
1 
 

              
  
REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 012-03/09-01/03 
URBROJ: 2125/01-02-21-13 
Gospić, 12. veljače 2021. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

                         

Predmet: Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Poslovnika  
    Gradskog vijeća Grada Gospića   
- na razmatranje i donošenje – dostavlja se – 

 

Poštovani,  

temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13 p.t., 7/15, 1/18 i 3/20) u privitku dopisa dostavljam Vam na razmatranje i 
donošenje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića.  

Obrazloženje: 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Predmetna Odluka se donosi temeljem završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br 144/20) (u daljnjem tekstu: Zakon) 
kojima je propisana  obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana 
od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona. Zakon 
je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine. 

 
II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU ODLUKOM 

Predloženom Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grad Gospića 
mijenjaju se odredbe koje se odnose na broj zamjenika Gradonačelnika u Gradu Gospiću. Naime, 
prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („NN“ br. 144/20) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se smanjuje broj zamjenika 
gradonačelnika, jer se u jedinicama lokalne samouprave koje  imaju od 10.000 do 100.000 stanovnika 
bira gradonačelnik i jedan zamjenik. 

Nadalje, Izmjene i dopune uključuju i usklađivanje odredbi Poslovnika sa Zakonom o 
proračunu u dijelu koji se odnosi na  način predlaganja akta prema kome prijedlog općeg akta mora 
imati i fiskalnu procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno povećavaju li se ili 
smanjuju prihodili ili rashodi proračuna donošenjem određenoga akta. Također se vrši i usklađivanje 
sa Zakonom o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na obvezu provođenja javnog 
savjetovanja pri donošenju općeg akta kad se s istim utječe na interese građana i drugih pravnih osoba. 

 
Prema izmjenama i dopunama Zakona, a u slučajevima u kojima se proračun za narednu 

godinu ne donese u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1. siječnjem godine za koju se donosi, a 
gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, daje mogućnost da se poslovnikom propišu drugi 
predlagatelji koji imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju. 
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Postojeće odredbe Poslovnika se usklađuju s odredbama Zakon o savjetima mladih, prema 
kome se i njima dostavljaju poziv i materijali za sjednice Gradskog vijeća. 

 
Naime, članak 11. Zakona propisuje da se 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 ili sigurnost stanovništva te 
imovinu veće vrijednosti, sjednice predstavničkog tijela iznimno mogu održati i elektroničkim putem. 
Zakon također obvezuje na to, da se način održavanja takvih sjednica i rada uredi Poslovnikom. 
Sukladno tome, pristupa se usklađenju Poslovnika Gradskog vijeća Grada s navedenim zakonom, u 
dijelu koji se odnosi na sudjelovanje u radu i odlučivanju na sjednici Gradskog vijeća, koja se održava 
elektroničkim putem. Sjednice koje su do prijedloga ovih izmjena Poslovnika održane elektroničkim 
putem, održale su se sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, 
URBROJ; 515-05-02-01/1-20-1 od 13.3.2020.g. i odlukama Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske u uvjetima propisanih mjera radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom 
SARS-CoV-2   

 
Nadalje,  izmjene i dopune Poslovnika odnose se i na članak kojim se propisuje da se  odluku 

o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga donosi većinom glasova svih 
vijećnika, ukoliko je istu predložila najmanje 1/3 vijećnika, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih 
odbora. Također se propisuje i da se dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika donosi odluka o 
raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika, ako je raspisivanje 
referenduma predložilo 2/3 vijećnika. 

Završni članci predmetnih izmjena i dopuna odnose se na  Javnost rada Gradskog vijeća te na 
objavu materijala i drugih akata na mrežnim stranicama Garda Gospića u smislu što transparentnijeg 
rada tijela Grada Gospića.  

 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada Gospića. 
 

  Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetne 
Odluke. 

 
S poštovanjem, 

 
 
       GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
               Karlo Starčević 
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Temeljem članka 33. 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, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 33. stavka 1. točke 2. i članka 89. stavka 1. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 p.t., 7/15, 1/18 i 
3/20), Gradsko vijeće Grada Gospića na  sjednici održanoj dana _____________ 2021. godine, 
donijelo je 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića 

 

Članak 1.  

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada gospića“ br. 7/09, 
3/13, 1/18) u članku 30. stavku 1. riječi: „i zamjenici“, zamjenjuju se riječima: „i zamjenik“. 

U stavku 3. riječi: „i zamjenici“, zamjenjuju se riječima: „i zamjenik“. 
 

Članak 2.  

