REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
Gradonačelnik
Čabar, 23. siječnja 2018. godine

Gradsko vijeće grada Čabra
n/r predsjednice Vazme Malnara

Na temelju članka 57. Statuta grada Čabra ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj
33/09, 28/10, 27/12, 14/13 i 10/16) podnosim Gradskom vijeću grada Čabra na razmatranje i usvajanje
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra.

Za izvjestiteljicu određujem Ivanu Lakota.

Gradonačelnik:
Kristijan Rajšel, prof., v.r.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. 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.
i
123/17)
i
članka
37.
Statuta grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 33/09, 28/10, 27/12, 14/13 i
10/16), Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra

Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“
broj 14/13) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“
Članak 2.
U članku 43. stavku 3. riječ. „danom“ zamjenjuje se riječima: „prvog dana od dana“.

Članak 3.
U nazivu glave IX. riječi: „OBRAČUNA PRORAČUNA“ zamjenjuju se riječima: „
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA“.
Članak 4.
U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:
„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 omogućuje njegovo
donošenje, postupit će se sukladno članku 105a. Statuta grada Čabra.“
Stavak 3. briše se.
Članak 5.
Članak 57. mijenja se i glasi:
„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 grada Čabra i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
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.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.“

Članak 6.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenim novinama grada Čabra“.

KLASA: 023-01/13-01/01
URBROJ: 2108-01/1-18-2
Čabar, 30. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA
Predsjednica
Vazma Malnar, v.r.

OBRAZLOŽENJE
Hrvatski sabor Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine donio
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je
objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/17, dana 12. prosinca 2017. godine. Zakon je stupio na
snagu prvog dana od dana objave.
Članom 33. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu Zakona.
Radi ispunjenja obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Odluke o
izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra, te se ista upućuje na savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. siječnja 2018. godine do
15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Odluke o izmjenama i dopunama
poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra, kako bi se isti mogli razmotriti i uvrstiti u raspravu na
sjednici Gradskog vijeća na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.
Prijedlozi se mogu dostaviti putem e-maila: info@cabar.hr

