Klasa: 021-05/13-01/75
Urbroj:2168/01-01-02-03-0009-15-4
Pula, 05. studeni 2015.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

PREDMET: Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju
predsjednika Odbora za gospodarstvo
- dostavlja se

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 4. Odluke o radnim tijelima Gradskog
vijeća (“Službene novine” br. 4/97 i 6/00) pripremio je i utvrdio prijedlog Odluke o
razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo.
Navedeni prijedlog Odluke podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule na nadležno
postupanje.
U radu Vijeća će u ime Odbora sudjelovati Viktor Lazarić, predsjednik Odbora.
S poštovanjem,

Priloga: 1

PREDSJEDNIK ODBORA
Viktor Lazarić, v.r.

Na temelju þlanka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeüe Grada Pule, na sjednici održanoj dana _______
2015. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Odbora za gospodarstvo

1. ALEN DAMIJANIû (HNS) razrješava se dužnosti predsjednika Odbora za
gospodarstvo, zbog podnesene ostavke, slijedom stavljanja vijeüniþkog mandata u mirovanje.
2. JASMINA SIMOVIû MEDICA (HNS) bira se za predsjednika Odbora za
gospodarstvo.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim
novinama” Grada Pule.

Klasa: 021-05/13-01/75
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEûE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje
ýlankom 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 7/09, 16/09,
12/11 i 1/13) utvrÿena je nadležnost Gradskog vijeüa da osniva radna tijela Gradskog vijeüa te
bira i razrješava predsjednike i þlanove tih tijela.
Broj i sastav radnih tijela Gradskog vijeüa utvrÿen je þlankom 14. Odluke o radnim
tijelima Gradskog vijeüa („Službene novine“ Grada Pule br. 4/97 i 6/00) slijedom kojeg Odbor za
gospodarstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 3 þlana koje bira Vijeüe, od kojih predsjednika,
potpredsjednika i jednog þlana iz reda vijeünika, a do dva þlana u pravilu iz reda struþnih
djelatnika.
Buduüi da je Alen Damijaniü (HNS) svoj vijeüniþki mandat u Gradskom vijeüu stavio u
mirovanje iz osobnih razloga, te je dana 09. srpnja 2015. godine podnio pisanu ostavku na
mjesto predsjednika Odbora za gospodarstvo, toþkom 1. ove Odluke imenovani se razrješava
dužnosti u tom radnom tijelu.
Predlaže se da umjesto Alena Damijaniüa dužnost predsjednika Odbora za gospodarstvo
obavlja Jasmina Simoviü Medica (HNS), a koja je zamjenik vijeünika u Gradskom vijeüu.
Na taj naþin Odbor bi radio u slijedeüem sastavu:
-

Jasmina Simoviü Medica, predsjednik

-

Redžep Raimoviü, zamjenik predsjednika

-

Mauricio Licul, þlan

-

Ivan Mihoviloviü, þlan

-

Sanja Biberiü, þlan

Predlaže se Gradskom vijeüu donošenje predložene Odluke.

PREDSJEDNIK ODBORA
Viktor Lazariü, v.r.

Temeljem članka 79. stavak 6. i 7. i članka 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima,
sukladno Izvješću o utvrđenom činjeničnom stanju Mandatne komisije da su ispunjeni
zakonski uvjeti za mirovanje mandata vijećnika te verifikaciju mandata zamjenika vijećnika,
na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 30. srpnja 2015. godine, prima se na znanje i
donosi
ZAKLJUČAK
1.
Utvrđuje se da vijećniku ALENU DAMIJANIĆU od dana 02. lipnja 2015. godine
mandat u Gradskom vijeću miruje iz osobnih razloga, na temelju pisanog zahtjeva.
Alen Damijanić izabran je u Gradsko vijeće Grada Pule sa kandidacijske liste političkih
stranaka: IDS-HNS-ZELENI kao kandidat pod rednim brojem 3. Liste.
2.
Utvrđuje se da JASMINA SIMOVIĆ-MEDICA od dana 21. srpnja 2015. godine
obnaša vijećniku dužnost kao zamjenica vijećnika Alena Damijanića u Gradskom vijeću
Grada Pule, temeljem pisane obavijesti o određivanju zamjenika, koju je Gradskom vijeću
27.07.2015. godine dostavila koalicija političkih stranaka: IDS-HNS-ZELENI i dr., na čijoj je
Listi imenovana bila kandidat pod rednim brojem 17.

Klasa: 021-05/15-01/82
Urbroj:2168/01-01-02-0206-15-3
Pula, 03.08.2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
ROBERT CVEK

DAMIJANIC
<alen.damijanic@gmail.c
om>
09.07.2015 11:17

To eva.barbir@pula.hr
cc
Subj Ostavka na funkcijama
ect

Poštovana,
sukladno dopisu kojeg sam predao predsjedniku GV Grada Pule u kojem je
navedeno da stavljam svoj mandat gradskog vijeünika u mirovanje htio
bih ovim putem dati ostavku i u Mandatno verifikacijskoj komisiji kao
i u Odboru za gospodarstvo Grada Pule.
Unaprijed Vam se zahvaljujem uz srdaþne pozdrave,
Alen Damijaniü



Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 27. lipnja
2013. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru
Odbora za gospodarstvo

1. Ovom Odlukom osniva se Odbor za gospodarstvo kao radno tijelo Gradskog vijeća
Grada Pula-Pola.
2. U Odbor za gospodarstvo biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Alen Damijanić, predsjednik
Redžep Raimović, potpredsjednik
Mauricio Licul,član
Ivan Mihovilović, član
Sanja Biberić, član

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim
novinama” Grada Pule.

Klasa: 021-05/13-01/75
Urbroj:2168/01-01-02-0009-13-1
Pula, 27. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

