Temeljem članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 46/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,
123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske
županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18. i 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Preloga na 22. sjednici održanoj dana 18.03.2021. godine, donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PRELOGA

Članak 1.
Ovom Poslovničkom odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Preloga mijenja se i dopunjuje Poslovnik Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik
Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13. i 12/18.) na način da se u članku 2. mijenja stavak 3.
koji sada glasi:
„Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik/ca upravnog tijela nadležnog za poslove
Vijeća ili službenik/ca kojeg on/a ovlasti i to u roku od 30 dana od dana objave konačnih
rezultata izbora za članove/ice Vijeća.“.
Članak 2.
U članku 9. stavak 2. briše se riječ „(tajnik/ca)“.
Članak 3.
U cijelom članku 10. briše se riječ „(tajnik/ca)“.
Članak 4.
U članku 19. alineja 4. brišu se riječi „, odnosno zamjenikom/com Gradonačelnika/ce“.
Članak 5.
U članku 29. stavak 2. alineja 3. briše se riječ „ovim“.
Članak 6.
U članku 30. stavak 2. alineja 5. briše se riječ „ovim“.
Članak 7.
U članku 31. stavak 2. alineja 2. umjesto riječi „godišnji i polugodišnji obračun proračuna“
stavljaju se riječi „godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna“.
Članak 8.
U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik/ca prisustvuje sjednicama Vijeća.“
Članak 9.
U članak 38. stavak 3. mijenja se i glasi:
„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 prihodi ili
rashodi proračuna. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.“
Članak 10.
Poslije članka 38. dodaje se novi članak 38.a. koji glasi:
„Ako Vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju,
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nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca
Vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade
Republike Hrvatske, te Odbora za financije i proračun.“.
Članak 11.
U članku 55. stavak 1. umjesto riječi „isključivom“ stavlja se riječ „većinskom“.
Članak 12.
U članku 65. stavak 4. briše se riječ „središnjeg“.
Članak 13.
U članku 67. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Poziv za sjednicu s pripadajućim materijalima u pravilu se dostavlja elektroničkim
putem i to objavom na web stranici Grada Preloga. Iznimno, poziv s pripadajućim materijalima
može se dostaviti i osobnom dostavom.„
Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.
U novom stavku 6. umjesto riječi „isključivom“ stavlja se riječ „većinskom“.
Članak 14.
Poslije članka 67. dodaju se novi članci 67. a., 67. b., 67. c. i 67. d. koji glase:
„Članak 67. 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 ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme
trajanja posebnih okolnosti sjednica Vijeća iznimno se može održati elektroničkim putem.
Održavanje sjednice elektroničkim putem podrazumijeva korištenje odgovarajućih
programskih rješenja putem interneta koja omogućavaju evidentiranje, sudjelovanje i
glasovanje putem interneta uz ostvarivanje svih prava i dužnosti koja proizlaze iz obavljanja
vijećničke dužnosti, a odnose se na sudjelovanje u radu, raspravi, podnošenju prijedloga,
amandmana i odlučivanju na sjednici.
Kada se sjednica Vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka prema odluci predsjednika/ce
Vijeća održava elektroničkim putem, predsjednik/ca Vijeća dostavlja članovima/icama Vijeća uz
poziv za sjednicu i tehničke upute o korištenju odgovarajućeg programskog rješenja koje će se
primijeniti za sudjelovanje na sjednici vezano uz način ostvarivanja svih prava i dužnosti iz
stavka 2. ovoga članka.
Glasovanje na sjednici iz stavka 3. ovoga članka, organizirati će se na način koji će
svakom pojedinom članu/ici omogućiti jasno identificiranje i izjašnjavanje o svakoj točki
dnevnog reda, a odgovarajući ispis rezultata glasovanja koji sadrži elektronički zapis glasovanja
za svakog člana/ice odnosno napomenu o glasovanju dizanjem ruke ili drugog odgovarajućeg
načina (ovisno o vrsti programskog rješenja koje se koristi) ukoliko iz tehničkih razloga
elektronički zapis nije moguć, sastavni je dio zapisnika sa sjednice.
Ako se sjednica Vijeća po odluci predsjednika/ce Vijeća u slučaju nastupanja posebnih
okolnosti iz stavka 1. ovog članka održava na redoviti način u dvorani, uz poštivanje svih
epidemioloških mjera i preporuka, članu/ici Vijeća koji/a iz opravdanih razloga (mjere
samoizolacije ili izolacije i drugih okolnosti povezanih sa navedenim) ne može biti nazočan/na u
dvorani u kojoj se održava sjednica Vijeća, omogućit će se sudjelovanje u radu, raspravi i
odlučivanju na sjednici elektroničkim putem uz ostvarivanje svih prava i dužnosti kako je
propisano u stavku 2. ovoga članka.
Članak 67. b.
Ako se sjednica Vijeća po odluci predsjednika/ce Vijeća zbog posebnih okolnosti
utvrđenih u članku 67. a. stavak 1. održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom,
2

predsjednik/ca u pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u
kojem se dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelji izjašnjava o
amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.
Glasuje se na način da se odgovara svima, predsjedniku/ci, svim vijećnicima/ama te
pročelniku/ci upravnog tijela nadležnog za poslove Vijeća.
Na sjednici sazvanu i održanu na način propisan u stavku 1. ovog članka primjenjuju se
odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganja
točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju.
Članak 67. c.
Ako se sjednica Vijeća po odluci predsjednika/ce Vijeća zbog posebnih okolnosti
utvrđenih u članku 67. a. stavak 1. održava putem video konferencije, predsjednik/ca u pozivu
za sjednicu utvrđuje način uspostavljanja uspješne audio i video veze te njezine provjere.
Svaki izostanak audio i video veze pojedinog člana/ice Vijeća te neodazivanje na
provjeru istih smatra se napuštanjem sjednice.
Na sjednicu sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganja točaka dnevnog
reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanje reda na sjednici i
glasovanju.
Članak 67. d.
Ako se sjednica Vijeća po odluci predsjednika/ce Vijeća zbog posebnih okolnosti
utvrđenih u članku 67. a. stavak 1. održava elektroničkim putem o istoj se sastavlja skraćeni
zapisnik čiji je sastavni dio ispis poruka elektroničke pošte odnosno elektroničkog glasovanja
članova/ica Vijeća.
Tijek elektroničke sjednice putem video konferencije se snima, a snimak odnosno
elektronički zapis održavanja sjednice pohranjuje na službenom poslužitelju Grada.“.
Članak 15.
U članku 87. stavak 2. briše se riječ „(tajnika/ce)“.
Članak 16.
U cijelom članku 95. briše se riječ „(tajnik/ca)“.
Članak 17.
Ova Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga
stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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