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ovdjePREDMET:

Prijedlog odluke o radnim tijelima Gradskoga

vijeća Grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana
15. siječnja 2016. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita
te je prosljeđuje Gradskom

vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.

Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga
pročelnica Ureda Grada.

vijeća Grada Splita određuje se Marina Protić,

U prilogu: Prijedlog odluke ...

DOSTAVITI:
(1) Gradskom vijeću C:ra~~Spli~a:ovdj~,
.
"2. Uredu Grada, proceinicI Manm Proti e, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

Ured Grada
KLASA 023-01/16-0111
URBROJ: 2181/01-09-00101-15-1
Split, 14. siječnja 2016. godine
Gradonačelniku

PREDMET:

Grada Splita
-ovdje-

Nacrt prijedloga odluke o radnim tijelima Gradskoga
Grada Splita

PRAVNI TEMELJ:

članak 35. točke 2. i 3. j članak 38. Zakona o lokalnoj j
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
33101, 60101-vjerodostojno lumačenje, 129/05, 109107, 125/08,
36109, 150/11, 144/12 i 19113-pročiščeni tekst) i članak 36.
Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09,
11110, 18113, 39/13 i 46/13-pročiščeni tekst)

NOSITELJ IZRADE
I PREDLAGATELJ:

Ured Grada

IZVJESTITELJ:

Marina Protić, pročelnica Ureda Grada

PROCJENA POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
PROVOĐENJE AKTA:

Nisu potrebna sredstva za provođenje odluke

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:

Gradsko vijeće Grada Splita

I

vijeća

'
PROČELNICA
Ureda Grada

~
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Na temelju članka 35. točke 2. i 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje,
129/05, 109107, 125/06, 36109, 150/11, 144/12 i 19113-pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta
Grada Splita (.Siužbeni glasnik Grada Splita. broj 17/09, 11/10, 16/13, 39/13 i 46/13pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na _
sjednici održanoj
_
2016. godine donosi

ODLUKU
o radnim tijelima

Gradskoga

vijeća Grada Splita

Članak 1.
(1) Odlukom o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita (u daljnjem tekstu: Odluka) se
osnivaju stalna radna tijela Gradskoga vijeća Grada Splita (odbori, komisije, vijeća,
povjerenstva i savjeti) u svrhu proučavanja i razmatanja pojedinih pitanja, davanja mišljenja
te pripremu i podnošenje prijedloga odluka i drugih akta iz djelokruga Gradskoga vijeća.
(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Ovom se Odlukom osim radnih tijela utvrđenih Statutom Grada Splita:
- Odbora za statut, poslovnik i propise,
- Odbora za izbor i imenovanja,
- Mandatne komisije,
osnivaju i sljedeća radna tijela Gradskoga vijeća:
- Odbor za proračun i financije,
- Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća
- Odbor za predstavke i pritužbe,
- Odbor za rad s nacionalnim manjinama,
- Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike,
- Komisija za suradnju s mladima,
- Komisija za urbanizam,
• Socijalno vijeće
- Vijeće za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita,
- Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo,
te ostala radna tijela osnovana temeljem posebnih propisa:
- Komisija za javna priznanja,
- Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
- Savjet mladih Grada Splita,
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova,
- Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom
dobru.

Članak 3.
Odbor za proračun i financije
(1) Odbor za proračun i financije raspravlja pitanja utvrđivanja i provođenja politike, te
donošenja odluka i drugih općih akata iz oblasti financiranja j sistema poreza i drugih prihoda
o kojima odlučuje Gradsko vijeće, gradskog proračuna i godišnjeg obračuna te druga pitanja
proračuna i financija.
(2) Odbor za proračun i financije ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koje
bira Vijeće iz reda vijećnika.
Članak 4.
Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća
(1) Zadatak Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća je
da pripremi, izradi i predloži programa rada Gradskoga vijeća.
(2) Odbor za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća ima sedam
članova koji se biraju iz reda vijećnika. Predsjednik Gradskoga vijeća ujedno je i predsjednik
Odbora.
Članak 5.
Odbor za predstavke i pritužbe
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(1) Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene
Gradskom vijeću, a koje se odnose na rad Gradskoga vijeća, njegovih radnih tijela i stručne
službe za rad Gradskoga vijeća, te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada
Splita.
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(2) Ispituje, putem nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, osnovanost predstavki,
pritužbi i prijedloga, te ukazuje nadležnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima na
potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome obavještava podnositelja
predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga.
(3) Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova.
(4) Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se
birati iz reda vijećnika te stručnih i znanstvenih osoba.
Članak 6.
Odbor za rad s nacionalnim manjinama
(1) Odbor za rad s nacionalnim manjinama razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s
ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava
nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina,
razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju
pitanja ad značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih
manjina i društava nacionalnih manjina.

