
 

                                  
              REPUBLIKA HRVATSKA                                                                 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD GAREŠNICA 
                       Gradsko vijeće 
 
KLASA:023-05/21-01/15 
URBROJ:2123/01-01-21-1 
Garešnica, 14. lipnja 2021. godine 
 
Temeljem odredbe članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 144/20) i odredbe članka 
35. Statuta Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 2/21), Gradsko vijeće 
Grada Garešnice na 2. sjednici održanoj  14. lipnja 2021. godine donosi 
 

 

P O S L O V N I Č K U    O D L U K U 
 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
 POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GAREŠNICE 

 
 

Članak 1. 
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 1/18, 
dalje u tekstu: Poslovnik) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Poslovničke 
odluke. 
 

Članak 2. 
(1) U cijelom tekstu Poslovnika riječ: „zamjenici“ zamjenjuje se riječju: „zamjenik“ u 
odgovarajućem rodu, broju i padežu. 
 
(2) U cijelom tekstu Poslovnika u člancima koji imaju više od jednog stavka, dodaju se 
brojčane oznake stavaka na način da se otvori zagrada, upiše redni broj stavka i zatvori 
zagrada. 
 

Članak 3. 
(1) Članak 3. stavak 4. Poslovnika mijenja se i glasi: „Nakon što je Vijeće konstituirano, 
izvodi se himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.“. 
 
(2) Stavak 5. mijenja se i glasi: „Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća biraju se 
predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća, te članovi Mandatne komisije i Odbora za 
izbor i imenovanja.“ 
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Članak 4. 
(1) U članku 4. iza stavka 2. Poslovnika dodaje se stavak 3. koji glasi: „Prijedlog vijećnika 
mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika, te predan na 
urudžbeni zapisnik Grada Garešnice najkasnije jedan radni dan prije dana konstituirajuće 
sjednice Vijeća. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog 
kandidata.“ 
 
(2) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
 

Članak 5. 
U članku 5. stavku 3. Poslovnika iza riječi „Mandatnu komisiju“ dodaju se riječi: „ i Odbor 
za izbor i imenovanja“. 
 

Članak 6. 
U članku 6. Poslovnika iza stavka 1. dodaju se stavci 2. – 5. koji glase: 
 
„(2) Vijećnici koji prije konstituirajuće sjednice Vijeća daju ostavku ili stave mandat u 
mirovanje dužni su o tome obavijestiti  pročelnika upravnog tijela nadležnog za poslove 
Gradskog vijeća najkasnije 24 sata prije dana konstituirajuće sjednice. 
 
(3) Politička stranaka odnosno političke stranke dužne su dostaviti na urudžbeni zapisnik 
Grada odluku o određivanju zamjenika vijećnika najkasnije 24 sata prije dana 
konstituirajuće sjednice. 
 
(4) Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u 
mirovanje nazočni su njihovi zamjenici određeni sukladno odredbama zakona i ovog 
Poslovnika. 
 
(5) Gradsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne komisije, koji se objavljuje u 
Službenom glasniku Grada Garešnice.“ 

 
Članak 7. 

(1) U članak 10. stavku 2. Poslovnika riječi: „na prijedlog većine članova“ brišu se, a iza 
riječi „manjine“ briše se točka i dodaju se riječi: „na njihov prijedlog. Ako predstavnička 
manjina ne predloži potpredsjednika iz svojih redova, pravo predlaganja imaju vijećnici 
predstavničke većine.“ 
 
(2) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: „Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati 
prijedlog samo za jednog kandidata.“ 
 
(3) Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 

 
Članak 8. 

Iza članka 11. Poslovnika dodaje se članak 11.a koji glasi: 
 
                                                                          „Članak 11.a 
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Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika i potpredsjednika Vijeća, članova 
Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 
vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.“ 
 

Članak 9. 
U članku 17. Poslovnika stavak 2. mijenja se i glasi: „Vijećnik ima pravo na opravdani 
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno 
sporazumu s poslodavcem.“ 
 

Članak 10. 
U članku 18. stavku 3. Poslovnika iza riječi „Vijeća“ dodaje se:“, priložiti svoja pravila 
rada“. 
 

Članak 11. 
U članku 22. Poslovnika stavak 6. mijenja se i glasi: 
„(6) Odluka o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća donosi se većinom 
glasova svih članova Gradskog vijeća.“ 
 

Članak 12. 
Članak 27. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja 
pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja 
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća. 
 
