REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

NACRT

KLASA: 021-01/18-01/02
URBROJ: 2133/04-03/01-18Slunj, __________2018. godine
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12 137/15 i 123/17) i članka 25. stavka 1. alineja
2. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13, 3/15 i
„Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/18) Gradsko vijeće Grada Slunj na svojoj ___. sjednici
održanoj
dana
___.
2018.
godine,
donijelo
je
POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća („Glasnik Karlovačke županije 20/09, 11/13 i 1/18) - u
daljnjem tekstu: Poslovnik, iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:
„Članak 7a.
Vijećnici su dužni osobno izvješćivati stručnu službu koja priprema sjednice Vijeća
o svakoj promjeni adrese stanovanja i drugih podataka bitnih za obavljanje dužnosti
vijećnika i redovno odvijanje sjednice Gradskog vijeća.“
Članak 2.
Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:
„Članak 26.a
Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu, te Vijeću
podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.
Članak 3.
U članku 31. stavku 2. podstavak 4 i 5. brišu se.
Članak 4.
U članku 32. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:
 raspravlja prijedlog Proračuna Grada, njegovih izmjena i dopuna, prijedlog
izvješća o izvršenju proračuna, odluke o privremenom financiranju i druge akte
vezane uz proračun
Članak 5.
Članak 46. mijena se i glasi:
„Članak 46.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće jesu: vijećnici, klub
vijećnika, gradonačelnik i radna tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom propisano
da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.
Pravo predlaganja akata kojima se predlaže izbor, imenovanje ili razrješenje
osoba ima Odbor za izbor i imenovanja, Gradonačelnik ili najmanje 1/3 vijećnika, osim
ako je Zakonom, Statutom Grada ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano
drugačije.
Pravo predlaganja akata kojima se predlažu mjere za unapređivanje položaja
nacionalnih manjina ili se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu ima i vijeće
nacionalne manjine.
Pravo predlaganja akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području
Grada ima i Savjet mladih.
Pravo podnijeti prijedlog za donošenja određenog akta ili rješavanje određenog
pitanja iz djelokruga Vijeća imaju građani. Vijeće će raspravljati o podnesenom prijedlogu
ukoliko je isti podržalo najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Slunja.“
Članak 6.
U članku 58. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ima pravo postaviti najviše tri vijećnička pitanja. Pravo postavljanja
vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
„Vijećnik ili klub vijećnika može pitanja postavljati najduže dvije minute.
Pored postavljanja pitanja vijećnici mogu iznositi svoja mišljenja, prijedloge,
pohvale i slično o kojima se ne raspravlja i ne glasuje.“
Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 6., 7. i 8.
Članak 7.
U članku 60. stavku 1. riječ „dvije“ zamjenjuje se s riječi „jedne“.
Članak 8.
U članku 62. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Sjednica Gradskog vijeća može se sazvati i elektroničkim putem.“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 9.
U članku 65. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o dvije ili više točaka ili podtočaka
dnevnog reda provest će se objedinjena rasprava s tim da se o svakoj od njih glasuje
pojedinačno.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 10.
U članku 70. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori a nije dobio odobrenje
predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika, u svom govoru grubo
vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća, poduzima radnje za koje vijećnici
nisu ovlašteni, ne poštuje odredbe ovog Poslovnika ili na drugi način krši poslovnički red,
predsjedatelj Gradskog vijeća će ga opomenuti.“
U stavku 3. riječ „predsjednik“ zamjenjuje se s riječi „predsjedatelj“.
Stavak 4. briše se.
Članak 11.
Iza članka 70. dodaju se članci 70.a i 70.b koji glase:
„Članak 70.a

Vijećnika će se udaljiti sa sjednice kada svojim ponašanjem grubo naruši poslovni
red i prekrši odredbe ovog Poslovnika na način da je daljnje održavanje sjednice
dovedeno u pitanje.
Vijećnik je dužan odmah po izricanju mjere udaljenja napustiti prostoriju u kojoj se
održava sjednica.
Ukoliko vijećnik nakon izricanja mjere udaljenja sa sjednici odbije napustiti dvoranu u
kojoj se održava sjednica Gradskog vijeća, predsjedatelj će prekinuti sjednicu dok
vijećnik ne napusti dvoranu ili dok ga odgovarajuće službe ne udalje iz dvorane.
Članak 70.b
Predsjedatelj može naložiti da se iz dvorane udalji svaka nazočna osoba koja narušava
poslovni red na sjednici.“
Članak 12.
U članku 71. stavku 2. tekst „pet minuta“ zamjenjuju se tekstom „tri minute“,
briše se točka i dodaje tekst “a predsjednici klubova vijećnika najdulje pet minuta.“
Iza stavka 2. Dodaju se stavak 3. i 4. koji glase:
„Nakon što završi svoj govor odnosno raspravu po određenoj točki dnevnog reda, vijećnik
može tijekom rasprave o istoj točki dnevnog reda ponovno zatražiti riječ i tad može
govoriti najdulje dvije minute.
Prethodni stavak ne primjenjuje se postupak postavljanja pitanja (aktualni sat).
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.
Članak 13.
Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:
„Članak 75a.
Gradsko vijeće može odlučiti da se glasovanje o predloženom aktu odgodi za jednu od
sljedećih sjednica ili da prijedlog vrati predlagatelju na doradu.
Članak 14.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Zabranjeno je presnimavanje tonskih snimki za potrebe vijećnika bez suglasnosti
predsjednika Gradskog vijeća.“
Članak 15.
U članku 84. dodaju se stavak 2., 3. i 4. koji glase:
„Sjednice gradskog vijeća mogu se prenositi putem lokalnog radia, televizije, izravnim
prijenosom ili snimkom sjednice putem web stranice Grada.
Nije dopušteno snimanje tijeka sjednice Gradskog vijeća mobitelima, kamerama,
fotoaparatima ili drugim sredstvima od strane vijećnika ili osoba koje u svojstvu javnosti
ili gostiju prisustvuju sjednici Gradskog vijeća.
O načinu prijenosa sjednice Gradskog vijeća odlučuje predsjednik Gradskog vijeća u
dogovoru s Gradonačelnikom.“
Članak 16.
Sve odredbe Poslovnika ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom
Odlukom.
Članak 17.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom
glasniku Grada Slunja. “

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Bogović

