
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PARENZO 

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

Odbor za statut i poslovnik 

KLASA: 011-01/13-01/21 

URBROJ: 2167/01-07-21-11 

Poreč-Parenzo, 15.02.2021. 

 

 Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo 

("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo"broj 09/13 i 10/18) Odbor za statut i poslovnik 

Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo donio je sljedeći   

 

Zaključak 
 

1. Utvrđuje se prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama  Poslovnika o radu      

   Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo i dostavlja se Gradskom vijeću Grada Poreča-   

   Parenzo na donošenje u priloženom tekstu. 

2. Izvješće o prijedlogu Poslovničke odluke iz točke 1. ovog zaključka, sukladno Poslovniku 

    o radu Gradskog vijeća podnijet će Božo Jelovac. 

 

 

Prilog: Prijedlog Poslovničke odluke 

 

 

                                                                      Predsjednik Odbora 

                                                                        Danilo Sredanović  

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće – ovdje 

2. Gradonačelnik  - ovdje 

3. Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo - ovdje 

4. Pismohrana - ovdje 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 REPUBLIKA HRVATSKA 

 ISTARSKA ŽUPANIJA 

 GRAD POREČ - PARENZO 

    CITTÀ DI  POREČ - PARENZO                

                  Gradsko vijeće 

Klasa:    

Ur.broj:    

Poreč-Parenzo,             2021.      

 

                     Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" br. 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 36/2009., 

125/2008., 36/2009., 150/2011., 144/2012., 123/2017., 98/2019. i 144/2020.) i članka 41. 

Statuta Grada Poreča Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 02/2013. i 

10/2018.),  Gradsko vijeće Grada Poreča Parenzo na sjednici održanoj         2021. godine 

donijelo je  

Poslovničku odluku 

o izmjenama i dopunama 

Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo 

 

Članak 1. 

               U Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo (“Službeni glasnik 

Grada Poreča-Parenzo”, broj 09/2013. i 10/2018.), u članku 82. stavku 1. brojka: „6“ 

zamjenjuje se u brojkom: „5“. 

Članak 2. 

                U članku 87. stavku 2. brojka: „6“ zamjenjuje se u brojkom: „5“. 

                U stavku 3. brojka: „6“ zamjenjuje se u brojkom: „5“. 

                U stavku 4. brojka: „6“ zamjenjuje se u brojkom: „5“. 

 

Članak 3. 

                 U članku 88. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

               „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 sjednice Vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem, video prijenosom i ostalim mogućnostima elektroničkog komuniciranja 

uz odgovarajuću i prilagođenu primjenu ovoga Poslovnika prema mogućnostima.“ 

                 Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7. 

 

Članak 4. 

                U članku 93. stavku 5. brojka: „6“ zamjenjuje se u brojkom: „5“. 

 

Članak 5. 

              U članku 113. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Većinom glasova svih vijećnika, Vijeće donosi: 

- Statut, 

- Proračun, 

- Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, 



- Poslovnik Vijeća. 

- odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, 

- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga i 

- druge odluke, sukladno zakonu.“  
         Dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

          „Dvotrećinskom većinom svih vijećnika, Vijeće donosi: 

- odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika i 

- druge odluke, sukladno zakonu.“  

 

Članak 6. 

            Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom 

glasniku Grada Poreča - Parenzo”, osim članaka 1., 2. i 4. koji stupaju na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.  

 

 

                                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                            Adriano Jakus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

 

Pravna osnova za  donošenje Poslovničke odluke: 

članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 

33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 36/2009., 125/2008., 36/2009., 150/2011., 

144/2012., 123/2017., 98/2019. i 144/2020.) i članka 41. Statuta Grada Poreča Parenzo 

("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" br. 02/2013. i 10/2018.) 

 

Postojeće  stanje: 

Važeći Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada 

Poreča-Parenzo" br. 02/2013. i 10/2018.), uspješno regulira sve potrebe funkcioniranja 

Gradskog vijeća. 

U međuvremenu su donijete dvije izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" br. 98/2019. i 144/2020.), kojima je i 

jedinicama lokalne samouprave naloženo da su dužne svoje opće akte uskladiti s odredbama 

tog Zakona. 

 

Pitanja koja se uređuju Poslovničkom odlukom: 

Člankom 1. – izmijenjen je broj vijećnika koji može podnijeti prijedlog za traženje izvješća 

Gradonačelnika sa 6  na 5 vijećnika. Naime, taj prijedlog može podnijeti najmanje jedna 

trećina vijećnika, a temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" br. 144/2020.) broj vijećnika u Gradskom vijeću 

je sa 17 smanjen na 15 vijećnika, pa jednu trećinu vijećnika čini 5 vijećnika. Stoga se 

predmetna odredba Poslovnika usklađuje sa brojem članova Gradskog vijeća. 

 

Člankom 2. –mijenja broj vijećnika koji mogu predložiti sazivanje sjednice Vijeća sa 6 na 5 

vijećnika, iz istih razloga navedenih za članak 1. ove predložene Poslovničke odluke. 