(2) Radna tijela Vijeća osnovana Statutom Grada Garešnice su: 
1. Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut i Poslovnik. 
 
(3) Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, Vijeće osniva slijedeća radna 
tijela: 
- Odbor za Proračun, financije i imovinu, 
- Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša, 
- Odbor za društvene djelatnosti i sport, 
- Odbor za poljoprivredu, gospodarstvo, poduzetništvo i turizam, 
- Odbor za pitanja hrvatskih branitelja, 
- Odbor za mlade i 
- Komisiju za dodjelu javnih priznanja. 
 
(4) Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, između vijećnika, a članovi iz reda 
vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanja, a pravo predlaganja ima i 1/3 vijećnika. Prijedlog vijećnika mora biti 
podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
 
(5) O prijedlogu za predsjednika i članove radnih tijela Vijeće glasuje u cjelini javnim 
glasovanjem.“ 
 

Članak 13. 
(1) U članku 28. Poslovnika stavak 2. mijenja se i glasi: 
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„(2) Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća, izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijeća, imenovanje i 
razrješenje drugih osoba određenih Statutom, ovim Poslovnikom i drugim odlukama 
Vijeća, razmatra i predlaže odluke o naknadama članova Vijeća i radnih tijela Vijeća, te 
obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.“ 
(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Odbor za izbor i imenovanja bira se na 
prvoj sjednici Vijeća.“ 

 
Članak 14. 

U članku 29. Poslovnika stavak 2. mijenja se i glasi: 
„(2) Odbor za Statut i Poslovnik predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća, 
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća, 
razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade 
i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću, predlaže donošenje odluka i drugih 
općih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, raspravlja i daje mišljenje o zaprimljenim 
prijedlozima i peticijama građana, te obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.“ 
 

Članak 15. 
Članak 30. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Odbor za Proračun, financije i imovinu ima predsjednika i 4 (četiri) člana. 
 
(2) Odbor za Proračun, financije i imovinu razmatra prijedlog proračuna, izmjene 
proračuna i izvješća o izvršenju proračuna, razmatra prijedloge općih akata kojima se 
uređuju pitanja poreza, javnih i drugih davanja koji su prihodi Grada, razmatra prijedloge 
odluka o kreditnom zaduženju Grada, razmatra odluke o raspolaganju imovinom iz 
nadležnosti Vijeća te obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.“ 
 

Članak 16. 
Članak 31. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša ima predsjednika 
i 4 (četiri) člana. 
 
(2) Odbor za urbanizam, stambeno-komunalna pitanja i zaštitu okoliša razmatra 
prijedloge općih akata iz područja prostornog uređenja, drugih akata u vezi s gradnjom, 
uređivanjem građevinskog zemljišta, predlaže mjere i aktivnosti za uređenje prostora u 
svrhu učinkovitog gospodarenja prostorom, razmatra prijedloge odluka i drugih akata 
kojima se reguliraju pitanja uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalne 
infrastrukture, obavljanje komunalnih i uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, 
razmatra odluke i druge akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i pravnih 
osoba koje se osnivaju radi ostvarivanja komunalnih interesa i potreba građana,  razmatra 
prijedloge odluka i drugih akata vijeća kojima se utvrđuju mjere praćenja, očuvanja i 
unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara, te obavlja i druge poslove 
određene aktima Vijeća.“ 
 

Članak 17. 
Članak 32. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Odbor za društvene djelatnosti i sport ima predsjednika i 4 (četiri) člana. 
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(2) Odbor za društvene djelatnosti i sport razmatra pitanja iz područja društvenih 
djelatnosti od važnosti za područje Grada, razmatra odluke i druge opće akte Vijeća koji 
se odnose na osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje se osnivaju radi 
ostvarivanja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba građana, 
razmatra prijedloge općih akata iz područja predškolskog odgoja, odgoja i obrazovanja, 
javnog zdravlja, zdravstvene zaštite životinja, socijalne skrbi, kulture, tjelesne kulture, 
sporta, tehničke kulture, vatrogastva i civilne zaštite, te obavlja i druge poslove određene 
aktima Vijeća.“  
 

Članak 18. 
Članak 33. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Odbor za poljoprivredu, gospodarstvo, poduzetništvo i turizam ima predsjednika i 4 
(četiri) člana. 
 