(2) Odbor za rad s nacionalnim manjinama ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet
članova. Predsjednik i tri člana Odbora biraju se iz reda članova Gradskoga vijeća. Zamjenik
predsjednika i dva člana biraju se jz reda pripadnika nacionalnih manjina.
(3) Prijedloge za izbor zamjenika predsjednika i članova iz reda pripadnika nacionalnih
manjina podnosi Koordinacija nacionalnih manjina Grada Splita.

Članak 7.
Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo
(1) Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo usklađuje rad tijela i udruga koji se bave
iseljeničkim pitanjima, brine se o održavanju kulturnih, gospodarskih i drugih veza s
iseljenicima i njihovim udrugama, o njegovanju nacionalne kulture, jezika, običaja i o
upoznavanju iseljenika i njihovih udruga s razvojem u kulturi, gospodarstvu i dr., Republike
Hrvatske i njihovog zavičaja.
(2) Razmatra pitanja međunarodne suradnje i podnosi prijedlog za uspostavljanje,
održavanje j daljnje razvijanje odnosa i veza Grada Splita sa gradovima izvan zemlje, te radi
na razvijanju gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa i veza.
(3) Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i
pet članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi
mogu se birati iz reda vijećnika, te javnih, znanstvenih i stručnih osoba.

Članak 8.
Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike
(1) Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike daje mišljenje na prijedloge, odnosno
predlaže Gradskome vijeću u skladu sa zakonom određivanje imena ulica i trgova.
Komisija također predlaže Gradskome vijeću određivanje imena parkova, šetališta, drugih
javnih površina i objekata, te postavljanje spomenika na području grada.
(2) Prati i razmatra pitanja u svezi spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba te o
tome podnosi prijedloge Gradskome vijeću te obavlja i druge poslove iz ove oblasti koje joj
povjeri Gradsko vijeće.
(3) U ostvarivanju svojih zadataka Komisija surađuje s pravnim osobama iz obrasti kulture i
znanosti te s jedinicama mjesne samouprave.
(4) Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i trinaest članova. Predsjednik i
zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda
vijećnika te stručnih i znanstvenih osoba.
Članak 9.
Komisija za suradnju s mladima
(1) Komisija za suradnju s mladima utvrđuje tekst javnog poziva za isticanje kandidature za
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita koji se objavljuje na u dnevnom
tisku i na internetskim stranicama Grada Splita.

(2) Komisija prikuplja prijedloge za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita,
obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih
uvjeta koje zajedno sa utvrđenim popisom važećih kandidatura dostavlja Gradskome vijeću
na nadležni postupak, a sve u skladu s odlukom kojom se propisuje osnivanje Savjeta mladih
Grada Splita.
(3) Predsjednik Gradskoga Vijeća je predsjednik Komisije, a zamjenik predsjednika i članovi
Komisije su predstavnici političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskome vijeću.
Članak 10.
Komisija

za urbanizam

(1) Zadatak Komisije za urbanizam je da sagleda ukupno stanje u urbanizmu Grada Splita
odnosno daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge akata prostorno planske
dokumentacije u fazi pripreme nacrta prijedloga akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća,
odnosno prije utvrđivanja prijedloga od strane Gradonačelnika.
(2) Iste ovlasti Komisija ima i nakon utvrđivanja prijedloga od strane Gradonačelnika
dostavlja Gradskome vijeću.

koji se

(3) Komisija za urbanizam ima jedanaest članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika se
biraju iz reda vijećnika, dok se ostali članovi mogu birati iz reda vijećnika te stručnih osoba.

