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Točka 8. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje  Poslovničke odluke o trećim 
izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća 

Grada Buzeta  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Izvjestitelj: 
Dejan Jakac, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja 

 



 
     GRADSKO VIJEĆE 
Odbor za statutarno pravna pitanja 
KLASA: 021-06/18-01/5 
URBROJ: 2106/01-02/01-18-6 
Buzet, 20.11.2018. 
 
 

      GRADSKO VIJEĆE 
                                                                                                                    GRADA BUZETA 

 

 
PREDMET: Prijedlog Poslovničke odluke o trećim izmjenama i dopunama 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta  

- dostavlja se 
 
 
 
Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada 
Buzeta“, broj 7/17. – pročišćeni tekst) dostavlja se Gradskom vijeću Grada Buzeta 
prijedlog Poslovničke odluke o trećim izmjenama i dopunama Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća Grada Buzeta na razmatranje i donošenje. 
 
Za obrazloženje prijedloga Poslovničke odluke o trećim izmjenama i dopunama 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta te za davanje odgovora na sjednici 
Gradskog vijeća zadužuje se Dejan Jakac, predsjednik Odbora za statutarno pravna 
pitanja. 
 
 
 

PREDSJEDNIK ODBORA 
      Dejan Jakac, v.r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                           
GRAD BUZET 

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i 
razvojne projekte 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o 3. izmjenama i dopunama 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

Od 11. listopada do 11. studenog 2018. godine 

Način objave savjetovanja Putem web stranice Grada Buzeta: 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 

 

Predstavnici javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću nije podneseno nijedno 
očitovanje 

Analiza dostavljenih mišljenja, 
primjedbi i prijedloga 

Nije bilo analize s obzirom na nijedno podneseno očitovanje. 

Koordinator savjetovanja: Roberta Kalčić Savatović 

Buzet, 15.11.2018. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 

19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 123/2017), 

članka 30. i 106. Statuta Grada Buzeta ( „Službene novine Grada Buzeta“, broj 07-17. 

– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na ___. sjednici održanoj ________ 

2018. godine, donosi 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU 

o 3. izmjenama i dopunama  Poslovnika o radu Gradskog vijeća 
Grada Buzeta 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, 
broj 7/17. – pročišćeni tekst) glava VIII. mijenja se i glasi: 

 

„VIII. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA“. 

 
Članak 2. 

 
U članku 61. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
„Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 

omogućuje njegovo donošenje, Vlada RH će na prijedlog središnjeg tijela državne 

uprave nadležnog za lokalnu samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno sa njim.“ 

Iza stavka 3. dodaju se novi članci 4., 5. i 6. koji glase: 

„U slučaju iz prethodnog stavka Vlada RH imenovat će povjerenika Vlade RH za 

obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za 

gradonačelnika. 

Novoizabrani gradonačelnik dužan je predstaviti Gradskom vijeću proračun u roku 45 

dana od dana stupanja na dužnost. 

Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz prethodnog stavka u roku 45 dana od kada 

je gradonačelnik predložio Gradskom vijeću.„ 

Članak 3. 

Članak 61a. mijenja se i glasi: 

„Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, 

privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na temelju odluke 



o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela 

grada Buzeta i proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz prethodnog stavka donosi do 31. prosinca 

Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade RH. 

U slučaju kada je raspušteno Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do 

imenovanja povjerenika Vlade RH, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 

nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih izdataka i rashoda 

koju donosi gradonačelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade RH, gradonačelnik predlaže povjereniku novu 

odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka  u koju su  uključeni ostvareni prihodi 

i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju 

nužnih izdataka i rashoda za razdoblje do donošenja proračuna.“ 

Članak 4. 

Članak 62. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje polugodišnji i godišnji izvještaj 

o izvršenju proračuna u rokovima i na način utvrđen Zakonom o proračunu. 

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen Gradsko vijeće utvrđuje godišnji 

Izvještaj o izvršenju proračuna u roku i na način utvrđen Zakonom o proračunu.“ 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da u roku od 30 dana od dana objave 

ove Poslovničke odluke utvrdi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća Grada Buzeta.  

Članak 6. 
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Buzeta“. 
 
KLASA:  
URBROJ:  

Buzet,  

   GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 

                                                                                                 PREDSJEDNIK 

  Dejan Jakac 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

Završnom odredbom 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  usklade svoje statute i druge opće 

akte s odredbama zakona.  

Poslovničkom odlukom se usklađuju odredbe kojima je uređeno pitanje donošenja 

proračuna i donošenje odluke o privremenom financiraju. Način i rokovi za donošenje 

proračuna propisani su i posebnim zakonom, ali se radi konzistentnosti odredaba 

Poslovnika Gradskog vijeća propisuje kada Vlada Republike Hrvatske na prijedlog 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu 

samoupravu) razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike i do kada se donosi 

odluka o privremenom financiranju.  

Članci Poslovnika Gradskog vijeća izmijenjeni su u onim člancima koji su obuhvaćeni 

izmjenom Zakona, sukladno tome predlaže se Gradskom vijeću Grada Buzeta 

donošenje predložene Odluke.  

GRAD BUZET 

 

 