(2)  Odbor za poljoprivredu, gospodarstvo, poduzetništvo i turizam razmatra i prati 
provođenje politika Vijeća u području gospodarstva, poljoprivrede, poduzetništva i 
turizma, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koji se odnose na poljoprivredu, 
gospodarstvo, poduzetništvo i turizam, predlaže mjere za poticanje razvoja 
poduzetništva, razmatra odluke i druge akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih 
ustanova i drugih pravnih osoba koje se osnivaju radi ostvarivanja gospodarskih i drugih 
interesa i potreba građana, te obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća. “ 
 

Članak 19. 
U članku 34. Poslovnika stavak 2. mijenja se i glasi: 
„(2) Odbor za pitanja hrvatskih branitelja prati i razmatra ostvarivanje prava iz područja 
zaštite hrvatskih branitelja, sudjeluje u donošenju odluka o obilježavanju blagdana i 
spomendana polaganjem vijenaca, te obavlja druge poslove određene aktima Vijeća.“ 
 

Članak 20. 
(1) U članku 36. Poslovnika stavak 2. mijenja se i glasi: 
„(2) Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o 
provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih članova Gradskog vijeća, 
temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 
obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, 
te o zamjenicima člana Gradskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost, 
obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća po sili zakona, o 
mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive 
dužnosti te o zamjeniku člana Gradskog vijeća koji umjesto njega počinje obavljati 
dužnost, obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog 
vijeća, te obavlja druge poslove određene aktima Vijeća.“ 
 
(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici 
Vijeća.“ 
 

Članak 21. 
(1) U članku 49. stavku 1. Poslovnika iza riječi „Gradonačelnik“ dodaju se riječi: „i 
zamjenik gradonačelnika“. 
 
(2) Stavak 2. briše se. 
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(3) Stavak 3. postaje stavak 2. 
 

Članak 22. 
U članku 56. stavku 2. Poslovnika iza riječi „pokrenuto“ briše se točka i dodaju se riječi: 
„ili donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika traži izvršavanje općih akata 
Vijeća.“ 
 

Članak 23. 
U članku 64. stavku 3. Poslovnika riječi „Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove“ 
zamjenjuju se riječima: „upravni odjel nadležan za poslove Gradskog vijeća“. 
 

Članak 24. 
(1) U članku 65. stavku 1. Poslovnika iza riječi „Garešnice““ briše se točka i dodaju se riječi: 
„i na mrežnim stranicama Grada.“ 
(2) U stavku 2. riječi „Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove“ zamjenjuju se 
riječima: „upravni odjel nadležan za poslove Gradskog vijeća“. 
(3) U stavku 3. riječi „stručni suradnik za opće poslove“ zamjenjuju se riječima: „ pročelnik 
upravnog odjela nadležan za poslove Gradskog vijeća“. 
 

Članak 25. 
Članak 68. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog 
pitanja iz djelokruga Vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 
Grada Garešnice. 
(2) Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog 
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu, osim prijedloga za 
raspisivanje referenduma koji može podnijeti 20% ukupnog broja birača upisanih u 
Registar birača Grada. 
(3) Vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od 
zaprimanja prijedloga.“ 
 

Članak 26. 
Članak 69. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 
 
(2) Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s 
obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje, te 
fiskalnu procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno povećavaju li se ili 
smanjuju prihodili ili rashodi proračuna.  Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odgovarajuća dokumentacija. 
 
(3) Predlagatelj akta može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i 
kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu dan 
nakon objave, dužan je posebno obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 
 
(4) Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, 
iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim 
mišljenjima i primjedbama. 
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(5) Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj.  
 
(6) Ako se tijekom godine donese akt na osnovi kojeg nastaju nove obveze za proračun, 
sredstva će se osigurati u proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s 
projekcijama i mogućnostima proračuna.“ 
 

Članak 27. 
Iza članka 69. Poslovnika dodaju se novi članci koji glase: 
 

„Članak 69.a 
 

(1) O nacrtu prijedloga akta koji utječe na interese građana i pravnih osoba provodi se 
savjetovanje s javnošću  objavom na mrežnoj stranici Grada, s obrazloženjem razloga i 
ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge 
i mišljenja. 
 
(2) Savjetovanje s javnošću provodi se u pravilu u trajanju od 30 dana, osim ako su za 
pojedine akte zakonom propisani drugi rokovi. 
 
