
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

                       GRAD ILOK 

                 GRADSKO VIJEĆE 
objavljeno u 04/18 od 28.02.2018. 

KLASA: 023-01/18-01/04 

URBROJ: 2196/02-02-18-1 

Ilok, 8. veljače 2018. godine 

 

 Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka 

("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka, na 

8. sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine, usvojilo je: 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Iloka 

 

Članak 1. 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 10/09, 09/12, 04/16) u članku 30. mijenja se stavak 3. i glasi:  

„Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti 

uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći 

akt stupi na snagu prvog dana od dana objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg 

stupanja na snagu.“. 

 

Članak 2. 

 Iza članka 41. mijenja se glava X. i glasi: 

„X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA GRADA“ 

 

Članak 3. 

 U članku 42. miijenja se stavak 1. i glasi: 

„„Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj dužan je utvrditi i podnijeti prijedlog 

proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnji izvještaj o izvršenju, 

Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 

 

 Briše se stavak 3. 

 

Članak 4. 

 Članak 42.a 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, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela 

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

Gradonačelnika i njegovog Zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 



U slučaju iz stavka 1. 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 3. ovog članka u roku od 45 dana od 

dana kada ga je Gradonačelnik predložio Gradskom vijeću. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju Gradonačelnika iz stavka 1. ovoga 

članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni 

Gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 

8 dana od dana objave rješenja. 

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan. 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana 

primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i 

razriješenom Gradonačelniku. 

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim 

novinama«. 

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene 

izbore za Gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda 

Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.«. 

 

Članak 5. 

Članak 43. 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 tijela Grada 

Iloka 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 6. 

U članku 61. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi: „bez prava 

sudjelovanja u raspravi.“. 



 

Članak 7. 

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Iloka. 

 

Članak 8. 

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 

vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije. 

 

 

                 Predsjednica Gradskog vijeća: 

           Lidija Vranković Knapček, bacc. med. techn. 

 


