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Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja

Pravni temelj:

Zakon o lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj
33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03 Odluka 129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13-pročišćeni tekst ,137/15-ispravak, 123/17,98/19 i
144/20), Statut Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 9/13,
6/14, 1/18, 3/19,5/20 i 9/21) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira («Službeni
glasnik Grada Trogira» br.4/13,10/14,1/18,3/19,5/20 i 9/21)

Nositelj izrade:

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

Predlagatelj:

vijećnici
Odbor za izbor i imenovanje

Donositelj:

Gradsko vijeće Grada Trogira

Izvjestitelj:

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

Trogir, 2021 g.

Na temelju članka 26. i 36. Statuta Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br. 4/13 ,9/13,
6/14,1/18,3/19,5/20 i 9/21 ) te članka 17. 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 IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
I.
U Odbor za Statutarno-pravna pitanja imenuju se:
1. …………………………………. za predsjednik
2. …………………………………….. za zamjenika predsjednika
3. ………………………………….
za člana
4. ……………………………………. za člana
5…………………………………….. za člana
6…………………………………………za člana
7……………………………………… za člana
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u «Službeni glasnik 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 statutarno-pravna pitanja je stalno radno tijelo Gradskog vijeća i ima 7 članova
(predsjednika,zamjenika predsjednika i 5 članova) koji se biraju iz reda vijećnika .
Prema članku 36. Statuta Grada Trogira isti predlažu :Statut grada i Poslovnik grada; predlažu
pokretanje postupka za izmjenu statuta i Poslovnika; razmatraju prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u
pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću te obavlja i druge
poslove utvrđene Statutom.
Temeljem iznijetog predlaže se kako je navedeno .

