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Predmet:  Rješenje o  izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća   

   

   

Pravni temelj:  
Članak 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 9/13, 
6/14, 1/18 i 3/19) članak 10. i 11. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira 
(„Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18 i 3/19) 

   

Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada  

   

Predlagatelj:  Odbor za izbor i imenovanje 

   

Donositelj:  Gradsko vijeće Grada Trogira  

   

Izvjestitelj:  
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu 
grada   

   

   

Trogir,  2019. g. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 26 . Statuta Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br. 4/13,9/13,  
6/14,1/18 i 3/19    ) i  članka 10. i 11. Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Trogira («Službeni glasnik 
Grada Trogira» br.4/13 , 10/14,1/18 i 3/19    ) Gradsko vijeće Grada Trogira na ……  sjednici 
održanoj ..........................2019.g. donosi 

R j e š e nj e 

o izboru prvog   potpredsjednika 

        Gradskog vijeća Grada Trogira 

I. 

.....................................................bira se za prvog   potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira.  

 

 

II. 

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća 
Grada Trogira(„Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 8/17)  

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u «Službeni glasnik Grada Trogira»  

 

KLASA:                                                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

URBROJ:                                                                                                      Ante Piteša,ing.                                                        
Trogir 

 
                                                                  OBRAZLOŽENJE 
Gradsko vijeće ima predsjednika i  dva potpredsjednika i to prvog i drugog potpredsjednika. 
Predsjednika i potpredsjednika bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem .Predsjednik i prvi 
potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke 
manjine na njihov prijedlog . 
Prvi potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili 
spriječenosti .  
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika Vijećnik može 
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata .  
Izbor predsjednika,prvog i drugog potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata.   
Za izbor predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika Gradskog vijeća potrebna je većina glasova 
svih vijećnika Gradskog vijeća .  
Gradsko vijeće Grada Trogira na 2. sjednici održanoj dana 13.rujna 2017.godine izabralo je  
Dubravka Škokića za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira . 
S obzirom da je vijećnik Dubravko Škokić zbog početka obnašanja  nespojive dužnosti ravnatelja 
javne ustanove dostavio dana 02.rujna 2019.g.obavijest  da stavlja  u mirovanje  mandat vijećnika u 
Gradskom vijeću, predlaže se kako je navedeno . 

 


