
        NACRT 

 REPUBLIKA    HRVATSKA 

 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

            GRAD SLUNJ 

        GRADSKO VIJEĆE  

 

Klasa: 021-01/18-01/  

Ur.broj: 2133/04-03/01-18-1 

Slunj, ________ 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 144/12 137/16 i 123/17) i članka 25. stavka 1. alineja 

2. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09 i 6/13) Gradsko vijeće 

Grada Slunj na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je 

 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU  

O IZMJENAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA  
 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku Gradskog vijeća („Glasnik Karlovačke županije 20/09 i 11/13) - u 

daljnjem tekstu: Poslovnik, članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Danom stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju redovnih izbora, 

odnosno danom stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća 

prestaje mandat članova Gradskog vijeća.“  

 

Članak 2. 

U članku 33. stavku 1. riječ „ili“ zamjenjuje se veznikom „i“.  

  

Članak 3. 

Članak 35. mijenja se i glasi: 

„Datum i vrijeme održavanja sjednice utvrđuje predsjednik Gradskog vijeća, u 

dogovoru sa  Gradonačelnikom. 

 

Članak 4. 

Članak 46.a mijenja se i glasi: 

 „Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj proračuna,  dužan je prijedlog 

proračuna uputiti  Vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 

 Ako Gradonačelnik ne podnese prijedlog proračuna Gradskom vijeću  ili povuče 

prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini i ne predloži novi prijedlog proračuna u 

roku koji omogućuje njegovo donošenje  primjenjuju se  odgovarajuće  odrede posebnog 

zakonom.   

  Ukoliko Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, 

primjenjuju se odredbe članka 66.c Statuta Grada Slunja i odgovarajuće odredbe 

posebnog zakona.   

 

Članak 5. 

  U članku 56. stavku 1. riječi „članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose“ 

zamjenjuje se riječima „kojim su podneseni“.  



 

Članak 6. 

Sve odredbe Poslovnika ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom 

Odlukom.  

 

Članak 7. 

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom 

glasniku Grada Slunja. “ 

   

 
PREDSJEDNIK 

     GRADSKOG VIJEĆA: 

 

                                         Ivan Bogović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 REPUBLIKA    HRVATSKA 

 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

            GRAD SLUNJ 

             Ured Grada  

 

 

GRADSKO VIJEĆE  

GRADA SLUNJA  

 

 

PREDMET: Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća  

            -obrazloženje 

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

„Narodne novine“ 123/17) utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da usklade  statute 

i druge opće akte sa Zakonom.   

Slijedom navedenog predlaže se  donošenje Poslovničke odluke kojima se odredbe 

Poslovnika Gradskog vijeća usklađuju s odredbama Zakona.  

 

U nastavku se daje prikaz odredbi koje se mijenjaju:     
 

Članak 5. 

Danom objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora, prestaje mandat vijećnika, a Gradsko vijeće se 

smatra raspuštenim.  

… 

 

Članak 33. 

Gradonačelnik ili njegov zamjenik prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća.  

…. 

 

Članak 35. 

Predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća izvješćuju gradonačelnika i 

izvjestitelje o datumu i vremenu održavanja sjednice, odmah nakon njenog zakazivanja. 

 

Članak 46a. 

Prijedlog  proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja 

o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u 

rokovima propisanim zakonom.  

Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a 

prije glasovanja o proračunu u cjelini.  

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a 

gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun 

ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju. 

 

Članak 56. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 

… 

 