(3) Savjetovanje s javnošću može se provesti u kraćem roku od roka propisanog u stavku 
2. ovog članka ako su nastupili izvanredni uvjeti zbog kojih nije moguće provesti 
savjetovanje u propisanom roku, ako se radi o aktu koji se donosi za svaku godinu 
(primjerice program poticaja zapošljavanja i poduzetništva, odluka o vremenu izvođenja 
građevinskih radova i slično), ako se radi o izmjenama i dopunama akta kojim se provodi 
usklađivanje sa zakonom i ako se radi o izmjenama i dopunama akta kojima se uređuje 
provedba akata.  
 
(4) Kad se provodi savjetovanje s javnošću u kraćem trajanju od roka propisanog u stavku 
2. ovog članka, predlagatelj akta navodi razloge za skraćeno trajanje savjetovanja u 
obrazloženju akta koji se stavlja na savjetovanje. 
 

Članak 69.b 
 

Predlagatelj akta po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga  izrađuje i   objaviti na 
mrežnim stranicama Grada izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene 
prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i 
primjedbi. Izvješće o savjetovanju predlagatelj akta dostavlja Gradskom vijeću uz 
prijedlog akta koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća.“ 
 

Članak 28. 
Članak 76. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku 
amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice Gradskog vijeća. 
 
(2) Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo 
na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. 
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(3) Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 67. 
ovog Poslovnika.“ 
 

Članak 29. 
U članku 84. stavku 7. Poslovnika riječi: „članka 12. Statuta“ brišu se. 
 

Članak 30. 
Članak 85. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„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 tijela državne uprave  
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i 
njegovog zamjenika“ 
 

Članak 31. 
U članku 86. stavku 2. Poslovnika iza riječi „Hrvatske“ briše se točka i dodaje se zarez i 
riječi: „odnosno Odbora za Proračun, financije i imovinu ili najmanje 1/3 vijećnika 
Gradskog vijeća.“ 
 

Članak 32. 
U članku 87. Poslovnika stavak 3. mijenja se i glasi: 
„(3) Većinom glasova svih vijećnika donosi se Statut Grada, Poslovnik Gradskog vijeća, 
proračun, izvješće o izvršenju proračuna, odluka o izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća, odluka o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga ako je odluku predložila najmanje 1/3 članova Vijeća, gradonačelnik ili većina 
mjesnih odbora. 
 
(4) Ako je raspisivanje referenduma radi opoziva gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika predložilo najmanje 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma 
donosi Vijeće dvotrećinskom većinom svih članova Vijeća.“ 
 

Članak 33. 
U članku 88. stavku 1. Poslovnika riječ „obrazložen“ zamjenjuje se riječima: „sastavljen 
sukladno odredbi članka 69. ovog Poslovnika“. 
 

Članak 34. 
 U članku 103. Poslovnika stavak 2. mijenja se i glasi: 
„(2) Pitanja se mogu postavljati u pisanom obliku ili elektronskom poštom od dana objave 
materijala za sjednicu Vijeća. Pitanja se dostavljaju upravnom odjelu nadležnom za 
poslove Vijeća ili predsjedniku Vijeća najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Vijeća. 
Pri tome je potrebno naznačiti kome se pitanje upućuje.“ 
 

Članak 35. 
Podnaslov u dijelu VIII. Poslovnika koji glasi: „a) Usmena pitanja vijećnika na aktualnom 
satu“ briše se. 
 

Članak 36. 
Članak 104. Poslovnika mijenja se i glasi: 
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„(1) Tijekom aktualnog sata vijećnik može dva pitanja postavljena u pisanom obliku 
sukladno članku 103. stavku 2. Poslovnika usmeno iznositi na sjednici Vijeća. Svaki 
vijećnik ima 2 (dvije) minute vremena za svako postavljeno pitanje. Vijećnik je dužan 
navesti kome upućuje pitanje. 
 
(2) Aktualni sat održava se na početku sjednice Vijeća, prije utvrđivanja dnevnog reda, u 
trajanju od 60 minuta. Nakon 60 minuta aktualni sat se prekida iako nisu iscrpljena sva 
prijavljena pitanja, osim ako Vijeće glasovanjem ne odluči drugačije. 
 
(3) Pitanja se postavljaju prema redoslijedu koji određuje predsjednik Vijeća. 
 
(4) Pitanja koja vijećnici postavljaju gradonačelniku, zamjeniku odnosno pročelnicima 
upravnih tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu 
ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje. 
 