Članak 11.
Socijalno

vijeće

(1) Socijalno vijeće:
- daje mišljenje, prijedloge i primjedbe na utvrđene prijedloge iz područja socijalne
skrbi, a po potrebi sudjeluje i u fazi izrade nacrta prijedloga iz navedenog područja,
- prati provedbu Socijalnog programa Grada Splita,
- potiče poduzimanje djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih osoba, unapređenja zdravlja i prevencije bolesti ovisnosti, te u realizaciji
navedenog surađuje s ustanovama, udrugama i institucijama radi racionalnog i efikasnog
korištenja svih raspoloživih resursa u zajednici,
- pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa te predlaže poduzimanje
potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,
- zalaže se za dosljednu primjenu Zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja,
mirovinskog i invalidskog osiguranja, te surađuje s drugim državnim tijelima na primjeni
propisa o socijalnoj skrbi,
- potiče iznalaženje učinkovitih socijalnih mjera radi prevladavanja siromaštva i
socijalne isključenosti, s posebnim naglaskom na skrb o radno nesposobnim i nezaposlenim
građanima,
- potiče iznalaženje učinkovitih mjera, koje unapređuju zdravlje građana, s posebnim
naglaskom na preventivne programe,
- potiče provođenje novih mjera u pogledu obiteljsko pravne zaštite kojima se
osigurava potrebna skrb za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji, osoba s posebnim
potrebama i osoba s invaliditetom, s posebnim senzibilitetom za invalide Domovinskog rata,
obitelji poginulih kao i djeci invalida domovinskog rata.
(2) Socijalno vijeće ima jedanaest članova. Četiri člana Vijeće bira iz reda vijećnika, a
preostalih sedam članova Vijeća bira na prijedlog ustanova i udruga iz područja socijalne
skrbi i to:

- jedan član Socijalnog vijeća
- jedan član Socijalnog vijeća
skrbi i zdravstvene zaštite,
- jedan član Socijalnog vijeća
rata,
- jedan član Socijalnog vijeća
- jedan član Socijalnog vijeća
- jedan član Socijalnog vijeća
- jedan član Socijalnog vijeća

na prijedlog Centra za socijalnu skrb,
na prijedlog Upravnog tijela nadležnog za poslove socijalne
na prijedlog predstavnika udruga branitelja iz Domovinskoga,
na
na
na
na

prijedlog
prijedlog
prijedlog
prijedlog

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Zavoda za zapošljavanje,
predstavnika umirovljenika,
predstavnika civilnog društva.

Članak 12.
Vijeće za provedbu

Programa

prevencije

kriminaliteta

na području

grada Splita

(1) Zadaća Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita je
utvrđivanje i provedba Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita te,
sukladno Programu, razmatranje stanja kriminaliteta na području grada Splita, razmatranje i
predlaganje mjera nadležnim tijelima za poboljšanje osobne sigurnosti građana i materijalnih
dobara, poticanje i razvijanje programa prevencije kriminaliteta kroz partnerstvo i zajedničko
djelovanje s tijelima javne vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, suzbijanje nasilja na
javnim mjestima, u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba,
zloporabe droga, te na druge načine pridonijeti prevenciji kriminaliteta.
(2) Sukladno svojim zadaćama,
Gradskoga vijeća Grada Splita.

Vijeće

donosi

program

rada

uz prethodno

mišljenje

(3) Sredstva za provođenje Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Splita.
(4) Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devetnaest članova koje imenuje
Gradsko vijeće Grada Splita. Predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća se biraju iz
redova vijećnika u Gradskome vijeću.
Preostalih devetnaest članova biraju se:
- četiri člana Vijeća iz reda pročelnika i savjetnika na prijedlog Gradonačelnika,
- jedan član Vijeća na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorata rada,
Područnog ureda Split,
- jedan član Vijeća na prijedlog Policijske uprave Splitsko-dalmatinske,
- jedan član Vijeća na prijedlog Prekršajnog suda u Splitu,
- jedan član Vijeća na prijedlog Općinskog suda u Splitu,
- jedan član Vijeća na prijedlog Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,
- jedan član Vijeća na prijedlog Kliničkog bolničkog centra Split,
- jedan član Vijeća na prijedlog Splitskog saveza športova,
- jedan član Vijeća na prijedlog Pravnog fakulteta u Splitu,
- jedan član Vijeća na prijedlog Aktive ravnatelja osnovnih škola Grada Splita,
- jedan član vijeća na prijedlog Aktive ravnatelja srednjih škola Grada Splita,
- jedan član Vijeća na prijedlog Centra za socijalnu skrb Split,
- jedan član Vijeća na prijedlog HVIDR-e,
- jedan član Vijeća na prijedlog Nadbiskupije Splitsko-makarske,
- jedan član Vijeća na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske
županije
- jedan član Vijeća na prijedlog ustanove koja se bavi odgojem i zaštitom djece i mladeži.
(5) Mandat članova Vijeća traje do isteka mandata Gradskoga vijeća koje ih je imenovalo.
(6) Ovisno o potrebi razmatranja pojedinih pitanja, na prijedlog predsjednika Vijeća ili većine
svih članova Vijeća, u radu Vijeća mogu sudjelovati bez prava glasovanja i predstavnici

institucija ili pojedinci (psiholozi, pedagozi, sociolozi, kriminolozi. i dr.) koji svojom stručnošću
i iskustvom mogu pomoći u rješavanju tih pitanja.

