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REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                                 

Gradsko vijeće                                                                                   

Predsjednik 

 
KLASA: 021-05/13-01/30                                                                                
URBROJ: 2144/01-01-13-1 
Labin,  4. travnja 2013.  
                                                                                  

 

  Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 144/12.), članka 139. 
Zakona o lokanim izborima (Narodne novine br. 144/12.), te članka 31. Statuta 
Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, br. 9/09., 9/10.-lektoriran tekst),  
Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 4. travnja 2013. 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“, 
broj 10/09.) u članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava 
prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više 
lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste 
koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.“ 

 Dosadašnji stavak 2.  postaje stavak 3., a dosadašnji stavak 3. se briše. 

 

Članak 2. 

 U  članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno 
sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju 
dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi 
sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.“ 
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 Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

 „Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom 
dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog 
tijela“. 

 Stavak 4. postaje stavak 5. U kojem se riječi „na nezavisnoj listi“ zamjenjuju 
riječima „na kandidacijskoj listi grupe birača“. 

 Dosadašnji stavak 5. briše se. 

 

Članak 3. 

 Članak 10. mijenja se i glasi:  

„ Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 

 Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem. 

    Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a 
drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

 Prijedlog  vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom 
vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog 
kandidata. 

 

Članak 4. 

Članak 14. mijenja se i glasi: 

„ Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost 
im prestaje danom kada Gradsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a 
najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke. 

 

Članak 5. 

    U članku 20. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“. 

 

Članak 6. 

  U članku 39. iza riječi „Gradonačelnik“ dodaju se riječi kao jedini ovlašteni 
predlagatelj“.  

  Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 

  „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, ovlašteni 
predlagatelji akata iz članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina imaju 
pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.“ 

 

Članak 7. 

  Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi: 
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  „ Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o 
privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno 
raspušta Gradsko vijeće i razrješuje Gradonačelnika, te imenuje povjerenika i 
raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu“. 

 

Članak 8.  

  U članku 51. stavku 2. riječ „prijedlog“ zamjenjuje se riječju „zahtjev“, a u 
stavku 4. broj „15“ zamjenjuje se brojem „8“. 

  Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase: 

   „ Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se 
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

  Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2.,4., 5. i 6. ovog članka 
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“ 

 

Članak 9. 

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

 

Članak 10. 

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

 

 

                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                                     Gradskog vijeća 

                                             Valter Poropat 
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OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 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 144/12.) 

2. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.) 

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

 

II. OBRAZLOŽENJE 

 Završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 144/12.) i Zakona o lokalnim 
izborima (Narodne novine 144/12.) propisana je obveza jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave da u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu 
zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama zakona. Zakoni su 
stupili na snagu 29. prosinca 2012. godine.  

 U članku 1. prijedloga propisano je sukladno članku 87. stavku 4.  Zakona o 
lokalnim izborima da konstituirajuću sjednicu  do izbora predsjednika predstavničkog 
tijela predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, 
a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova, tada sjednici predsjeda prvi izabrani 
član s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću (do sada je 
konstituirajućoj sjednici predsjedao najstariji član). 

 U članku 2. sadržana je promjena u odnosu na utvrđivanje zamjenika 
vijećnika izabranog s kandidacijske liste dviju ili više političkih stranaka sukladno 
članku 81. Zakona o lokalnim izborima. Zamjenika vijećnika s kandidacijske liste na 
kojoj je bio vijećnik kojem prestaje mandat ili mu mandat miruje, određuje politička 
stranka sukladno sporazumu političkih stranaka, a ako sporazuma nama tada ga 
političke stranke određuju dogovorno. Međutim, ako se zamjenik vijećnika ne može 
odrediti niti na ovaj način, tada je zamjenik vijećnika prvi sljedeći neizabrani kandidat 
s liste. 

 U članku 3. se, sukladno članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama 
ZLP(R)S, osigurava demokratsko pravo predstavničke manjine da se jedan 
potpredsjednik predstavničkog vijeća bira na prijedlog predstavničke manjine iz 
njihovog reda.   

