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Slavonski Brod, 26. listopada 2011.

Na temelju članka 36. Statuta Grada  Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 6/09 i 13/10), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 18. sjednici
održanoj 26. listopada 2011. godine donosi

ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja prijedloga za usklađenje Poslovnika Gradskog

vijeća Grada Slavonskog Broda sa Statutom Grada Slavonskog
 Broda kao i njegove izmjene

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je prijedloge za usklađenje i izmjenu
odredbi Poslovnika Gradskog vijeća, i utvrdilo da će se pojedinačno raspravljati i odlučivati o
svakom članku za koji je predložena izmjena ili usklađenje.
Na temelju provedene rasprave, Gradsko vijeće prihvaća slijedeće izmjene i dopune
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 6/09, 2/10, 13/10, 23/10 i 25/10) kako slijedi:

U članku 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.

U članku 14. u stavku 1. dodaje se  novi podstavak  5.:
- održava red na sjednici Gradskog vijeća
Ostali podstavci se redoslijedom pomiču i ostaju nepromijenjeni.

U članku 14. briše se dosadašnji  stavak 2. i dodaju se novi stavci  2., 3. i 4. koji
glase:

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća određuje koji će ga od zamjenika zamijeniti u slučaju iz stavka
1. ovog članka.

Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih
predsjednik povjeri.

Članak 15. stavak 1. u potpunosti uskladiti sa člankom 43. stavak 1. Statuta te
sada članak 15. stavak 1. u potpunosti glasi:
Vijećnik ima prava i dužnosti:



- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim
tijelima kojih je član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi
s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Članak 16. mijenja se i glasi:
Na zahtjev vijećnika, pročelnik upravnog odjela dužan mu je dostaviti materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili se pripremaju za sjednicu Gradskog
vijeća  ili  radnog  tijela  čiji  je  član,  a  i  druge  obavijesti  koje  su  mu  kao  vijećniku  potrebne.
Obimni materijali obavezno se dostavljaju elektronskim putem, a ostali materijali se mogu
dostaviti elektronskim putem uz suglasnost vijećnika.

Članak 17. mijenja se i glasi:
Vijećnik može tražiti i dobiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Vijeća i predsjednika
radnih tijela kojim oni predsjedavaju.
Vijećnik može tražiti i dobiti obavijesti i objašnjenja i od pročelnika Upravnog odjela za
lokalnu samoupravu.

Članak 18. mijenja se i glasi:
Tijekom sjednice predstavnik kluba vijećnika ili predstavnik stranke pojedinačno može
zatražiti stanku kako bi se u klubu i stranci obavile konzultacije i 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 i stranci pojedinačno može
se odobriti samo jedna stanka.
Nakon stanke predstavnik kluba ili predstavnik stranke pojedinačno može obrazložiti svoja
stajalište u izlaganju ne duljem od 5 minuta.

U članku 44. dodaje  se novi stavak 2. koji glasi:
Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu odluke i drugog akta, utvrđenih na osnovi
uspoređivanja sa izvornikom daje pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

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

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. mijenja se i glasi:
Vijećnici mogu postavljati pitanja gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima
odjela o stanju u području za koja su odgovorni, te o izvršavanju zakona, odluka i drugih
akata.
Vijećnička pitanja postavljaju se pod točkom 1. dnevnog reda - Aktualno prijepodne koje
traje dok ima prijavljenih vijećnika za postavljanje pitanja.
Vijećnik ima pravo postaviti u okviru jednog Aktualnog prijepodneva najviše do 2 pitanja.
Vijećnička pitanja mogu se postaviti usmeno i pismeno, s tim da se vijećnička pitanja
dostavljaju u pismenom obliku predsjedniku Gradskog vijeća prije održavanja sjednice, a u
usmenom obliku na samoj sjednici.
Pitanje postavljeno u pismenom obliku imat će prednost u okviru jednog Aktualnog
prijepodneva. Redoslijed postavljanja pitanja određuje se prema redoslijedu upisa članova
Vijeća koji žele postaviti pitanje.
Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu tako da se na njega može odgovoriti
odmah.
Nakon dobivenog odgovora vijećnik može iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko
pitanje čije postavljanje može trajati najduže dvije minute.
Ako vijećnik iznese mišljenje o odgovoru, a ne postavi dopunsko pitanje, onaj kome je
postavljeno pitanje ne može se očitovati o vijećničkom mišljenju na dobiveni odgovor.

Sukladno navedenim promjenama u članku 72. stavak 7.  potrebno je brisati stavak 2.
članka 74.

Članak 91. briše se.

U članku 99. mijenjaju se stavci 2., 3. i 4. koji izmijenjeni glase:
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.

U cijelom Poslovniku mijenjati odredbu „izvadak iz zapisnika“ sa odredbom „zapisnik“.

U članku 101. iza stavka 2. dodaju se sljedeći stavci:
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.
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.

U članku 104. mijenja se stavak 5. koji sada izmijenjen glasi:
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

Članak 110. se briše.

U članku 116. mijenja se stavak 2. koji glasi:
Tonska snimka sjednice Gradskog vijeća objavljuje se na službenoj internetskoj stranici
Grada Slavonskog Broda.

Zadužuje se Upravni odjel za lokalnu samoupravu i Odbor za Statut i Poslovnik da sukladno
usvojenim izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća  sačine objedinjeni  tekst
Poslovnika koji će se u roku od 14 dana poslati klubovima vijećnika i vijećnicima pojedinačno.
Nakon detaljnog pregleda Poslovnika, Odbor za Statut i Poslovnik će za sljedeću sjednicu
Gradskog vijeća prirediti  prijedlog konačnog teksta Poslovnika Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća
    Hrvoje Andrić, prof.

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Odbor za Statut i Poslovnik
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik



8. Pismohrana


