
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LUDBREG  
      GRADSKO VIJEĆE       

KLASA:022-01/15-01/01 

URBROJ:2186/18-02/1-15-2 

U Ludbregu, 16. srpnja 2015. 

 

 

 Na temelju članaka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst) te članaka 33. i 49. Statuta 

Grada Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 23/09, 17/13, 40/13-

pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 17. sjednici održanoj dana 16. srpnja 

2015. godine   d o n o s i   slijedeću 

 

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za umirovljenike i osobe starije dobi 

na području Grada Ludbrega 

 

I. OPĆA ODREDBA 

 

Članak  1. 

 

 Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za umirovljenike i osobe starije dobi na 

području Grada Ludbrega (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kao savjetodavno radno tijelo 

Gradskog vijeća Grada Ludbrega. 

 

II. SASTAV, IMENOVANJE I KONSTITUIRANJE 

 

Članak  2. 

 

 Povjerenstvo ima 9 (slovima:devet) članova koje imenuje Gradsko vijeće iz 

redova članova Gradskoga vijeća, iz redova umirovljenika, osoba starije dobi te drugih 

stručnih osoba. 

 Predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva biraju i razrješuju imenovani 

članovi većinom glasova svih članova. 

 Konstituirajuću sjednicu saziva i njome predsjedava do izbora predsjednika 

Povjerenstva, predsjednik Gradskoga vijeća Grada Ludbrega. 
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III.  DJELOKRUG  I  NAČIN  RADA 

 

Članak  3. 

 

 U djelokrug rada Povjerenstva spadaju pitanja koja se odnose na mirovinsko 

osiguranje, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb i ostala područja od interesa porasta 

kvalitete života svih građana području Grada Ludbrega, a posebno umirovljenika i osoba 

starije životne dobi, a s ciljem razvoja aktivnosti za poboljšanje materijalnog i društvenog 

položaja umirovljenika i osoba starije životne dobi. 

 Povjerenstvo daje mišljenja, primjedbe i prijedloge Gradskome vijeću o pitanjima 

iz svog djelokruga rada. 

 

Članak  4. 

 

 Nakon osnivanja i konstituiranja Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke, 

Povjerenstvo će donijeti program rada i utvrditi način rada. 

 Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik prema potrebi, 

a najmanje jednom u svaka tri mjeseca. 

  

Članak  5. 

 

 U radu Povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Ludbrega. 

 

Članak  6. 

 

 Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Povjerenstva obavljati će 

nadležni odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Ludbrega. 

 

IV. ZAVRŠNA  ODREDBA 

 

Članak  7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

 

               Predsjednica 

                     Gradskoga vijeća: 

            Renata Potočnik 


