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Gospić, 10. svibnja 2016.

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o izradi Strategije razvoja grada Gospića za razdoblje
2016.-2020.godine, Partnersko vijeće za izradu Strategije razvoja grada Gospića za razdoblje
2016.-2020.godine, na 1. sjednici održanoj 10.svibnja 2015.godine, donosi

POSLOVNIK
O RADU PARTNERSKOG VIJEĆA ZA IZRADU

STRATEGIJE RAZVOJA GRADA GOSPIĆA
ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE

Članak 1.

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo s ciljem definiranja strateških ciljeva i prioriteta održivog
društveno-gospodarskog razvoja Grada, te sudjeluje u svim fazama izrade i provedbe Strategije
razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020.godine.

Članak 2.

Članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća Grada Gospića imenovani su Odlukom
Gradonačelnika (KLASA:300-02/15-01/2, URBROJ:2125/01-02-16-18, od 29. travnja 2016 godine) i
ovo tijelo se sastoji od predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora.

Članak 3.

Predsjednik Partnerskog vijeća:

a) saziva sjednice Partnerskog vijeća;



b) utvrđuje prijedlog dokumenata/akata koje će razmatrati članovi Partnerskog vijeća.

Predsjednik ili zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća predsjedava sjednicama.

Članak 4.

Predsjednik Partnerskog vijeća može između članova Partnerskog vijeća imenovati koordinatora
Partnerskog vijeća, te odrediti njegove ovlasti koje ne prelaze ovlasti Predsjednika.

Članak 5.

Partnersko vijeće će administrativne i stručne poslove za potrebe rada vijeća obavljati
samostalno, u suradnji s Radnom skupinom Grada Gospića, osnovanom 22. ožujka 2016.
Godine (KLASA:300-02/15-01/2,URBROJ.2125/01-02-16-05).

Članak 6.

Obveza članova Partnerskog vijeća je redovno sudjelovati sjednicama Partnerskog vijeća. Od
članova Partnerskog vijeća se očekuje aktivno sudjelovanje i korištenje osobnih i profesionalnih
znanja, stručnosti i informacija za kvalitetan doprinos provedbi poslova iz članka 1. ovog
Poslovnika a sve sa svrhom društveno- gospodarskog napretka i razvitka.

Članak 7.

Partnersko vijeće se u svom radu rukovodi načelima konsenzusa, jednakosti i transparentnosti.

Članak 8.

Partnersko vijeće se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 9.

Svi članovi Partnerskog vijeća obavljati će svoje zadatke bez naknade.

Članak 10.

Sjednice Partnerskog vijeća su javne, a održati će se ukoliko je prisutna nadpolovična većina
članova.  U slučaju neispunjenja ovog uvjeta, sjednica će se odgoditi i sazvati će se nova. Ukoliko
član vijeća, bez objašnjenja izostane sa dvije uzastopne sjednice, po zaključku Predsjednika,
zamijeniti će se novim članom Partnerskog vijeća.

Članak 11.

Predsjednik partnerskog vijeća ili koordinacijsko tijelo iz čl.5. ovog poslovnika može sukladno
potrebama predložiti osnivanje radnih skupina, kao i njihov sastav. Radne skupine, se osnivaju za



rad na konkretnim poslovnim zadacima i nakon završetka tih zadataka prestaje njihova aktivnost.
Svaki član Partnerskog vijeća može biti i član takvih radnih skupina.

Članak 12.

Partnersko vijeće donosi zaključke, mišljenja, prijedloge i druge akte koji se donose glasovanjem.

Svaki akt je potrebno raspraviti i pokušati postići konsenzus svih nazočnih članova oko njegova
sadržaja. Ukoliko se konsenzus ne može postići, akt se usvaja većinom glasova nazočnih članova,
uz obvezu da se pisane primjedbe na sadržaj akta prilože uz isti. Ukoliko primjedbe nisu
priložene uz sadržaj akta, smatrati će se da je član odustao od primjedbi iskazanih u raspravi.

Svi izglasani akti se u pisanom obliku dostavljaju Gradonačelniku i Radnoj skupini Grada Gospića,
najkasnije 7 dana od dana održavanja sjednice.

Članak 13.

Uloga Partnerskog vijeća je savjetodavna i na sjednicama Partnerskog vijeća, kao i na onima
radnih skupina formiranih radi fokusa na određenu problematiku , ne mogu se donositi strateški
obvezujuće odluke. Zapisnici sjednica, usvojeni akti te eventualne primjedbe izražene od strane
svakog člana biti će dostavljene na znanje nadležnoj razini.

Članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.


