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Na temelju članka 26. Statuta Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br. 4/13,9/13,6/14,
1/18,3/19,5/20 i 9/21 ) i članka 16. i 21 .Poslovnika gradskog vijeća Grada Trogira „Službeni glasnik
grada Trogira“ br. 4/13 ,10/14,1/18,3/19,5/20 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Trogira na ………
sjednici održanoj dana …………..donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Članak 1.
U Odbor za predstavke i pritužbe Grada Trogira imenuju se :
1. ……………………….. …..
2. ……………………………
3. ……………………………….
4. ……………………………….
5. ……………………………….
6…………………………………
7…………………………………

predsjednik
zamjenica predsjednika
član
član
član
član
član

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u «Službenom glasniku Grada
Trogira» .

KLASA:
URBROJ:
TROGIR,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Toni Zulim

OBRAZLOŽENJE
Sukladno članku 38. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi Gradsko vijeće osnova
stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz djelokruga Gradskog
vijeća. Sastav,broj članova,djelokrug i način rada istih odbora i radnih tijela uređuje se Poslovnikom
ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Odbor za predstavke i pritužbe je stalno radno tijelo gradskog vijeća i ima predsjednika , zamjenika
predsjednika te 5 članova .
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika a ostali iz reda znanstvenih i
stručnih djelatnika.
Odbor za predstavke i pritužbe:- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Gradskom vijeću,
te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku pred
državnom upravom i tijelima koja imaju ovlasti,- ispituje putem nadležnih tijela i službi osnovanost
predstavki, pritužbi i prijedloga odnosno ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na
zakonu osnovanih mjera, te o tome obavještava podnositelje predstavki, pritužbe odnosno prijedloga.
Temeljem iznijetog predlaže se kako je navedeno .

