Na temelju odredbe članka 32. stavak 1. alineja 26. i 31. i članka 45. Statuta Grada Staroga
Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na
V sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine d o n o s i
ODLUKU
o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Staroga Grada
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom osnivanju se stalni i povremeni odbori i druga radna tijela Gradskog vijeća
Grada Staroga Grada, osim onih osnovanih Statutom Grada Staroga Grada, utvrñuje njihov sastav,
djelokrug i način rada.
II. STALNA RADNA TIJELA
Članak 2.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: stalna radna
tijela) osnivaju se radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom
redu Gradskog vijeća.
Članak 3.
Mandat članova stalnih radnih tijela traje četiri godine, sukladno trajanju mandata vijećnika
Gradskog vijeća.
Članak 4.
Stalna radna tijela u smislu ove Odluke su:
1. K o m i s i j e :
1.1.
Komisija za predstavke i pritužbe
1.2.
Komisija za javna priznanja
2. O d b o r i :
2.1.
Odbor za proračun i financije
2.2.
Gradski urbanistički odbor
2.3.
Odbor za predlaganje imena ulica i trgova
Pored stalnih radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, Gradsko vijeće može, ako to nalaže
priroda zadaća za čije se obavljanje radno tijelo osniva, posebnom odlukom osnovati i druga stalna
radna tijela.
III. SASTAV I DJELOKRUG
1.1. Komisija za predstavke i pritužbe
Članak 5.
Komisija za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana.

Komisija raspravlja o predstavkama i pritužbama grañana na rad tijela Grada Staroga Grada u
njihovom samoupravnom djelokrugu, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se
obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih grañanskih dužnosti.
1.2. Komisija za javna priznanja
Članak 6.
Komisija za javna priznanja ima predsjednika i dva člana.
Komisija raspravlja i utvrñuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i dostavlja ih Gradskom
vijeću na odlučivanje.
2.1. Odbor za proračun i financije
Članak 7.
Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva člana.
Odbor raspravlja prijedlog proračuna Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: proračun),
prijedlog izmjena i dopuna proračuna, prijedlog odluke o izvršavanju proračuna, te njene izmjene i
dopune, prijedloge programa koji prate proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju
proračuna i pratećih programa, te redovna i izvanredna izvješća o obavljenoj reviziji financijskih
izvještaja i poslovanja Grada Staroga Grada.
2.2. Gradski urbanistički odbor
Članak 8.
Gradski urbanistički odbor ima predsjednika i četiri člana.
Odbor sudjeluje i postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog ureñenja sukladno
odgovarajućim odredbama Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09), te u
postupku izrade i donošenja dokumenata koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu kulturne i prirodne
baštine sukladno posebnim zakonima.
2.3. Odbor za predlaganje imena ulica i trgova
Članak 9.
Odbor za predlaganje imena ulica i trgova ima predsjednika i četiri člana.
Odbor raspravlja inicijative i prijedloge grañana, udruga i drugih ovlaštenih subjekata za
davanje ili izmjenu imena ulicama i trgovima u Starome Gradu i u naseljima na području Grada
Staroga Grada, te raspravlja i utvrñuje prijedloge imena ulica i trgova i dostavlja ih Gradskom vijeću
na odlučivanje.
IV.

