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Odbor za Statut i Poslovnik

Predmet: Prijedlog za izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

Sukladno zaključku Odbora za Statut i Poslovnik dostavljam prijedlog sljedećih izmjena
Poslovnika Gradskog vijeća na raspravu:

Mandatna komisija
Članak 6. - Stavak 1. alineja 2.  mijenja se i glasi:

- podnosi izvješće Gradskom vijeću  da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak ili
mirovanje mandata  vijećniku, odnosno podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za
početak mandata zamjeniku vijećnika.

Dodaju se novi stavci:
Radi pripreme izvješća vijećnici koji daju ostavku  ili stavljaju mandat u mirovanje, moraju o
istome izvijestiti predsjednika vijeća putem Stručne službe  najkasnije tri dana prije
održavanja sjednice. U istom su roku političke stranke koje sukladno zakonu imaju pravo
odrediti zamjenike dužne obavijestiti o zamjenicima vijećnika.
Gradsko vijeće zaključkom prima na znanje Izvješće Mandatne komisije.

Članak 8. dodaje se stavak 2. koji glasi
Zamjenik vijećnika izabran sa stranačke odnosno koalicijske liste, ima prava i dužnosti
vijećnika od trenutka kad ga je politička stranka odredila za zamjenika,  a zamjenik vijećnika
sa nezavisne liste od dana prestanka, odnosno od mirovanja mandata vijećnika s te liste.

Članak 14. mijenja se stavak 2. koji izmijenjen glasi:
Predsjednika, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje potpredsjednik kojeg on odredi.

Članak 17. mijenja se stavak 2.
Vijećnik može tražiti obavijesti i objašnjenja i od pročelnika stručne službe Gradskog vijeća.

Članak 18. Stanka
Tijekom sjednice predsjednik kluba vijećnika ili drugi predstavnik kluba, ako predsjednik nije
nazočan  može zatražiti stanku kako bi se u klubu dodatno raspravila tema iz dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je odobriti stanku, koja može trajati najduže 30 minuta.
Tijekom rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda klubu vijećnika može se odobriti samo
jedna stanka.
Nakon stanke predsjednik kluba ili drugi predstavnik kluba, ako predsjednik nije nazočan,
može obrazložiti stajalište kluba u izlaganje ne duljem od 5 minuta.

Članak 44. dodaje se stavak 2. koji glasi
Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu odluke i drugog akta, utvrđenih na osnovi
uspoređivanja sa izvornikom daje pročelnik stručne službe Gradskog vijeća.



Postupak za donošenje odluka i drugih akata mijenjaju se članci 50., 51., 52., 53.,
54.,55

Članak 50.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika,
Gradonačelnik i radna tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini
prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem,
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

Članak 51.
Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Predlagatelj prijedloga za donošenje odluke obvezan je obavijestiti predsjednika Vijeća tko
će na Vijeću i tijelima Vijeća davati objašnjenja i obavještenja, odnosno potrebna
obrazloženja o podnesenom prijedlogu za donošenje odluke.
Ako predsjednik ocijeni da prijedlog akta nije podnesen u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, zatražit će od  Odbora za statut i poslovnik  da o tome dade mišljenje.
Ako prema mišljenju odbora , prijedlog nije u skladu s odredbama Statuta i Poslovnika,
predsjednik će zatražiti od predlagatelja da u roku od 15 dana uskladi prijedlog Odluke s
Poslovnikom.
Ako predlagatelj ne  uskladi prijedlog Odluke u danom roku, smatrat će se da prijedlog nije ni
podnesen.

Članak 52.
Predsjednik Vijeća upućuje pripremljeni nacrt odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća i
Gradonačelniku.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog akta uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice Gradskog
vijeća.
Ako je prijedlog podnesen nakon što je utvrđen datum održavanja sjednice i utvrđen dnevni
red, prijedlog će se uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Članak 53.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt
stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na
snagu.
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.
Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj.

Članak 54.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto
područje, predsjednik Gradskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka
u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Gradskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u
prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 55.



Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Gradskog vijeća obuhvaća izlaganje predlagatelja i
izvjestitelja radnih tijela, raspravu o prijedlogu i podnesenim amandmanima, odlučivanje o
amandmanima i donošenje odluke.

Članak 64. stavak 2. mijenja se i glasi
Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća u pravilu pismeno, uz obrazloženje, ali
se amandman može podnijeti i usmeno na sjednici u tijeku rasprave.
Dodaje se stavak 4.
Ako se prijedlog općeg akata mijenja ili dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Članak 65. mijenja se i glasi:
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
Gradonačelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane na prijedlog akta i kad
nije predlagatelj.