 U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:  

     „Prijedlog akta obvezno sadrži pravni temelj za njegovo donošenje, pitanja koja se predloženim 
aktom rješavaju (obrazloženje), podatke o financijskim sredstvima potrebnim za njegovo provođenje i 
način osiguranja tih sredstava, ukoliko su ista potrebna, tekst prijedloga akta, te odgovarajuću 
dokumentaciju. Uz prijedlog akta podnosi se i izvješće o provedenom javnom savjetovanju, ukoliko je 
isto provedeno. Prijedlozi akata planiranja koji imaju i fiskalni učinak na Proračun, uz sve navedeno, 
moraju sadržavati i fiskalnu procjenu posljedica za Proračun iz koje je vidljivo povećavaju li se ili 
smanjuju prihodi ili rashodi proračuna. “ 

Članak 3.  

U članku 50. stavku 2. riječi: „u članku 38.“, zamjenjuju se riječima: „u članku 66.“ 

Članak 4.  

U članku 53. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Ako se proračun za narednu godinu ne donese u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1. 

siječnjem godine za koju se donosi, a Gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, Odbor za 
proračun i financije ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 
financiranju.“ 

Članak 5.  

U članku 55. stavku 1. riječ: „zamjenicima“, zamjenjuje se riječju: „zamjeniku“. 

U  stavku 8. riječ: „zamjenici“, zamjenjuje se riječju: „zamjenik“. 

Članak 6.  

U članku 56. stavku 1. riječ: „zamjenicima“, zamjenjuje se riječima: „zamjeniku 
Gradonačelnika“. 

Članak 7.  

U članku 65. stavku 4. riječ: „središnjeg“, briše se. 

Članak 8. 
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U članku 66. stavak  8. mijenja se i glasi: 

 „Materijali za sjednicu Vijeća dostavljaju se vijećnicima, Gradonačelniku, zamjeniku 
Gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela, voditeljima odsjeka u upravnim tijelima, izvjestiteljima 
i Savjetu mladih.“  

Članak 9. 

Iza članka 66. dodaje se novi članak 66.a koji glasi: 

„Članak 66.a  

 „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. 

Elektroničke sjednice Vijeća mogu se održavati korištenjem specijaliziranih aplikacija za 
videokonferencije, putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji omogućava evidentiranje, 
sudjelovanje i glasovanje putem interneta, u skladu s odredbama ovog Poslovnika.  

Ako se sjednica vijeća po odluci predsjednika Vijeća održava elektroničkom poštom, 
vijećnicima se dostavljaju posebne upute o načinu sudjelovanja, rada i glasovanja na elektroničkoj 
sjednici, koje moraju biti u skladu s odredbama ovog Poslovnika.  

Ako se sjednica vijeća po odluci predsjednika Vijeća održava putem videokonferencije, na 
sjednicu se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika. Snimak, odnosno, elektronički zapis održavanja 
sjednice pohranjuje se na službenom poslužitelju Grada Gospića ili na drugi odgovarajući način 

O elektroničkoj sjednici iz stavka 2., 3., i 4. sastavlja se zapisnik, čiji su sastavni dio ispisi 
poruka elektroničke pošte odnosno elektroničkog glasovanja vijećnika, te elektronički zapis (snimak) 
održavanja sjednice na odgovarajućim medijima za pohranu podataka na kojima su podaci pohranjeni, 
na način da je onemogućeno naknadno mijenjanje istih.  

Zapisnik s elektroničke sjednice verificira se na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća.” 
 
 

Članak 10. 

U članku 68. stavku 5. iza riječi: „pojedinim predmetom“ stavlja se točka, a zarez i riječi: “a 
nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka“, brišu se. 

Članak 11.  

U članku 78. stavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi: 

 „-odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ako je odluku 
predložila najmanje 1/3 vijećnika, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora.“  
 

 Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:  

 „Dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika, Vijeće donosi odluku o raspisivanju 
referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika, ako je raspisivanje referenduma 
predložilo 2/3 vijećnika.“ 

Članak 12.  

U članku 94. stavku 3. briše se točka te se dodaje tekst: „vodeći računa o redoslijedu 
prijavljivanja osoba.“ 
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Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„Građani i predstavnici udruga građana podnose zahtjev za praćenje rada Vijeća elektronskim 
putem ili predajom u pisarnicu Grada, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 24 sata prije dana 
održavanja sjednice Vijeća.“ 

Članak 13. 

U članku 95. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, doneseni akti te zapisnici o radu Vijeća 
objavljuju se na mrežnim stranicama Grada.“ 

Članak 14. 

 Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Gospića. 

Članak 15. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada 
Gospića".  

 

                                                                                                                 
PREDSJEDNIK  

                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 
                                                                                                    Petar Radošević, v.r. 
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