 Člancima 6. i 7. uređuje se postupak donošenja proračuna Grada.  Sukladno 
dosadašnjoj praksi Upravnog suda Republike Hrvatske, člankom 29. i 30. Zakona o 

izmjenama i dopunama ZLP(R)S izrijekom je propisano da je   gradonačelnik jedini 

ovlašteni predlagatelj proračuna, te da ga može povući s dnevnog reda sjednice 
predstavničkog tijela i nakon glasovanja o amandmanima, ali prije glasovanja o 
proračunu u cjelini. Međutim, uspostavljena je ravnoteža između predstavničkog i 
izvršnog tijela, jer se propisuje i pravo ovlaštenim predlagateljima utvrđenim 
poslovnikom predstavničkog tijela da predlože donošenje odluke o privremenom 
financiranju. Ovlašteni predlagatelj u slučaju da gradonačelnik ne predloži donošenje 
proračuna su navedeni u članku 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina, 
budući da je odluka o privremenom financiranju akt tehničke naravi, koji se donosi 
samo u slučaju da gradonačelnik ne predloži u zakonskom roku proračun ili se 
proračun ne donese u zakonskom roku.  Novina je da se, ako se u zakonom 
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određenom roku ne donese proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju, 

istovremeno raspušta predstavničko tijelo i razrješenju gradonačelnika.  

 U članku 8. se uvažavajući izmjene u članku 8. Zakona o izmjenama i 
dopunama ZLP(R)S u kojem se skraćuje rok u kojem gradonačelnik saziva sjednicu 
predstavničkog tijela sa sadašnjih 15 na 8 dana ukoliko prethodno predsjednik 
predstavničkog tijela ne sazove sjednicu kada to predloži na obrazloženi zahtjev 
najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela. Propisan  je i rok u kojem se sjednica 
mora održati, a to je u roku od 15 dana od dana sazivanja sjednice, te nezakonitost 
sjednice sazvane protivno propisanom.  

 Predlaže se vijećnicima Gradskog vijeća da donesu Poslovničku odluku o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća. 

         

 

 

 

Izradio: Ured Grada 
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ODREDBE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LABINA 

koje se mijenjaju 

Članak 2. 
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se na način, po postupku i u 
rokovima utvrđenim zakonom, a Gradsko vijeće je konstituirano izborom 
predsjednika Gradskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina  
članova Gradskog vijeća. 
 
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do 
izbora predsjednika Gradskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Gradskog 
vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne 
komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a 
to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da 
pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika. 
 
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice je dobno najstariji vijećnik. 
 

Članak 4. 
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje 
zamjenik vijećnika. 
 
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 
izabran, a kojeg odredi politička stranka. 
 
Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
kandidat stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je 
prestao mandat. 
 
Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s 
liste. 
 
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan 
odredbama Statuta Grada Labina. 

 
Članak 10. 

Vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.. 
 
Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz redova vijećnika, 
javnim glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog 
najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika. 
 
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom 
vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog 
kandidata. 

 

Članak 14. 
Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća 
pomaže tajnik Ureda Grada koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće. 
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Članak 20. 
Način i postupak pokretanja  razrješenja Gradonačelnika propisan je Statutom Grada 
Labina. 

 
Članak 39. 

Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i prijedlog 
polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada podnosi Gradonačelnik na način 
i u rokovima propisanim zakonom. 
 

Članak 40. 
Proračun, godišnji obračun proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju  proračuna 
Grada  donose se većinom glasova svih vijećnika. 

 
Članak 51. 

Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na 
obrazloženi prijedlog najmanje 1/3 vijećnika ili na prijedlog Gradonačelnika, u roku 
od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika, odnosno Gradonačelnika. 
 
Sjednice Gradskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 
 
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog 
članka, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u roku od 15 dana. 
 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može 
na zahtjev 1/3 vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti 
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izradio: Ured Grada 


