
Temeljem članka 33. i članka 35. stavak 1. točka 6. 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-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 42. stavak 
1. točka 4. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada 
Belog Manastira", broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na 38. sjednici 
održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donosi 

  

P O S L O V N I K 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU  
GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA 

 
 

Članak 1. 
 Članak 1. stavak 1. podstavak 4. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 6/20), mijenja se i glasi: 
 "- način pokretanja postupka raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim,ʺ. 
 

Članak 2. 
 U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "(2) Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva i predlaže dnevni red pročelnik upravnog 
tijela nadležnog za poslove Vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u Gradu nije imenovan 
pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Vijeća ili službenik ovlašten za obavljanje 
poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti." . 
 

Članak 3. 
 Članak 4. mijenja se i glasi: 
 " 

(1) Na početku konstituirajuće sjednice Vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske 
ʺLijepa našaʺ. 

(2) Konstituirajuću sjednicu Vijeća otvara i do verifikacije mandata članova Vijeća vodi 
pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. 

(3) Konstituirajućom sjednicom Vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno prvi sljedeći 
izabrani član s te kandidacijske liste, ako članu koji treba predsjedati sjednicom 
mandat miruje ili nije nazočan na sjednici. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj 
glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je 
imala manji redni broj na glasačkom listiću. 

(4) Predsjedatelj može odrediti stanku za održavanje sjednice Mandatne komisije. 
(5) Nakon izbora predsjednika Vijeća, konstituirajućom sjednicom Vijeća predsjedava 

predsjednik Vijeća." 
 

Članak 4.  
 U članku 5. stavak 3. briše se. 
 

Članak 5.                                                                                                                                              
 U članku 45. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 "Sjednice radnih tijela mogu se sazvati i elektroničkim putem." 
 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 
Članak 6. 

 U članku 46. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: 



 "(2) Nazočnost većine članova radnog tijela potrebne za pravovaljano odlučivanje 
utvrđuje se na početku sjednice, prebrojavanjem ili prozivanjem članova radnog tijela ili kada 
predsjednik radnog tijela tijekom sjednice ocijeni da nije nazočan dovoljan broj članova radnog 
tijela. 

(3) Kada predsjednik utvrdi da je nazočna većina članova radnog tijela, otvara sjednicu. 
(4) Predsjednik radnog tijela može odgoditi sjednicu radnog tijela pod uvjetima i na 

način propisan odredbama članka 85. stavaka 5., 6. i 7. ovog Poslovnika". 
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.  

 
Članak 7. 

 U članku 51. stavku 1. riječi: "njegovih zamjenika koji su izabrani" zamjenjuju se s 
riječima: "zamjenika gradonačelnika koji je izabran". 
 

Članak 8. 
 

 U članku 52. stavku 1. riječi: "njegove zamjenike koji su izabrani" zamjenjuju se s 
riječima: "zamjenika gradonačelnika koji je izabran". 

 
Članak 9. 

 
 U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće su: vijećnici, klub vijećnika, 
gradonačelnik, radna tijela Vijeća ili drugi posebnim zakonom određeni predlagatelji, osim ako 
je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela." 
 
 

Članak 10. 
 U članku 67. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 "(4) Ako se proračun ne donese prije početka proračunske godine za koju se donosi, a 
gradonačelnik ili povjerenik Vlade Republike Hrvatske ne predloži privremeno financiranje, 
donošenje odluke o privremenom financiranju ima pravo predložiti najmanje 5 vijećnika." 
 

Članak 11. 
Iza članka 85. dodaje se novi članak 85.a koji glasi:  

 
"Članak 85.a 

(1) 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 Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim 
putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada. 

(2) Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća održava elektroničkim 
putem, održava se putem video konferencije, a na sjednicu sazvanu i održanu putem video 
konferencije primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika o postupku za donošenje odluka i 
drugih akata, rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, dnevnom redu sjednice, 
otvaranju i tijeku sjednice, postavljanju vijećničkih pitanja, podnošenju amandmana, 
održavanju reda na sjednici i glasovanju, odlučivanju te vođenju zapisnika." 
 

Članak 12. 
 U članku 88. stavku 2. riječi: "izvješću Mandatne komisije, te" brišu se. 
 
 

Članak 13. 
 U članku 98. stavku 4. riječi: "njegovih zamjenika koji su izabrani" zamjenjuju se 
riječima: "zamjenika gradonačelnika koji je izabran".  



Članak 14. 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Grada Belog Manastira", osim članaka 1., 7., 8. i 13. koji stupaju na snagu na dan stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane. 
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