NAČIN RADA

1.1. Opće odredbe
Članak 10.
U stalnim radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja iz djelokruga tih radnih tijela o
kojima se raspravlja i odlučuje na Gradskom vijeću.
Stalna radna tijela razmatraju pitanja iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a dužna su
razmotriti svako pitanje koje im na razmatranje uputi ili kada to zatraži Gradsko vijeće.
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Članak 11.
Stalno radno tijelo obvezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima
izvijestiti Gradsko vijeće.
Stalno radno tijelo može Gradsko vijeće izvijestiti i o stajalištu manjine svojih članova, ako su
na sjednici stajališta ostala podijeljena.
Članak 12.
Stalna radna tijela, osim u slučajevima propisanim posebnim zakonima, mogu predlagati
odluke i druge opće akte iz djelokruga Gradskog vijeća.
Članak 13.
Stalna radna tijela meñusobno surañuju, a mogu održati i zajednički sjednicu te Gradskom
vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.
Članak 14.
Stalna radna tijela imaju pravo od Gradonačelnika, Tajništva i Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Staroga Grada tražiti odgovarajuće obavijesti i druge podatke potrebne za njihov rad.
Članak 15.
Stalna radna tijela mogu na svoju sjednicu pozvati znanstvene, stručne i javne djelatnike
odnosno druge osobe, kada je to potrebno radi iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja
na toj sjednici.
Članak 16.
Stalna radna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga sukladno Statutu i ovoj Odluci.
Stalno radno tijelo može, sukladno ovoj odluci donijeti Poslovnik o svom radu
1.2. Sazivanje i tijek sjednice
Članak 17.
Sjednice stalnog radnog tijela saziva predsjednik stalnog radnog tijela (u daljnjem tekstu:
predsjednik).
Predsjednik saziva sjednice samoinicijativno, a dužan ih je sazvati na temelju zaključka
Gradskog vijeća, na zahtjev predsjednika Gradskog vijeća ili dva člana stalnog radnog tijela.
U slučaju da predsjednik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu ili ne sazove
sjednicu na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu može sazvati predsjednik Gradskog vijeća.
Sjednica se saziva dostavom pisanog poziva članovima, najmanje dva dana prije zasjedanja, a
u slučaju iz stavka 2. ovoga članka i u kraćem roku i na drugi odgovarajući način.
U pozivu se navodi, dan, sat i mjesto održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda sa
popratnim materijalom.
Poziv za sjednicu stalnog radnog tijela obvezno se dostavlja Gradonačelniku i predsjedniku
Gradskog vijeća.
1.3. Odlučivanje
Članak 18.
Stalna radna tijela odlučuju javnim glasovanjem. većinom glasova na sjednici nazočnih
članova.
Stalno radno tijelo može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina njegovih
članova.
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O radu sjednice vodi se zapisnik.
Članak 19.
Ako stalno radno tijelo ne razmotri pojedino pitanje iz svog djelokruga do sjednice Gradskog
vijeća na kojoj će se to pitanje raspravljati i o njemu odlučivati, ili o svojim primjedbama, stajalištima,
mišljenjima i prijedlozima u svezi s tim pitanjem ne izvijesti Gradsko vijeće, na prijedlog predsjednika
Gradskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika, Gradsko vijeće će to pitanje raspraviti i o njemu odlučiti
bez prethodnog razmatranja i očitovanja nadležnog stalnog radnog tijela.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće donosi većinom glasova na sjednici nazočnih
vijećnika.
1. 4. Predsjednik
Članak 20.
Predsjednik stalnog radnog tijela:
-

saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici,
vodi i usmjerava raspravljanje o odreñenoj problematici,
odlučuje o redoslijedu odlučivanja i objavljuje rezultate glasovanja,
prezentira i obrazlaže stajališta stalnog radnog tijela na sjednici Gradskog vijeća
obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i ovom Odlukom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje član stalnog radnog tijela
kojega to stalno radno tijelo odredi.
Predsjednik ili drugi izvjestitelj kojega stalno radno tijelo odredi, na sjednici Gradskog vijeća
iznosi primjedbe, mišljenja, stajališta i prijedloge koje je stalno radno tijelo zauzelo po nekom od
pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu na sjednici Gradskog vijeća izmijeniti primjedbu,
mišljenje, stajalište ili prijedlog stalnog radnog tijela niti odustati od njih, a niti se mogu izjašnjavati o
pitanjima koje stalno radno tijelo nije raspravljalo.
V.

POVREMENA RADNA TIJELA
Članak 21.

Povremena radna tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: povremena
radna tijela) osnivaju se kada to zahtijevaju posebni propisi kojima je odreñena obveza njihova
osnivanja i njihov, sastav, način rada i djelokrug, te onda kada se ocijeni da je to potrebno radi poslova
i zadaća povremenog ili privremenog karaktera.
Povremena radna tijela posebnom odlukom osniva i njihove članove imenuje Gradsko vijeće.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Odredbe ove Odluke o načinu rada stalnih radnih tijela (članak 10. do 20. Odluke) primjenjuju
se i na rad stalnih radnih tijela osnovanih Statutom Grada Staroga Grada.
Članak 23.
Na način rada povremenih radnih tijela iz članka 21. ove Odluke na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe članka 10. do 20. ove Odluke, ako posebnim propisima ili odlukom o njihovu
osnivanju nije drugačije odreñeno.
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Članak 24.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada osnovana i izabrana po odredbama
Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 7/01. 1/06 i 2/06),
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 11/01
i 2/06) i Odluke o osnivanju odbora i drugih tijela Gradskog vijeća Grada Starog Grada («Službeni
glasnik Grada Starog Grada», broj: 3/98, 4/01 i 11/01), nastavljaju s radom u sastavu kako su izabrani
do kraja mandata Gradskog vijeća Grada Staroga Grada u izbornom razdoblju 2009.-2013. godine.
Članak 25.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju odbora i drugih tijela
Gradskog vijeća Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 3/98, 4/01 i
11/01).
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Starog
Grada».
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