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REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN                                                                                         PRIJEDLOG 
Gradsko vijeće                                                                                   
Predsjednik 
 
KLASA: 021-05/18-01/                                                                 
URBROJ: 2144/01-01-18-1 
Labin,  2018.  
                                                                                  

 Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 123/17.) i članka 31. Statuta 
Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, br. 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13. 
3/16 i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici  2018. godine, donijelo je 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LABINA 

 

Članak  1. 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Labina („Službene novine Grada 
Labina“ br. 10/09. i 8/13.), u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glas: 

„ Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na 
muški i ženski rod.“ 

Članak  2. 

Članak 13.mijenja se i glasi: 

„Predsjednik Gradskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij 
koji se sastoji od predsjednika, potpredsjednika, predsjednika klubova vijećnika, 
predstavnika političkih stranaka koje su u Vijeću, te kandidacijskih listi grupe birača 
koje nemaju formiran klub vijećnika“. 

Članak  3. 

Članak 17.stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelnik, zamjenici Gradonačelnika, pročelnici i/ili po potrebi drugi 
službenici gradske uprave prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća.“ 

Članak 4. 

 U članku 26. stavku 4. riječi „odluke“ zamjenjuju se riječima „akta“. 

Članak 5. 

 Poglavlje IX. mijenja se u naslovu i glasi:  

„IX. DONOŠENJE PRORAČUNA, GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O 
IZVRŠENJU PRORAČUNA I POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA GRADA“ 
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Dosadašnji članci 39, 40. i 40a mijenjaju se i glase: 

„Članak 39. 

 Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i 
prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada podnosi 
gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 

 Ako gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije 
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike. 

 Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje 
njegovu primjenu s 1. siječnja godine za koju se donosi, Gradsko vijeće na prijedlog 
gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom 
financiranju u skladu s posebnim zakonom. 

 O prijedlogu proračuna provodi se jedinstvena rasprava. 

 

Članak 40. 

 Proračun, izmjene i dopune proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada donosi se većinom 
glasova svih vijećnika. 

 

Članak 40.a. 

 Ako u tekućoj godini Gradsko vijeće ne donese proračun za slijedeću godinu 
niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka 
privremenog financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti 

Gradsko vijeće. 

 Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti 
Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike: 

- ako nakon raspuštanja Gradskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. 
ovog članka novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 
dana od dana konstituiranja 

- ako Gradsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog 
gradonačelnika u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik 
predložio Gradskom vijeću.“ 

 

Članak 6. 

 U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:: 
 „Pitanja se postavljaju na redovnoj sjednici Gradskog vijeća, prije početka 
iste, u pisanom obliku ili usmeno ili u elektronskom obliku, posredstvom predsjednika 
Gradskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome pitanje upućuje“. 
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Članak 7. 

 U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:: 
 „Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Gradskog vijeća iznijeti 
mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje u trajanju od dvije minute. Odgovor 
na dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.“ 
 

Članak 8. 

 U članku 51. dodaje se stavak 1. koji glasi:: 
 „Sjednica Gradskog vijeća može biti redovna, tematska ili svečana“. 
 Dosadašnji stavci 1-7. postaju stavci 2-8. 
 U novom stavku 5. točka „2“ zamjenjuje se točkom „3“. 
 U novom stavku 6 točke „2 i 4“ zamjenjuju se točkama „3 i 5“. 
 U novom stavku 7 točke „2,4 i 5“ zamjenjuju se točkama „3, 5 i 6“. 
 U novom stavku 8 točke „2,4,5 i 6“ zamjenjuju se točkama „3,5,6 i 7“. 
 

Članak 9. 

 U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:: 
 „Sjednice vijeća sazivaju se elektroničkim putem, a samo u izuzetno 
opravdanim slučajevima i na drugi način“. 
 Stavak 3. briše se. 
 Dosadašnji stavci 4 i 5 postaju stavci 3 i 4. 
 Novi stavak 4. mijenja se i glasi: 
 „Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, 
Gradonačelniku, zamjenicima Gradonačelnika, pročelnicima upravnih odjela, 
direktorima trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada, ravnateljima javnih 
ustanovama čiji je osnivač Grad, predsjedniku Savjeta mladih, predsjednicima vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Labina, vijećima nacionalnih manjina i sredstvima 
javnog priopćavanja, elektroničkim putem.“ 
 

Članak 10. 