Člankom 3. – dodaje se odredba o mogućnosti održavanja sjednice Gradskog vijeća 

elektroničkim putem u posebnim okolnostima, sukladno Zakonu. 

Člankom 4. – mijenja se broj vijećnika koji predlažu zadržavanje prijedloga određene točke u 

dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća sa 6 na 5 vijećnika, iz razloga kao za članke 1. i 2. 

ove predložene Poslovničke odluke. 

Člankom 5. – navode se odluke Gradskog vijeća, za čije je donošenje potrebna većina, 

odnosno dvotrećinska većina svih vijećnika, sukladno Zakonu.   

Člankom 6. – stupanje na snagu ove predložene Poslovničke odluke u dijelu koji se odnosi na 

izmjenu broja vijećnika za podnošenje određenih prijedloga, kako je navedeno za članke 1., 2. 

i 4. Prijedloga, odgađa se do raspisivanja prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, nakon čega će Gradsko vijeće, umjesto 

sadašnjih 17, imati 15 vijećnika. 

 

Cilj donošenja Poslovničke odluke: 

Usklađenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sa  Zakonom o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

 Sredstva za ostvarenje Statutarne odluke: 

Dodatna sredstva za ostvarenje predložene Statutarne odluke nisu potrebna. 

 

 

ODREDBE POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA POREČA-

PARENZO KOJE SE MIJENJAJU 



                              

1. Dosadašnji tekst  

2. Novi tekst 
 

 

Članak 82. 

  Prijedlog za traženje izvješća od Gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 

djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina, odnosno 6   5  vijećnika. 

 
Članak 87. 

 Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti jedan od 

potpredsjednika, sukladno odredbama ovog Poslovnika. 

 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

trećine, odnosno 6   5 vijećnika, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 

            Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na 

obrazloženi zahtjev jedne trećine, odnosno 6   5 vijećnika, sjednicu će sazvati Gradonačelnik 

u roku od 8 dana. 

            Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu Vijeća može, na 

obrazloženi pisani i potpisani zahtjev najmanje jedne trećine, odnosno 6   5 vijećnika, sazvati 

čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Članak 88. 

 Za redovite sjednice se pisani poziv s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom akata 

koje je utvrdio Gradonačelnik, a o kojima će se voditi rasprava, dostavlja vijećnicima 

najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. 

 U iznimnom slučaju kada je potrebno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada 

to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, predsjednik Vijeća može telefonom sazvati 

sjednicu Vijeća, a dnevni red za tu sjednicu predložiti i na samoj sjednici ili telefonom 

prilikom saziva. 

             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 sjednice Vijeća iznimno 

se mogu održavati elektroničkim putem, uz odgovarajuću i prilagođenu primjenu ovoga 

Poslovnika prema mogućnostima. 

 Predsjednik Vijeća može po potrebi sazvati tematsku sjednicu Vijeća na kojoj se može 

raspravljati i odlučivati samo o pojedinoj temi s dnevnog reda. 

           Materijali za sjednicu Vijeća dostavljaju se vijećnicima, Gradonačelniku, zamjenicima 

Gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela i sredstvima javnog priopćavanja. 

           Na zahtjev pojedinog vijećnika, materijali za sjednicu vijeća mogu mu se dostavljati u 

tiskanom ili digitalnom obliku putem elektronske pošte. 

           Ako mu se materijali dostavljaju u digitalnom obliku, vijećnik može najkasnije 3 dana 

prije sjednice Vijeća od nadležnog upravnog odjela koji opslužuje rad Vijeća zatražiti da mu 

se određeni dio materijala izradi u tiskanom obliku.  

 

Članak 93. 

 Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se 

pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim pisanim i obrazloženim 

predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka. 



 Nakon donošenja odluka iz prethodnog stavka ovog članka, predsjednik Vijeća daje na 

usvajanje dnevni red u cjelini. 

             Nakon što je utvrđen dnevni red prema odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 

Vijeća objavljuje usvojeni dnevni red, s time da tijekom sjednice može promijeniti redoslijed 

rasprave o pojedinoj točci utvrđenog dnevnog reda. 

             Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog 

prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen, u kojem slučaju se prijedlog skida s dnevnog 

reda sjednice i smatra se da taj prijedlog nije ni podnijet. 

 Na prijedlog najmanje jedne trećine, odnosno 6   5vijećnika, Vijeće može donijeti 

odluku da prijedlog  iz prethodnog stavka, od kojega je predlagatelj odustao, ipak ostane u 

dnevnom redu Vijeća, te da se o njemu raspravlja i odlučuje.  

 

Članak 113. 

 Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova, ukoliko je na sjednici Vijeća 

prisutna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije 

određeno. 

 Većinom glasova svih vijećnika, Vijeće donosi: 

- Statut, 

- Proračun, 

- Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna 

- Poslovnik Vijeća. 

- odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, 

- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Gradonačelnika i njegovih  

   zamjenika,  

- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga i 

- i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.  

- druge odluke, sukladno zakonu.  
          Dvotrećinskom većinom svih vijećnika, Vijeće donosi: 

- odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika i 

- druge odluke, sukladno zakonu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