Članak 68. mijenja se i glasi
Nakon završene rasprave glasuje se o podnesenim amandmanima tako da se najprije
glasuje o amandmanu koji se sadržajno najviše razlikuje od podnesenog prijedloga i prema
tome kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Prigodom stavljanja amandmana na glasovanje, predsjednik objašnjava o kojem se
amandmanu glasuje.
Ako ima više amandmana koji se međusobno isključuju, a jedan od njih bude prihvaćen, o
ostalim se amandmanima ne glasuje.
Amandman predlagatelja i amandman s kojim se suglasi predlagatelj postaju sastavnim
dijelom prijedloga i o njima se posebno ne glasuje.
Prihvaćeni amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga.
Nakon glasovanja o amandmanima, glasuje se o prijedlogu u cjelini.

Članak 72. Stavak 5. mijenja se i glasi:
Redoslijed postavljanja pitanja određuje se prema redoslijedu kojim su se vijećnici prijavili
prije početka sjednice.

Članak 74. dodaje se stavak 3. koji glasi:
Odgovor na postavljeno pitanje daje se nakon postavljenog pitanja i može trajati dvije
minute, a ako se radi o složenijem pitanja do četiri minute.

Članak 84.
U stavak 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u
kraćem roku odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 86. Dnevni red
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda, da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se
izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
Prijedlog iz stavka 1.  ovog članka podnosi se u pisanom obliku i mora biti obrazložen.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal
po predloženoj dopuni.



Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog
obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda navedenim u ovom članku  glasuje se bez rasprave.

Članak 87. brisati drugu rečenicu
Dodati 2. stavak koji se odnosi na hitnost
Ako izmjena i dopuna prijedloga dnevnog reda uključuje unošenje u dnevni red novog
prijedloga za odlučivanje, za koji predlagatelj traži hitnost, Gradsko vijeće će bez  rasprave
odlučiti je li hitnost opravdana, nakon usmenog obrazloženja predlagatelja.
Ako Gradsko vijeće prihvati hitnost postupka, prijedlog se uvrštava u prijedlog dnevnog reda.
Ako hitnost nije prihvaćena, predlagatelj se izjašnjava o upućivanju prijedloga u redovan
postupak.

Članak 88. mijenja se i glasi:
Ako predsjednik Gradskog vijeća u prijedlog dnevnog reda ne unese prijedlog što ga je
predložio ovlašteni predlagatelj na način utvrđen ovim poslovnikom, a predlagatelj ostaje pri
svom prijedlogu, o unošenju prijedloga u dnevni red odlučuje se na sjednici bez rasprave.
Isto se postupa s prijedlogom koji predlagatelj podnese nakon sazivanja sjednice.
U navedenim slučajevima, gradskim vijećnicima mora se podijeliti materijal najkasnije prije
odlučivanja o dnevnom redu.

Članak 89. mijenja se i glasi:
Prilikom utvrđivanja dnevnoga reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
prijedlog izostavi iz dnevnog reda, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim prijedlogom, a
nakon toga da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
 Nakon donošenja odluka iz prethodnog stavka, prihvaća se dnevni red u cjelini.
O prihvaćanju dnevnog reda odlučuje se glasovanjem "za" ili "protiv".

Mijenja se  članak 90.
Predlagatelj može povući svoj prijedlog prije odlučivanja o dnevnom redu ili u tijeku sjednice,
te se o takvom prijedlogu ne raspravlja i izuzima ga se iz dnevnog reda.
Gradski vijećnik odnosno klub vijećnika može predložiti da se iz predloženoga dnevnog reda
pojedini prijedlog izostavi ili da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
Prijedlog iz stavka 2. ovog članka može se podnijeti u pisanom obliku ili usmeno na sjednici i
mora biti obrazložen.
Predlagatelj se izjašnjava o prijedlogu da se njegov prijedlog izostavi iz predloženoga
dnevnoga reda ili da se izmijeni redoslijed razmatranja.
O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka Gradsko vijeće odlučuje bez rasprave.

Članak 91.
Iza riječi predsjednik stavlja se točka.

Članak 93. mijenja se i glasi:
Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ prema redoslijedu kojim su se prijavili.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što dobije riječ od predsjednika Gradskog
vijeća.
Govor govornika koji govori, a nije dobio riječ, ne unosi se u zapisnik.



