
 

 

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

novine", br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 

144/12) i članka 32. Statuta Općine Čađavica ("Službeni glasnik", br. 07/09.3/10 ), Općinsko 

vijeće Općine Čađavica na 27. sjednici održanoj 18. veljače 2013.godine, donijelo je 

 

 

IZMJENE I DOPUNE  

POSLOVNIKA  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČAĐAVICA 
 

Članak 1. 

 

   U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Čađavica  ("Službeni glasnik", br. 07/09.3/10 ), u 

članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3 koji glasi: 

 „Do izbora predsjednika Vijeća, sjednici predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske 

liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 

konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni 

broj na glasačkom listiću.“ 

            Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

   

Članak 2. 

 

  U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

            „ Vijećnik ima pravo na naknadu, nastalu u svezi s radom u Vijeću, u skladu s 

posebnom odlukom Vijeća.“ 

 

Članak 3. 

 

 U članku 10. u stavku 2. briše se „većinom glasova svih vijećnika“ te se dodaje 

„Izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Vijeća.“ 

              

  

Članak 4. 

 U članku 11. stavak 5. briše se. 

       

Članak 5. 

 

 U članku 15. stavak 3. briše se, te se dodaje „Mandat predsjednika i članova radnog 

tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća“. 

        

Članak 6. 

  

 Članak 17. mijenja se i glasi: 

     

„Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana. 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća,  predlaže imenovanje i razrješenje predsjednika i potpredsjednika i članova radnih 



tijela Vijeća, predlaže izbor, imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih zakonom, 

drugim propisom, Statutom ili ovim Poslovnikom.“ 

 

Članak 7. 

 

U članku 18. stavak 1 mijenja se i glasi:„ Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost ima predsjednika, i četiri člana koje imenuje Vijeće iz reda svojih članova.“ 

Stavak 2. briše se a dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„ Komisija za Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost razmatra prijedloge odluka i 

drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom 

i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću, prati provedbu Poslovnika Vijeća, utvrđuje 

pročišćene tekstove općih akata Vijeća, razmatra prijedloge za autentično tumačenje Statuta i 

Poslovnika Vijeća i drugih općih akata Vijeća.“ 

Članak 8. 

 

      Članka 19. mijenja se i glasi: 

            „Ako predsjednik, potpredsjednik odnosno član radnog tijela ne prisustvuje redovito 

sjednicama radnog tijela, može biti razriješen članstva u tom radnom tijelu. 

 Prijedlog za razrješenje osobe iz prethodnog stavka može podnijeti radno tijelo ili 

predsjednik Vijeća. 

 Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se Odboru za izbor i imenovanje koji ga 

razmatra i upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke. 

 Ako Vijeće razriješi predsjednika, potpredsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik 

Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana 

od dana razrješenja predloži novog kandidata.“ 

„Radno tijelo razmatra teme iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a obavezno je 

razmotriti svako pitanje iz svog djelokruga koje mu uputi na razmatranje ili za koje to zatraži 

predsjednik Vijeća.“ 

 

Članak 9. 

 Iza članka 19. dodaje se novi članak 19. koji glasi: 

„O zaključcima donesenim na sjednici radnog tijela predsjednik radnog tijela 

izvještava predsjednika Vijeća pisanim putem. 

Predsjednik ili drugi izvjestitelj radnog tijela se na sjednici izjašnjava u ime radnog 

tijela i ne može izmijeniti stajalište ili zaključak radnog tijela, ili odustati od njega, ako za to 

nije ovlašten od radnog tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije 

donijelo zaključak.“ 

 

 U članku 22. U stavku 1. iza riječi radnih tijela dodaju se riječi: „ukoliko nije prisutan 

na sjednici“ 

Članak 10. 

 Iza članka 22. dodaje se članak „22. a“ koji glasi: 

 

Članak 22. a 

 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima pravo i dužnost sudjelovati u radu na 

sjednici Općinskog vijeća iako nije njegov član kada se raspravlja o prijedlogu akata kojima 

se uređuju pitanja iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i kada se raspravlja o drugim 

pitanjima koji su od interesa i iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.“ 

 



Članak 11. 

 

Iza članka 28. dodaje se članak 28. a, koji glasi: 

 

 

  Članak 28. a 

 

           Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća. 

      Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog 

potpisom podrži najmanje 10% građana upisanih u registar birača Općine Čađavica, osim 

prijedloga za raspisivanje referenduma za koji je potreban potpis najmanje 20% ukupnog 

broja birača u Općini Čađavica. 

      Vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od 3 mjeseca 

od dana podnošenja prijedloga.“ 

 

   Članak 12. 

 

        U članku 30. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:  

        „Obrazloženje sadrži: 

- pravni temelj za donošenje odluke 

- ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koja se želi postići 

utvrđivanjem odnosa na predloženi način,  

- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta, te način kako će se osigurati, 

- obrazloženje odredbi prijedloga općeg akta. 

            Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6. 

       

Članak 13. 

 U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi: 

      „Amandman se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Vijeća najkasnije jedan dan 

prije dana određenog za održavanje sjednice Vijeća, a u vrijeme trajanja radnog vremena 

Jedinstvenog upravnog odjela. Ukoliko rok za predaju amandmana pada u neradni dan, rok za 

predaju amandmana istječe  završetkom posljednjeg radnog dana prije dana održavanja 

sjednice.“ 

Članak 14. 

       U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi: 

           „Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi 

sprječavanja  ili uklanjanja štete, odnosno ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku 

imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.“ 

             U stavku 4. iza riječi „Općinskog vijeća“ točka se briše i dodaju se riječi: „u toku 

redovnog radnog vremena“. 

 

Članak 15. 

  Članku 55.mijenja se i glasi:  

      „Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri 

mjeseca. 

      Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 

članova Vijeća koji mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od strane vijećnika, u roku 

od 15 dana od dana primitka zahtjeva. 



      Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku od 15 dana, na obrazloženi 

zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća, sjednicu će sazvati  općinski načelnik u roku od 8 dana.  

      Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka, sjednicu može sazvati, na obrazloženi 

zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za 

lokalnu samoupravu.  

 Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se 

održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni 

akti ništavim. 

 

                                                                   Članak 16. 

 

U članku 68. briše se „Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i njegovog 

zamjenika“.       

Članak 17. 

Članak 77. Mijenja se i glasi: 

„ Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te 

obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 

 Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga 

potpredsjednik , koji ima prava i dužnosti predsjednika.“ 

 

Članak 18. 

 

 Ova Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čađavica  stupaju na 

snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom glasniku „ Općine Čađavica. 
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