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KLUB VIJEĆNIKA HDZ-A

PREDMET: Zahtjev za uvrštavanje nove točke dnevnog reda 26. sjednice Gradskog vijeća 

Poštovani, 

na pisarnici Grada Trogira je putem elektroničke pošte zaprimljen Zahtjev za uvrštavanje nove
točke dnevnog reda 26. sjednice Gradskog vijeća, sve radi ukidanja zabrane građevinskih radova u
ljetnim mjesecima. 

Odredbom članka 35. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira  („Službeni glasnik
Grada Trogira,“ broj 4/13, 10/14, 1/18, 3/19 i 5/20), propisano je da  prijedlog akta sadrži pravnu
osnovu za donošenje,  tekst  prijedloga akta s obrazloženjem, tekst  odredaba važećeg akta koji  se
mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

Pregledom zaprimljenog prijedloga utvrđeno je da isti nije sastavljen u skladu s odredbama
Poslovnika. 

S obzirom na navedenog članak 34. Poslovnika propisujuje: ako predsjednik Gradskog vijeća
utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit
će  od  predlagatelja  da  u  određenom  roku  postupi  i  uskladi  prijedlog  akta  s  odredbama  ovog
Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će
se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije
upućen Gradskom vijeću.

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Gradskom
vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Gradsko vijeće
ne odluči drukčije.

Slijedom  naveenoga  upućujemo  vas  da  uskladite  prijedlog  akta  s  odredbama  ovog
Poslovnika u roku 15 dana od dana primitka ovog dopisa.  Radi istoga, za stručnu pomoć, možete se
obratiti  nadležnom upravnom tijelu za donošenje iste odluke – Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i investicije. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Piteša, ing.,  v.r. 

DOSTAVITI:
1. Naslovu putem elektroničke pošte
2. Evidencija