Vijećnik koji želi govoriti o povredi poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda, ima pravo govoriti
odmah kad to zatraži, ali ne dulje od tri minute.
Predsjednik je dužan nakon njegovog govora dati objašnjenje.
Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, o prigovoru se na njegov zahtjev odlučuje
bez rasprave.
Ako gradski vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan (ispravak
netočnog navoda) ili da bi izrazio neslaganje s nečijim govorom (replika) predsjednik će mu
dati riječ čim završi govor onoga čiji se navod želi ispraviti odnosno na čiji se govor želi
replicirati.
U slučaju iz prethodnog stavka, gradski vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na
ispravak netočnog navoda odnosno repliku, a njegov govor ne može trajati dulje od dvije
minute.
Gradski vijećnik  može ispraviti netočan navod i izraziti neslaganje s nečijim govorom
(replika) samo jedanput i to na osnovno izlaganje.
Neslaganje s replikom ili ispravkom netočnog navoda može izraziti samo gradski vijećnik  na
čiji je govor dana replika odnosno čiji je navod ispravljen kao netočan i gradski vijećnik na
kojega se replika ili ispravak netočnog navoda izravno odnosi.
Gradski vijećnik ne može zatražiti riječ da bi izrazio neslaganje s govorom predstavnika
predlagatelja i gradonačelnika ako nije predlagatelj, na kraju rasprave.

Članak 94. mijenja se i glasi
 Red na sjednici osigurava predsjednik Gradskog vijeća.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik.
Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Za remećenje reda na sjednici predsjednik Gradskog vijeća može gradskom vijećniku izreći
stegovne mjere:
1. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem riječi,
3. udaljenje sa sjednice.
Stegovne mjere iz stavka 4. ovoga članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.
Gradski vijećnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod iz izlaganja zbog kojeg je
predsjednik izrekao govorniku stegovnu mjeru.
Ime govornika kojem je oduzeta riječ ne unosi se u zapisnik.

Predsjednik će izreći opomenu gradskom vijećniku koji svojim ponašanjem ili govorom na
sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe ovog poslovnika, a osobito ako:
1. ne govori o predmetu o kojem se raspravlja;
2. govori, a nije dobio riječ;
3. svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika;
4. se javi za ispravak netočnog navoda, repliku ili da upozori na povredu Poslovnika, a
započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ;
5. svojim govorom omalovažava ili vrijeđa;
6. na drugi način remeti red na sjednici (koristi mobitel i dr.).

Predsjednik će gradskom vijećniku izreći opomenu s oduzimanjem riječi ako, i nakon što mu
je izrečena opomena svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe poslovnika zbog
čega mu je već izrečena opomena.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se gradskom vijećniku i kada svojim govorom na
grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika, gradskih vijećnika ili gradonačelnika,
odnosno narušava ugled Gradskog vijeća i drugih.

Gradskom se vijećniku izriče stegovna mjera udaljenja sa sjednice kada je svojim
ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovog poslovnika o redu na sjednici da je
dovedeno u pitanje daljnje održavanje sjednice.



Stegovna mjera udaljenja sa sjednice traje do zaključenja rasprave o točki dnevnog reda pod
kojom je izrečena.
Odmah nakon što je gradskom vijećniku izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice,
zastupnik je dužan napustiti sjednicu.
Ako se vijećnik ne udalji sa sjednice, predsjednik će prekinuti sjednicu i naložiti da se
zastupnik udalji iz dvorane za sjednice. U tom slučaju predsjednik može zatražiti od
djelatnika koji obavlja poslove zaštite osoba i imovine da zastupnika udalji iz dvorane.

Ako predsjednik ne može održati red na sjednici navedenim mjerama, odredit će prekid
sjednice sukladno članku 97. Poslovnika.

Članak 95. mijenja se i glasi:
Na sjednici Gradskog vijeća može se odlučiti bez rasprave da govornik o istoj temi može
govoriti samo jedanput.
Govornik treba govoriti kratko i u vezi s predmetom rasprave, ne ponavljajući ono što je već
rečeno i najdulje 5 minuta. Predlagatelj, gradonačelnik ako nije predlagatelj, izvjestitelj
radnog tijela i  predsjednik kluba vijećnika mogu govoriti najdulje 10 minuta, u uvodnom dijelu
rasprave.
Prigodom svakog davanja objašnjenja tijekom rasprave predstavnik predlagatelja,
gradonačelnik ako nije predlagatelj, izvjestitelj matičnog radnog tijela i podnositelj
amandmana mogu govoriti najdulje pet minuta.
Predstavnik predlagatelja i gradonačelnik ako nije predlagatelj, mogu na kraju rasprave
govoriti najdulje deset minuta.
Ako predsjednik ocijeni da će rasprava o pojedinim pitanjima trajati dulje, ili ako je prijavljen
veći broj govornika, može predložiti da se ograniči trajanje govora svakog govornika najviše
do tri minute, osim predstavnika predlagatelja, izvjestitelja radnog tijela te gradonačelnika i
kluba vijećnika ako oni nisu istodobno i predlagatelji.
Ograničenje trajanja govora može predložiti i svaki gradski vijećnik.
O ograničavanju trajanja govora odlučuje Gradsko vijeće bez rasprave.

