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Pula, 01. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
- ovdje –

Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ispitivanje
zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule
- dostavlja se

Sukladno članka 51. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09. i 16/09.), dostavljamo vam prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ispitivanje
zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule, radi donošenja.

S poštovanjem,

Priloga:1

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Na temelju članka 60. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 07/09. i
16/09.) i članka 16. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća (“Službene novine” Grada Pule
br. 4/97. i 6/00), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj _____ godine, donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA ISPITIVANJE VOĐENJA ZAPISNIKA
SA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PULE
I
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ispitivanje voñenja zapisnika sa 25. sjednice
Gradskog vijeća Grada Pule (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održane 27. srpnja 2011.
II
Povjerenstvo je savjetodavno, povremeno, radno tijelo Gradskog vijeća Grada Pule.
III
Zadaća Povjerenstva je da Gradskom vijeću Grada Pule podnese izvješće o utvrñenim
činjenicama vezano uz voñenje zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule.
Povjerenstvo je dužno podnijeti izvješće Gradskom vijeću Grada Pule u roku 30 dana od
dana osnivanja.
IV
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
DENIS MARTINČIĆ, predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule
- za članove:
1. JANKO ŽUŽIĆ, vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule;
2. SLAVICA JELOVAC, službenica u upravnim tijelima Grada Pule.
V
Povjerenstvo prestaje postojati izvršenjem zadaće zbog koje je osnovano, odnosno
podnošenjem izvješća, utvrñenog točkom III ove Odluke, Gradskom vijeću Grada Pule.

VI
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Ured Grada.

VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama”
Grada Pule.
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OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 60. Statuta Grada PulaPola (“Službene novine” Grada Pule br. 07/09. i 16/09.) kojim je utvrñeno da Gradsko vijeće
može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela
radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća i članku 16.
Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća (“Službene novine” Grada Pule br. 4/97. i 6/00)
kojim je, takoñer, utvrñeno da, kada se za to pojavi potreba, Gradsko vijeće može osnivati
povremene odbore i druga radna tijela, radi pripreme, nadzora ili izvršenja odreñenih poslova
iz djelokruga Vijeća.
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Dana 27. srpnja 2011. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule. O
radu sjednice Vijeća vodio se stenografski zapisnik kako je i ureñeno poglavljem XII Zapisnik
sa sjednice Vijeća Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada
Pule br. 7/09.). Skraćeni zapisnik sastavlja ovlašteni zapisničar temeljem svojih stenografskih
bilješki koje vodi tijekom trajanja sjednice.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice Vijeća iznijeti primjedbe na skraćeni
zapisnik s prethodne sjednice. Primjedbe na skraćeni zapisnik ujedno su i primjedbe na
zapisnik. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici Vijeća bez rasprave.
Ako je primjedba prihvaćena, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena ili dopuna.
Slijedom navedenog, Gradsko vijeće je, bez primjedbi sa 20 glasova «ZA», bez
glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova, usvojilo Skraćeni zapisnik sa 25.
sjednice Gradskog vijeća od 27. srpnja 2011. na 26. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11.
kolovoza 2011. godine.
Temeljem članka 110. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola, skraćeni zapisnik
na koji nisu iznesene primjedbe odnosno zapisnik u kojem su suglasno prihvaćenim
primjedbama unesene izmjene ili dopune, smatra se usvojenim i predstavlja vjerodostojan
dokazom o činjenicama koje sadrži.
Unatoč tome, zbog nedoumica koje su se pojavile u široj javnosti, a kako je na 27.
sjednici Gradskog vijeća pokrenuta inicijativa, ovom Odlukom predlaže se osnivanje
Povjerenstva koje bi ispitalo voñenje zapisnika na 25. sjednici Gradskog vijeća.
III PRIJEDLOG AKTA
Prijedlog Odluke je dostavljen u prilogu.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu
Grada Pule.
Akt pripremila:
Hajdić-Golja Lovorka,dipl.iur.
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.

