Na temelju članka 33. 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, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), Gradsko vijeće Grada Vodica na 2. sjednici od 06. rujna 2021. godine, donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VODICA
Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj
02/21) članak 3. mijenja se i sada glasi:
„Članak 3.
Nakon izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima
Gradonačelnik i vijećnici polažu prisegu. Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost Gradonačelnika Grada Vodica/vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Vodica obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Vodica te da ću se zauzimati za svekoliki
napredak Republike Hrvatske i Grada Vodica“.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno Gradonačelnika i vijećnike,
a oni nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju „Prisežem“, te
potpisuju tekst prisege. Vijećnik odnosno Gradonačelnik koji nije bio nazočan na
konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnosti vijećnika,
polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.“
Članak 2.
U članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Podršku iz stavka 1. ovog članka upravna tijela dužna su pružiti u roku 3 radna dana
od podnošenja zahtjeva ili u istom roku vijećniku odgovoriti ako isto nije moguće.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 3.
U članku 9. stavak 4. mijenja se i sada glasi:
„Predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik brinu se da se klubovima vijećnika i
predsjedniku Gradskog vijeća osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za
sjednice, prijepis, umnožavanje, dostavu materijala i dr.).“
Članak 4.
Članak 26. mijenja se i sada glasi:
„Članak 26.
Odlukom se ureĎuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Grada koji su od općeg
značenja za graĎane, pravne osobe i druge subjekte, utvrĎuju se njihova prava i dužnosti i
ureĎuju druga pitanja od interesa za Grad.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrĎuju obveze u
pripremanju prijedloga akata i mjerila za primjenu odluka i rješavaju i druga pitanja.
Deklaracijom se izražava opće stajalište Gradskog vijeća o pitanjima bitnima za Grad
Vodice.
Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u odreĎenom području i na mjere koje bi
trebalo na tom području provoditi.
Rješenjem se odlučuje o izboru, imenovanju i razrješenju, te davanju suglasnosti na
izbor i imenovanja i rješavaju druga pitanja sukladno posebnim zakonima.“

Članak 5.
U članku 44. stavak 9. mijenja se i sada glasi:
„Pisani odgovor ili obrazloženje zašto isto nije moguće daje se najkasnije u roku 7 dana od
dana održavanja sjednice“.
Članak 6.
U članku 55. dodaje se novi stavak 6. i 7. koji glase:
„Vijećnik koji zbog opravdane spriječenosti ne može sudjelovati na sjednici Gradskog vijeća,
uz prethodno odobrenje predsjednika Gradskog vijeća može sudjelovati u radu Gradskog vijeća putem
videokonferencije, te u tom slučaju ima sva prava i obveze kao i ostali vijećnici.
Rok za podnošenje zahtjeva spriječenog vijećnika predsjedniku Gradskog vijeća mora biti
dostavljen najkasnije 24 sata prije početka zakazane sjednice.“
Članak 7.
U članku 61. stavku 3. riječi „vijećnici koji dobiju riječ od predsjednika Gradskog vijeća“
zamjenjuje se riječima „govornici osim Predsjedavajućeg Gradskog vijeća i Pročelnika Tajništva
Grada - Tajnika Grada “.
Članak 8.
U članku 81. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2.,3.,4. i 5. koji glase:
„Zvuk, odnosno zvuk i slika sjednice Vijeća mogu se prenositi i u živo na gradskim
internetskim stranicama i u medijima.
Zvuk, odnosno zvuk i slika sjednica Vijeća neće se prenositi u živo u slučaju hitnog sazivanja
sjednice Vijeća i u drugim opravdanim slučajevima, kada to odluči Predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Vijeća početkom svake sjednice obavještava vijećnike o snimanju, te o prijenosu
u živo tijeka sjednice Vijeća.
Ako prostorni uvjeti ne omogućavaju postavljanje ureĎaja za snimanje zvuka i slike svih
novinara, odnosno predstavnika medija koji to zatraže, prednost imaju ureĎaji za snimanje za potrebe
službenog zapisnika sjednice i novinara, odnosno medija koji imaju ugovornu obvezu prema Gradu
Vodice za snimanje sjednice Vijeća.“
Dosadašnji stavci 2.,3.,4.,5.,6. i 7. postaju stavci 6.,7.,8.,9.,10. i 11.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Vodica“.
KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2182/04-03/13-21-2
Vodice, 06. rujna 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Marko Mačukat, v.r.

