
 

   

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE     

                                                                                                                

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

(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. i 42. Statuta 

Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – 

pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14 i 2/18), Gradsko vijeće Grada 

Knina, na 10. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine, donosi 

 

 

POSLOVNIK 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

Ĉlanak  1. 

 U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Knina (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije'', broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst), u članku 29. stavku 3. točki 

1. riječi: „periodičnog obračuna, godišnjeg obračuna Proračuna,“ zamjenjuju se riječima: 

„polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna,“.“  

 

Ĉlanak 2.  

 U članku 46. u stavku 1. riječi: „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, 

zamjenjuju se riječima: „Službenom glasilu Grada Knina“.“  

 U stavku 2. riječi: „osmog dana nakon objave“ zamjenjuju se riječima: „najranije osmi 

dan od dana njegove objave“.“ 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na 

snagu prvog dana od dana objave“.“ 

Stavak 4. briše se. 

Dosadašnji stavak 5. i 6. postaju stavci 4. i 5. 

 

Ĉlanak 3.  

 U Naslovu glave VIII. Riječi: „OBRAČUNA“ zamjenjuju se riječima: IZVJEŠTAJA 

O IZVRŠENJU“.“   

 

Ĉlanak 4.  

U članku 71. u stavku 3. riječi: „Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj 

predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna.“ zamjenjuju se riječima:  „Gradonačelnik 

kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 

Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrĎenom posebnim zakonom“.“ 

Stavak 5., 6, 7. i 8. mijenjaju se i glase: 

„Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285


omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti 

gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim. 

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i 

raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika, sukladno posebnom zakonu. 

 

Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 

45 dana od dana stupanja na dužnost. 

Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 7. ovog članka u roku od 45 dana od 

dana kada ga je gradonačelnik predložio Gradskom vijeću“.“ 

 

Ĉlanak 5.  

Iza članka 71. dodaje se novi članak 71.a i 75.b koji glase: 

 

                                                       „Članak 71.a 

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno 

se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom 

financiranju, 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. ovoga članka donosi do 31. prosinca 

Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika 

Vlade Republike Hrvatske. 

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do 

imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

koju donosi gradonačelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske gradonačelnik predlaže 

povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni 

ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju 

nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka 

sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali 

razmjerno razdoblju za koje se donosi. 

 

Članak 71.b 

Na postupak razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika, odnosno raspuštanja 

Gradskog vijeća, odnosno istovremenog raspuštanja Gradskog vijeća i razrješenja 

gradonačelnika i zamjenika koji su izabrani zajedno s njim, zbog ne donošenja proračuna u 

zakonskom roku, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Statuta Grada Knina i zakona kojim se 

regulira lokalna i područna (regionalna) samouprava“.“ 

 

Ĉlanak 6.  

 U članku 82. u stavku 2. iza riječi: „sljedećoj sjednici“ prije točke, dodaju se riječi: „(u 

papirnatom obliku ili putem elektroničkih komunikacija)“.“ 

  U stavku 3. iza riječi: „pisani odgovor“ dodaju se riječi: „(u papirnatom obliku ili 

putem elektroničkih komunikacija)“.“ 

   U stavku 4. iza riječi: „pisani odgovor“ dodaju se riječi: „(u papirnatom obliku ili 

putem elektroničkih komunikacija)“.“ 



 

Ĉlanak 7. 
  U članku 92. u stavku 1. iza riječi: „pisanim pozivom“ , prije zareza, dodaju se riječi 

„(u papirnatom obliku ili putem elektroničkih komunikacija)“.“ 

  U stavku 2. iza riječi: „prijedlog dnevnog reda dostavlja se“ dodaju se riječi: „(u 

papirnatom obliku ili putem elektroničkih komunikacija)“.“ 

 

Ĉlanak 8. 
  U članku 93. u stavku 1. iza riječi: „pisanom obavijesti“ , dodaju se riječi „( poslanom 

u papirnatom obliku ili putem elektroničkih komunikacija)“.“ 

   

 

Ĉlanak 9.  

 U članku 108. stavku 2. riječi: „odluku o raspisivanju referenduma o opozivu 

gradonačelnika i njegovih zamjenika,“ brišu se. 

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

„Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika 

koji je predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom 

većinom glasova svih članova Gradskog vijeća“.“ 

 

Ĉlanak 10. 

 Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina. 

 

Ĉlanak 11.  

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu 

Grada Knina“.  

 

KLASA: 012-04/09-01/01 

URBROJ: 2182/10-02-18-15 

Knin, 25. travnja 2018. godine 

       

           PREDSJEDNICA  

                               Vedrana Požar, struĉ.spec.oec. 

 

 

 


