
 

          

Na temelju članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-

Grada“ br. 02/14.), članaka 31. i 95. Statuta Općine Križ ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 

12/13.), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.), 

članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-

Grada“ br. 02/14), članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ ("Glasnik Zagrebačke 

županije" br. 12/13.) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na 30. 

sjednici održanoj dana 25.05.2016. godine, Općinsko vijeće Općine Križ na 27. sjednici 

održanoj dana 19. 05. 2016. godine i Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 27. sjednici 

održanoj dana 24.05.2016. godine donijeli su 

  

ZAKLJUČAK 

O UTVRĐIVANJU PRAVILA RADA I POSTUPANJA ČLANOVA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA, OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

KRIŽ I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ  

 

I. 

Ovim Zaključkom utvrđuju se pravila rada i postupanja članova Gradskog vijeća 

Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

(u daljnjem tekstu: Zaključak), uređuju se rad i tijek sjednice navedenih vijeća, postupci i 

pravila poduzimanja pojedinih radnji odnosno ostvarivanja prava i obveza članova 

predstavničkih tijela, sudjelovanje u radu i raspravi te odlučivanje o prijedlozima akata. 

Ovaj Zaključak rezultat je zajedničkih dogovora i konzultacija svih predsjednika 

navedenih predstavničkih tijela i izrađen je tijekom pripreme istovremenog održavanja 

predmetnih sjednica, a u cilju efikasnosti njezina održavanja, ne vrijeđajući njime i ne 

umanjujući prava i obveze članova predstavničkih tijela na navedenoj sjednici.  

 

 

II. 

Ovaj Zaključak se primjenjuje samo za istovremeno održavanje 31. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Ivanić-Grada, 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ i 28. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koje će biti sazvane za dan 09. 06. 2016. godine s 

početkom u 18,00 sati i s mjestom održavanja sjednica svih navedenih tijela - u Križu, u istoj 

dvorani, s istim točkama dnevnog reda koje se odnose na formiranje jedinstvenog javnog 

isporučitelja vodne usluge odnosno udruživanje postojećih trgovačkih društava obuhvaćenih 

projektom „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“. 

Dnevni red utvrditi će svako predstavničko tijelo na početku predmetne sjednice, za 

koju će prethodno biti dostavljeni svi potrebni materijali, kao i prijedlog dnevnog reda. 

Za eventualno održavanje drugih zajedničkih sjednica predstavničkih tijela nabrojenih 

jedinica lokalne samouprave, ovaj Zaključak se ne primjenjuje. 

 

 

III. 

Za donošenje ovoga Zaključka potrebna je većina glasova „ZA“ nazočnih: 

- članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada,  

- članova Općinskog vijeća Općine Križ i  

- članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić; pod uvjetom da je sjednici svakog 

predstavničkog tijela nazočna većina članova. 
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IV. 

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, 28. sjednica Općinskog vijeća 

Općine Križ i 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, s utvrđenim istovjetnim 

točkama dnevnog reda, održava se na istom mjestu i u isto vrijeme, radi važnosti utvrđene 

tematike, objedinjenog izvještavanja o prijedlozima akata i drugim materijalima, objedinjene 

rasprave unutar istih točaka dnevnog reda, te nakon iste rasprave provedbe glasovanja i 

objave rezultata glasovanja o prijedlozima istovjetnih akata.  

Sjednica će biti javno prenošena u programu Obiteljskog radio Ivanića. 

 

V. 

Donošenjem ovoga Zaključka prihvaća se način i redoslijed provedbe pojedinih radnji 

i postupaka na navedenoj sjednici uz upražnjavanje utvrđenih prava i obveza i to kako slijedi: 

 

      1. Prije početka odnosno otvaranja svih sjednica predstavničkih tijela, prigodnom 

uvodnom pozdravnom riječi, svima nazočnima obratiti će se – predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Križ. 

 

2. Nakon navedene pozdravne riječi, predsjednici predstavničkih tijela će svaki za 

svoje predstavničko tijelo: 

- otvoriti  sjednicu i konstatirati kvorum,  

- provesti postupak utvrđivanja dnevnog reda,  

a u daljnjem tijeku sjednice, nakon održane rasprave, provesti postupak glasovanja o 

prijedlozima akata i objaviti rezultate glasovanja.  