Radna tijela osnovana temeljem posebnih propisa
Članak 13.
Komisija za javna priznanja
(1) Komisija za javna priznanja obavlja poslove utvrđene odlukom kojom se propisuje dodjela
javnih priznanja.
(2) Komisija za javna priznanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i trinaest članova.
(3) Predsjednik Gradskoga Vijeća je predsjednik Komisije.
(4) Devet članova Komisije se bira iz reda vijećnika, a ostali članovi iz reda uspješnih
gospodarstvenika, umjetnika i drugih javnih djelatnika iz područja kulture, znanosti i drugih
djelatnosti.
Članak 14.
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(1) Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavlja poslove
temeljem nadležnosti utvrđene Zakonom kojim se propisuje zaštita od elementarnih
nepogoda.
(2) Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ima predsjednika,
zamjenika predsjednika i pet članova koji se imenuju iz reda vijećnika, tijela gradske uprave,
pravnih osoba i fondova, te Gospodarske komore i osiguravajućeg društva.
Članak 15.
Savjet mladih Grada Splita
(1) Sastav i izbor članova Savjeta mladih Grada Splita, te zadaci propisani su Zakonom o
savjetima mladih i Odlukom kojom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Splita.
(2) Savjet mladih Grada Splita ima jedanaest članova koje imenuje Gradsko vijeće nakon
provedene kandidature putem javnog poziva.
Članak 16.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
(1) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima zadaću poticati i koordinirati sva aktivnosti na
području grada Splita koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim
savjetodavnim radom pomagati Gradskom vijeću Grada Splita i drugim njegovim tijelima u
provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalnoj politici za promicanje
ravnopravnosti spolova u gradu Splitu.
(2) U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- prati i promiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova
na području grada,
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- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i
drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije
spolova te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja,
- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne,
promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova,
- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja
ostvarivanja
ravnopravnosti spolova.
(3) Povjerenstvo za ravnopravnost
članova.

spolova ima predsjednika,

zamjenika predsjednika

i pet

(4) Predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana bira Vijeće iz reda vijećnika, a dva člana
Vijeće bira iz reda nevladinih udruga, nezavisnih stručnih osoba s područja rada
Povjerenstva i predstavnika medija.
(5) Za pojedina pitanja iz svog djelokruga rada, Povjerenstvo može, kao vanjske
savjetodavne stručnjake, uključiti priznate stručnjake ili institucije s područja promicanja
ravnopravnosti spolova, zaštite obitelji, socijalne skrbi, zdravstva, kao i sve one koji se na
bilo koji način bave poslovima iz djelokruga rada Povjerenstva.
(6) Sredstva za rad Povjerenstva osigurati će se u proračunu Grada Splita.

Članak 17.
Vijeće
dobru

za davanje

koncesijskih

(1) Vijeće daje koncesijsko
isključuju niti ograničuju
djelatnosti na pomorskom
Zakona kojim se propisuje
propisano.

odobrenja

za obavljanje

djelatnosti

na pomorskom

odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne
opću upotrebu pomorskog dobra. Odobrenje za obavljanje
dobru upravni je akt na čije donošenje se primjenjuju odredbe
opei upravni postupak, ako posebnim zakonom nije drugačije

(2) Djelatnost za koje se daje koncesijsko odobrenje, sukladno jedinstvenom
djelatnosti na pomorskom dobru, su:

popisu

PODRUČJE I DJELATNOST
Morska obala, unutarnje morske vode i
teritorijalno more Republike Hrvatske:
- iznajmljivanje sredstava
- ugostiteljstvo i trgovina
- komercijalno-rekreacijski sadržaji

I

(3) Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Splita,
a koji su predstavnici sljedećih tijela:
1. tri predstavnika Grada Splita,
2. predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva,
3. predstavnik Lučke kapetanije Split.
(4) Vijeće se imenuje na rok od četiri godine.

Članak 18.
Svako radno tijelo Gradskoga vijeća ima tajnika, koje pomaže predsjedniku u radu i vrši
stručne i druge poslove za potrebe tog tijela.
Članak 19.
Radna tijela Gradskoga vijeća rade prema odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Splita, a mogu donijeti i svoj poslovnik u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Splita.
Članak 20.
Ćlanovima radnih tijela Gradskoga vijeća iz ove Odluke pripada naknada za rad sukladno
aktima Grada Splita kojima se regulira naknada članovima radnih tijela Gradskoga vijeća
Grada Splita.

Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnim tijelima Gradskoga vijeća
Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Splita" broj 37/13, 47/13. 53/13. 5114. 11/14 pročišćeni tekst i 41/14).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Mr.sc. Boris Ćurković,

DOSTAVITI:
1. Uredu državne uprave, nlr predstojnika
2. Gradonačelniku Grada Splita, ovdje
3. Uredu Grada, nlr pročelnice Marine Protić
4. Tajnicima radnih tijela Gradskoga vijeća, ovdje
5. Uredništvu "Službenoga glasnika Grada Splita". ovdje
6. Pismohrani, ovdje

dipl.iur.

Obrazloženje
Ovim Prijedlogom odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća vrši se usklađivanje sa
zakonima koji su stupili na snagu, a budući je dosadašnja Odluka mijenjana i dopunjavana u
više navrata, ukazala se potreba za izradu novog teksta Odluke.
U ovom obrazloženju obuhvaćane su promjene u Prijedlogu odluke u odnosu na
zakone i podzakonske propise koji su u međuvremenu stupili na snagu kako slijedi:
- U prijedlogu nove Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća, nadležnost Komisije
za suradnju s mladima usklađuje se s Zakonom o savjetima mladih (~Narodne novine~ broj
41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita~
broj 21/14) na način da Komisija utvrđuje tekst javnog poziva za isticanje kandidature za
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita koji se objavljuje na u dnevnom
tisku i na internetskim stranicama Grada Splita.
Komisija prikuplja prijedloge za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita,
obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih
uvjeta koje zajedno sa utvrđenim popisom važećih kandidatura dostavlja Gradskome vijeću
na nadležni postupak.
Predsjednik vijeća je predsjednik Komisije, a zamjenika predsjednika i članove delegiraju
političke stranke i grupe birača zastupljene u Gradskome vijeću.
-Stupanjem na snagu Zakona o registrima birača (~Narodne novine" broj 144/12,
105/15) prestaje važiti Zakon o popisima birača, te slijedom toga prestaje postojati i
Povjerenstvo za popise birača koje je bilo propisano Zakonom o popisima birača (~Narodne
novine" broj 19107).

- Također stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine"
broj 82115) prestaje važiti Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) pa time prestaju postojati Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne
zaštite i Zapovjedništvo vatrogastva kao radna tijela Gradskoga vijeća. Naime ranijem
zakonom bilo je propisano kako su Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite
i Zapovjedništvo vatrogastva operativne snage koje osniva predstavničko tijelo, dok
stupanjem na snagu novoga Zakona o sustavu civilne zaštite operativne snage sustava
civilne zaštite čine stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage
Hrvatskog crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge,
postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji i pravne osobe u sustavu civilne
zaštite koje osniva izvršno tijelo ili se osnivaju sukladno posebnim propisima.
- Stupanjem na snagu Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Vijeću za davanje
koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru smanjen je broj
djelatnosti za koje se izdaje koncesijsko odobrenje.
- Novom odlukom kojom se propisuje dodjela javnih priznanja Grada Splita, Komisija
za dodjelu javnih priznanja mijenja naziv u Komisiju za javna priznanja, budući je novom
odlukom propisano da odluku o dodjeli javnih priznanja donos; Gradsko vijeće, na prijedlog
Komisije za javna priznanja. Sukladno tome, predlaže se da predsjednik Gradskoga vijeća
bude predsjednik Komisije za javna priznanja.
- Ovim prijedlogom Odbor za predstavke i pritužbe, nadležan je za one predstavke j
pritužbe koje su upućene Gradskome vijeću, a koje se odnosne na rad Gradskoga vijeća,

njegovih radnih tijela i rad stručnih službi za rad Gradskoga vijeća, te na obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga Grada Splita. Vezano za upućene predstavke i pritužbe, Odbor
može zatražiti poduzimanje radnji iz nadležnosti upravnih tijela Grada i pravnih osoba s
javnim ovlastima.
_ Odlukom Gradskoga vijeća Komisija za urbanizam daje mišljenja, prijedloge i
primjedbe u fazi izrade nacrta prijedloga akta, kao i u fazi kada je prijedlog akta već utvrđen
od strane Gradonačelnika.
_ Socijalno vijeće kao radno tijelo Gradskoga vijeća daje mišljenje, prijedloge i
primjedbe na utvrđene prijedloge iz područja socijalne skrbi koje donosi Gradsko vijeće, a po
potrebi sudjeluje i u fazi izradi nacrta prijedloga navedenih akata.
_ U Vijeću za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita
predsjednik Vijeća i njegov zamjenik biraju se iz redova vijećnika Gradskoga vijeća, budući
se radi o radnome tijelu Gradskoga vijeća.
Slijedom svega gore navedenog, predlaže se Gradskome vijeću da donose Odluku o
radnim tijelima Gradskoga vijeća.