(5) Na pitanje koje se odnosi na rad ustanova ili drugih pravnih osoba čiji je osnivač ili 
suosnivač Grad Garešnica, odgovor može dati i osoba ovlaštena za zastupanje te ustanove, 
odnosno pravne osobe. „  
 

Članak 37. 
Članak 106. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, 
moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor 
može trajati najviše 5 (pet) minuta. 
 
(2) Vijećnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na postavljeno 
pitanje. Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom, može zatražiti dostavu pisanog 
odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
 
(3) Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika odnosno pročelnici dostavljaju pisani 
odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Vijeća. Predsjednik Vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima. 
 
 
(4) Vijećnik koji nije postavio pitanje nema pravo zatražiti riječ da bi ogovorio na navode 
iznesene u odgovoru na pitanje.“ 
 

Članak 38. 
Podnaslov u dijelu VIII. Poslovnika koji glasi: „b) Pisana vijećnička pitanja“ briše se. 
 

Članak 39. 
Članak 107. stavak 2. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(2) Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici Vijeća.“ 
 
Stavci 3. do 5. brišu se.  
 

Članak 40. 
Članak 108. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća po potrebi. 
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(2) Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje 
jedne trećine vijećnika  u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti 
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
 
(3) Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 
 
(4) Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu 
će sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana. 
 
(5) Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Vijeća može na zahtjev 
jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne 
i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku 
i potpisan od vijećnika. 
 
(6) Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u 
roku od 15 dana od dana sazivanja. 
 
(7) Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni 
akti ništavima.“ 
 

Članak 41. 
U članku 109. Poslovnika riječi: „u redovitom i izvanrednom zasjedanju“ brišu se. 
 

Članak 42. 
Članak 110. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Sjednice Vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i 
na drugi način. 
 
(2) Poziv za sjednicu, s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda, dostavlja 
se vijećnicima 5 (pet) dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga 
ovaj rok može se skratiti. 
 
(3) O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 
kraćem roku odlučuje predsjednik Vijeća.“ 
 

Članak 43.  
Članak 111. Poslovnika mijenja se i glasi: 
„(1) Poziv i materijal za sjednicu dostavlja se putem mrežne stranice Grada, a može i 
elektroničkim putem. 
 
(2) Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku, 
zamjeniku gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela, vijećima mjesnog odbora na 
području Grada, političkim strankama koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću, vijećima 
nacionalnih manjina/predstavnicima nacionalnih manjina, Savjetu mladih i sredstvima 
javnog priopćavanja.“ 
 

Članak 44. 
Iza članka 111. Poslovnika dodaje se novi članak koji glasi: 
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„Članak 111.a 

 
(1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće 
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Vijeća mogu se održavati 
elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada. 
 
(2) Ako se sjednica po odluci predsjednika Vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka 
održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u pozivu za sjednicu 
određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme  u kojem se dostavljaju 
amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u 
kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.  
 
(3) Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja predsjedniku i službeniku 
nadležnog upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Vijeća i ostalim vijećnicima 
(odgovori svima/Reply All). Glasovanje se može provesti i putem programskog rješenja 
(aplikacije). 
 
(4) Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 2. ovog članka primjenjuju 
se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, 
predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju. 
 
(5) Ako se sjednica po odluci predsjednika Vijeća održava putem video konferencije, na 
sjednicu sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe ovog 
Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju točaka 
dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na 
sjednici i glasovanju.“ 
 

Članak 45. 
U članku 126. stavku 4. riječi: „i pravna pitanja“ brišu se. 
 

Članak 46. 
U članku 140. Poslovnika iza stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase: 
„(2) Sjednice Gradskog Vijeća su javne. 
 
(3) Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća, ali 
ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.). 
 
(4) Ukoliko je broj osoba koje prate rad Vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća vodeći 
računa o redoslijedu prijavljivanja osoba. 
 
(5) Građani i predstavnici udruga građana podnose zahtjev za praćenje rada Vijeća 
elektronskim putem, telefaksom ili predajom u pisarnicu Grada, a krajnji rok za 
podnošenje zahtjeva je 24 sata prije dana održavanja sjednice Vijeća. 
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(6) O radu Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne 
ploče i objavom na mrežnim stranicama Grada.  
 
(7) Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici 
o radu Vijeća objavljuju se na mrežnim stranicama Grada.“ 
 

Članak 47. 
Ova Poslovnička odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Garešnice, a stupa na 
snagu osmog dana od dana objave. 
 
 

                                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

                                                                                                   Željko Starčević,v.r 
 
 
 

 
 