 

Redoslijed provedbe radnji iz ove točke se utvrđuje na način da će prvo sve prethodno 

navedene radnje provoditi predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za Gradsko vijeće 

Grada Ivanić-Grada, zatim predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ za Općinsko vijeće 

Općine Križ i najzad predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić za Općinsko vijeće 

Općine Kloštar Ivanić. 

 

3. Obzirom da se sve predmetne sjednice održavaju u istoj dvorani, radi izbjegavanja 

obraćanja svakog od predsjednika svojem predstavničkom tijelu s istovjetnim tehničkim 

izrekama, ovim Zaključkom se utvrđuje da će predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ, u 

ulozi tzv. moderatora, objaviti da slijedi zajednički rad po utvrđenim točkama dnevnog reda, 

na početku kojih će izvjestitelji, određeni tijekom pripreme sjednice, izvijestiti o tematici te 

prijedlozima akata čije donošenje se predlaže. 

 

4. Nakon cjelokupnog izlaganja izvjestitelja, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Križ će objaviti da su se svi predsjednici suglasili s davanjem stanke za sva predstavnička 

tijela u trajanju od 15 minuta, a u sklopu koje stanke se članovi svih vijeća obvezuju podnijeti 

pisanu prijavu za sudjelovanje u raspravi po točkama dnevnog reda, nakon što rasprava bude 

otvorena. 

Članovi i drugi zainteresirani nazočni će sve pisane prijave za raspravu, koje se 

podnose na posebnom prethodno pripremljenom obrascu, predavati predsjedniku Općinskog 

vijeća Općine Križ. 

 

- STANKA - 15 minuta  

 

5. U nastavku rada nakon stanke, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 

Gradsko vijeće otvara objedinjenu raspravu po utvrđenim točkama dnevnog reda, zatim  

predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ za Općinsko vijeće Općine Križ otvara objedinjenu  

raspravu po utvrđenim točkama dnevnog reda i najzad predsjednik Općinskog vijeća Općine   
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Kloštar Ivanić za Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić objedinjenu raspravu po utvrđenim 

točkama dnevnog reda. 

 

6. Rasprava po točkama dnevnog reda voditi će se objedinjeno za sva tri predstavnička 

tijela. 

Niti jedan član niti govornik ne može govoriti prije nego što dobije riječ od 

predsjednika Općinskog vijeća Općine Križ, koji u tijeku rasprave ima ulogu voditelja 

rasprave, radi uspostave reda za vrijeme održavanja sjednice.  

Govornik može govoriti isključivo na mjestu koje je određeno za tu namjenu, a to je 

govornica, koja će biti postavljena i ozvučena u dvorani gdje se održava sjednica.  

Nitko ne može nastupati niti govoriti iz mjesta na kojem sjedi. Svaki od predsjednika 

predstavničkih tijela ima pravo opomenuti svakog od članova svojeg predstavničkog tijela i 

druge nazočne sjednici, koji na bilo koji način ometaju red i rad na sjednici. Pravo izricanja 

opomene za ometanje reda i rada na sjednici ima i voditelj rasprave, prema svakom nazočnom 

članu, nevezano na njegovu pripadnost predstavničkom tijelu druge jedinice.  

Rasprava će se odvijati na način da se prvo iznose upiti i traženja objašnjenja i 

obrazloženja, daju primjedbe ili na drugi način raspravlja od strane članova predstavničkih 

tijela odnosno drugih osoba ukoliko su zatražile i dobile riječ od voditelja rasprave. 

Prednost u iznošenju rasprave imaju oni članovi koji su se pisano, za vrijeme stanke 

prijavili za sudjelovanje u raspravi i to po redoslijedu predaje prijave.  

Pravo na sudjelovanje u raspravi imaju i svi članovi koji se nisu pisano prijavili za 

raspravu, a nakon što ispune dužnost prijave dizanjem ruke javno na sjednici. Isti mogu 

govoriti kada dobiju riječ od voditelja rasprave, a svakako nakon iscrpljenja rasprave od 

strane svih članova koji su se pisano prijavili. 

Kada se provede rasprava po prethodno navedenim pravilima, voditelj rasprave će 

konstatirati da nema više zainteresiranih za raspravu, a na osnovu prethodne provjere 

postavljanjem javnoga upita odnosno poziva svim nazočnima: „da li ima još netko tko se 

javlja za raspravu?“.  