 U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:: 
 „Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća može 
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, ili 
da se izmijeni redoslijed točaka dnevnog reda. Za svaku izmjenu dnevnog reda 
predsjednik je vijećnicima obvezan dati obrazloženje sa razlogom promjene. Ako se 
predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal 
po predloženoj dopuni sa obrazloženjem najkasnije 24 sata prije početka sjednice, 
elektroničkim putem.“ 
 

Članak 11. 

 U članku 56. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 „Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava, nakon čega se utvrđuje 
popis i redoslijed prijavljenih vijećnika.“ 
 

Članak 12. 

 U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:: 
 „Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se 
prijavili. Nakon govora zadnjeg prijavljenog govornika, predsjednik daje riječ 
predlagatelju akta da odgovori na pitanja iz rasprave. Vijećnici mogu postaviti 
dopunska pitanja predlagatelju akta. Nakon toga daje prijedlog akta na glasovanje.“ 
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Članak 13. 

 U članku 62. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:: 
 „Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih 
zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
gradonačelnika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih vijećnika 
Gradskog vijeća.“  

 

Članak 14. 

 U članku 78. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 „Predsjednik Gradskog vijeća je zbog već dostignutog nivoa javnosti i 
transparentnosti djelovanja Vijeća obvezan za svaku sjednicu Vijeća osigurati direktni 
prijenos čitave sjednice putem radija i/ili streaminga.“  
 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
 

Članak 15. 

 U svim člancima riječi „Ured Grada“ zamjenjuj se riječima „Upravni odjel  
nadležan za poslove Gradskog vijeća“ . 

  Članak 16. 

 Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i 
izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina. 

                                  

Članak 17. 

 Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenim novinama Grada Labina“. 

                                      

                                            PREDSJEDNICA 

                                                                                                       Gradskog vijeća 

                                              Eni Modrušan 
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OBRAZLOŽENJE  

POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA  LABINA 

 

 
I. PRAVNA OSNOVA 

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 123/17.) 

2. Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 
9/10.-lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.). 

 
 

 
II. OBRAZLOŽENJE 

 Završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 123/17.) propisana je obveza 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama 
Zakona. Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine.  

 Promjene Poslovnika vezano uz zakonsku obvezu se odnose na usklađivanje 
odredbi kojima je uređeno pitanje donošenja proračuna i donošenja odluke o 
privremenom financiranju, te s time u vezi i razrješenje gradonačelnika i njegovih 
zamjenika kao i raspuštanje Gradskog vijeća, te se i propisuje potrebna većina 
glasova za donošenje odluke Gradskog vijeća o raspisivanju referenduma za opoziv 
gradonačelnika i njegovih zamjenika kada prijedlog za donošenje odluke podnosi 
propisani broj vijećnika (2/3). 

 Predložene druge promjene odnose se na preciziranje: 

- sazivanja međustranačkog kolegija 

- prisustvovanje sjednicama Vijeća – uz Gradonačelnika i njegovih zamjenika i 
pročelnika upravnih odjela, po potrebi Gradonačelnik može ovlastiti i druge 
zaposlenike da prisustvuju sjednicama 

- razlučuju se redovne sjednice Vijeća od tematske i svečane sjednice na 
kojima nema aktualnog sata 

- u aktualnom satu na redovnim sjednicama se pitanja postavljaju/dostavljaju 
prije početka sjednice u pisanom obliku, a predsjednik Vijeća poziva vijećnike 
prema redoslijedu dostave pitanja 

- ograničava se trajanje odgovora na pitanja 

- sjednice Vijeća se sazivaju elektroničkim putem budući su vijećnicima 
dostavljena tablet računala 

- utvrđuje se popis i redoslijed govora vijećnika prema primljenim prijavama 
nakon što se otvori rasprava, a nakon govora zadnjeg prijavljenog govornika, 
predsjednik Vijeća daje riječ predlagatelju akta da odgovori na pitanja iz 
rasprave. 

 Predlaže se vijećnicima da nakon rasprave donesu predloženu Poslovničku 
odluku. 
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III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  

 
 
                              PREDSJEDNICA 

                                                                                                            Eni Modrušan 
         
 
 
 
 
 
PRILOG: Pročišćeni tekst POSLOVNIKA Gradskog vijeća Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina“, broj 10/09. i 8/13.). 
 

 

 

 

 

 

Izradila: Jasmina Milanović Ružić,v.r. 
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Izradila: Jasmina Milanović Ružić, pročelnica 
             UO za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća 


