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GRADSKOM VIJEĆU GRADA BUZETA

Predmet: Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća Grada Buzeta

                 – dostavlja se 

Poštovani,

sukladno članku 30. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta"
broj 3/13. - pročišćeni tekst dostavljamo prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta s pripadajućim obrazloženjem  na
raspravu i donošenje.

S poštovanjem,

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA   
    PITANJA

        PREDSJEDNIK
        Dejan Jakac, v.r.



Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne  novine”  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,
144/12,19/13 i 137/15.) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta („Službene novine
Grada  Buzeta“,  broj  03/13.  –  pročišćeni  tekst)  Gradsko  vijeće  Grada  Buzeta  na
sjednici održanoj dana ________ 2017. godine, donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU

o izmjenama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta

Članak 1.

U  Poslovniku  o  radu  Gradskog  vijeća  Grada  Buzeta  (“Službene  novine  Grada
Buzeta” broj 03/13. – pročišćeni tekst) članak 10. mijenja se i glasi:

„Članak 10.
(1) Upravno tijelo Grada Buzeta, koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće,
dužno je pružiti  pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije,  a napose u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno
tijelo Gradskog vijeća.
(2) Upravno tijelo Grada Buzeta nadležno za poslove predstavničkog tijela, dužano je
osigurati dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom
redu sjednice Gradskog vijeća ili radnih tijela, a od istog vijećnik može tražiti i stručne
obavijesti  i  objašnjenja  radi  potpunijeg  upoznavanja  i  praćenja  problema na  koje
nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.“

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i sada glasi:

„Članak 18.

Predsjedniku Vijeća u tehničkom pripremanju, organiziranju i vođenju sjednice Vijeća
pomaže  pročelnik  Upravnog  tijela  Grada  Buzeta  nadležnog  za  poslove
predstavničkog tijela ili službenik kojeg on odredi.“

Članak 3.

U članku 44. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

„(3)  Izvornike  akata  čuva  Upravno  tijelo  Grada  Buzeta  nadležno  za  poslove
predstavničkog tijela.
(4)  U  izradi  izvornika  akata  Vijeća,  o  stavljanju  pečata  na  izvornike  tih  akata,  o
čuvanju izvornika i evidenciji o njima brine se pročelnik Upravnog tijela Grada Buzeta
nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on odredi.“



Članak 4.
U članku 45. stavci 2, i 3. mijenjaju se i glase:

„(2) O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se Upravno tijelo Grada
Buzeta nadležno za poslove predstavničkog tijela.
(3) Pročenik Upravnog tijela Grada Buzeta nadležno za poslove predstavničkog tijela
ili službenik kojeg on ovlasti, ovlašten je, na temelju izvornika akta vijeća, donositi
ispravke pogrešaka u objavljenom tekstu pojedinih akata.“

Članak 5.

U članku 100. stavak 7. mijenja se i glasi:
„7) Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik Upravnog tijela Grada Buzeta
nadležnog za poslove predstavničkog tijela.“

Članak 6.
U  članku  102.  stavak  4.  brišu  se  riječi  „Ured  Gradonačelnika“  i  dodaju  riječi
„Upravnog tijela Grada Buzeta nadležnog za poslove predstavničkog tijela.“

Članak 7.
U  članku  106.  stavak  3.  brišu  se  riječi  „Ured  Gradonačelnika“  i  dodaju  riječi
„Upravnog tijela Grada Buzeta nadležnog za poslove predstavničkog tijela.“

Članak 8.
U članku 113. stavci 4. i 5. mijenjaju se i sada glase.

„(4) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog vijeća i  pročelnik Upravnog
tijela Grada Buzeta nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on
ovlasti.
(5) Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Upravno tijelo Grada Buzeta nadležno za
poslove predstavničkog tijela. „

Članak 9.
U članku 114. stavci 1. i 2.  mijenjaju se i sada glase:
„(1) Sjednice Gradskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice
čuva Upravno tijelo Grada Buzeta nadležno za poslove predstavničkog tijela.
(2) Upravno tijelo Grada Buzeta nadležno za poslove predstavničkog tijela dužno je
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, saslušavanje tonskog snimka sjednice.“

Članak 10.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 
URBROJ: 

Buzet, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

                                                                                                 PREDSJEDNIK

  Dejan Jakac





OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta su članci 33. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07.,  125/08.,  36/09.,  150/11.,  144/12.,  19/13.  i  137/15.)  te  članci  19.  i  92.
Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta" broj  3/13.  -  pročišćeni
tekst), kojim se propisuje da predstavničko tijelo donosi Poslovnik o radu Gradskog
vijeća Grada Buzeta.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE 
KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Donošenjem  Odluke  o  Ustrojstvu  gradske  uprave  kojom  se  uređuje
ustrojstvo  i  djelokrug upravnih  tijela  gradske  uprave  Grada  Buzeta  osnovan  je
Upravni  odjel  za opće poslove,  društvene djelatnosti  i  razvojne projekte koji  je
preuzeo  djelokrug  rada  Službe  za  opće  poslove  odnosno  prijašnjeg  Ureda
gradonačelnika. Slijedom navedenog, u Poslovniku o radu Gradskog vijeća  Grada
Buzeta mijenjaju se članaci kojima se definira djelokrug rada te poslovi upravnog
tijela nadležnog za obavljanje poslova predstavničkog tijela. 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za  provedbe  ove  Odluke  nije  potrebno  osiguravati  dodatna  financijska
sredstva u Proračunu Grada Buzeta.
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