Ukoliko se nitko od nazočnih ne javi, voditelj rasprave poziva poimenično nadležne i 

prozvane u raspravi da odgovore na iznesene upite, primjedbe, prigovore, pohvale te da 

iznesu odgovore u okviru svojih nadležnosti, djelokruga rada i poznavanja teme.  

 

7. Svaki član Gradskog odnosno Općinskog vijeća može tražiti učešće u raspravi 

najviše 2 puta i to: 

- prvi puta u trajanju od  najviše 5 minuta, a  

- drugi puta u trajanju od najviše 3 minute. 

Pravo na isticanje replike ili ispravak krivog navoda nije ograničeno, ali je obveza 

svakog člana da točno i kratko navede u kojem dijelu ističe repliku odnosno ispravak krivog 

navoda. 

Kod javljanja za iznošenje replike i ispravak krivog navoda članu će voditelj rasprave 

dati riječ čim se javi odnosno čim to bude moguće. 

 

8. Po završetku cjelokupne rasprave, voditelj rasprave će tehnički utvrditi i javno 

konstatirati da je rasprava završena, a zatim će predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-

Grada za Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada i formalno zaključiti raspravu, iza njega će 

zaključiti raspravu predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ za Općinsko vijeće Općine Križ 

i posljednji koji će zaključiti raspravu je predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 

za Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić. 

 

9. Donošenjem ovoga Zaključka članovi Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, 

Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić odlučuju da se 

članovi osobno, u sklopu glasovanja o prijedlogu akta izjašnjavaju „za“, „protiv“ ili 

„suzdržan“, javnim glasovanjem. 
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Predsjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić će nakon zaključenja objedinjene rasprave po 

točkama dnevnog reda  dati na usvajanje svaki akt pojedinačno po usvojenom dnevnom redu. 

 

10. Kod utvrđivanja rezultata glasovanja, članovi Gradskog vijeća Grada Ivanić-

Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, zaključuju da 

je za donošenje akata utvrđenih dnevnim redom potrebna većina glasova „ZA“ svih  članova, 

kod svakog pojedinog predstavničkog tijela.   

 

11. Akti doneseni na predmetnoj sjednici i po pojedinim predstavničkim tijelima 

proizvoditi će pravne učinke isključivo pod uvjetom da su doneseni od strane sva tri 

predstavnička tijela, a u tu svrhu će biti sastavljeni na način da sva tri predsjednika 

predstavničkih tijela potpisuju jedinstveni tekst donesenoga akta.    

 

12. Nakon provedenog glasovanja, predsjednici će objaviti rezultate glasovanja i to 

ovim redom: predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada će objaviti rezultate glasovanja 

članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, zatim će predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Križ objaviti rezultate glasovanja članova Općinskog vijeća Općine Križ i najzad će 

predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić objaviti rezultate glasovanja članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, a za svaku pojedinu točku dnevnog reda.  

                                                                                                                                   

13. Nakon provedenog glasovanja po svim točkama dnevnog reda, predsjednici 

svakog vijeća će zaključiti sjednicu. 

 

VI. 

Ukoliko su pojedine radnje, postupci ili prava i obveze članova predstavničkih tijela  

drugačije uređene odredbama poslovnika svakog pojedinog predstavničkog tijela od  

odredaba ovoga Zaključka, primjenjuju se odredbe ovoga Zaključka.  

 

 

  VII. 

U pitanjima koja nisu uređena odredbama ovoga Zaključka primjenjuju se odredbe 

poslovnika svakog pojedinog predstavničkog tijela.  

 

 

                                                            VIII. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnim pločama 

u sjedištu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić te u službenim glasilima.  

 

 

KLASA: 021-05/16-01/04            KLASA: 021-05/16-01/06        KLASA: 021-01/16-01/12 

URBROJ: 238/10-01/13-16-12     URBROJ: 238/16-01-16-1        URBROJ: 238/14-01-16-1 

Ivanić-Grad, 25.05.2016.              Križ, 19.05.2016.                   Kloštar Ivanić, 24.05.2016. 

 

 

    Predsjednik                   Predsjednik                      Predsjednik 
Gradskog vijeća Grada                           Općinskog vijeća Općine                   Općinskog vijeća Općine 

       Ivanić-Grada:                                         Križ:                                   Kloštar Ivanić:     

     Željko Pongrac       Đuro Paher                           Krešimir Bunjevac                   

   

  

      

 

 



 