Članak 96. dodaje se novi stavak 4. i 5.  koji glase:
Prozivku na sjednici obavlja suradnik stručne službe Gradskog vijeća.
Ako vijećnik želi ranije napustiti sjednicu Gradskog vijeća o tome mora izvijestiti
predsjednika.

Članak 97.  mijenja se i glasi:
Kad predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da postoji nazočnost većine vijećnika, otvara
sjednicu.
 Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj gradskih vijećnika,
odgađa sjednicu za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti ako za njezina trajanja utvrdi da nije nazočan potreban broj
gradskih vijećnika i u drugim slučajevima utvrđenim ovim poslovnikom te zakazati nastavak
sjednice za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.
Kada se zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka rasprava ne može završiti, Gradsko
vijeće može odlučiti bez rasprave o prekidu sjednice i zakazati nastavak za određeni dan i
sat.
O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanom za drugi dan i sat pisanim se
putem obavješćuju samo nenazočni gradski zastupnici.
 U slučaju iz prethodnih  ovoga članka predsjednik će zakazati sjednicu, odnosno nastavak
sjednice najkasnije u roku od osam dana od dana odgode odnosno prekida sjednice.

Članak 99.
Brišu se dosadašnji stavci 2,3 i 4 i dodaju novi stavci 2,3,4 i 5.
Gradski vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.



O osnovanosti primjedbe na zapisnik, odlučuje se bez rasprave.
Ako vijeće prihvati primjedbe, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik se prihvaća glasovanjem za ili protiv.

Članak 100. Drugi stavak nejasan
U tijeku sjednice vijeća može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja. Nejasno
čiji prijedlog, kako odlučiti

Članak 101 mijenja se i glasi:
Gradsko vijeće može raspravljati ako je sjednici nazočna većina gradskih vijećnika.
Na početku rasprave predlagatelj svaki prijedlog, u pravilu, usmeno obrazlaže.
Kada predlagatelj obrazloži prijedlog, mogu i izvjestitelji radnih tijela, ako je potrebno,
dopuniti stavove radnih tijela, a svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova vijećnika
koji u redoslijedu govornika imaju prednost.
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća ili kluba vijećnika predlagatelj može dva ili više
prijedloga zajedno obrazložiti i o njima se može provesti objedinjena rasprava.

Dodaje se novi Članak 101a. koji glasi
Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije odlučeno.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti na istoj sjednici.

Članak 102. mijenja se i glasi:
Gradsko vijeće može odlučivati ako je sjednici nazočna većina gradskih vijećnika, a odlučuje
većinom glasova nazočnih gradskih vijećnika, ako zakonom, Statutom ili ovim poslovnikom
nije drukčije određeno.
Gradsko vijeće  većinom glasova svih vijećnika odlučuje o:
1. donošenju Statuta i Poslovnika,  odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika i Statuta te o
prijedlogu za promjenu Statuta odnosno Poslovnika;
2. donošenju gradskog proračuna, odluke o izmjeni gradskog proračuna, odluke o izvršenju
proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i odluke o privremenom
financiranju;
3. izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća;
4. akti koji se odnose na zaduživanje grada
5. akti koje se odnose na osnivanje zajedničkih poduzeća i ustanova sa susjednim
jedinicama
7. raspisivanju referenduma;
8. Program rada Gradskog vijeća
9. drugim pitanjima kada je to propisano zakonom.
Gradsko vijeće o svakom prijedlogu na dnevnom redu najprije raspravlja, a zatim odlučuje,
osim ako je Poslovnikom određeno da se  odlučuje bez rasprave.
Gradsko vijeće može u tijeku rasprave odlučiti o tome da se pojedini predmet vrati
predlagatelju radi dodatne obrade.

Članak 104.
Stavak 5. Mijenja se i glasi:
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik stručne službe Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća
Hrvoje Andrić, prof.


