
  

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

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

144/12) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 35. sjednici održanoj 21.3.2013. godine, donosi 
 

 ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRPOLJE 
 

Članak 1. 

 U Poslovniku Općinskog vijeća općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/09), članak 2. mijenja se i glasi: 

„Konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika 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.” 

Općinsko vijeće konstatirano je izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na 

konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i 

dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedavanja i rukovođenja sjednicom, a do 

izbora Mandatne komisije i komisije za izbor i imenovanja ovlašten je predlagati donošenje odluka, 

a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine 

odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika. 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 

domovino”. 

Članak 2. 

      U članku 24. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“. 

 

Članak 3. 

            Članak 43. mijenja se i glasi: 

            „Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna općine podnosi općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 

na način i u rokovima propisanim zakonom. 

            Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o 

amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 

            Ako se proračun za narednu godini ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, 

a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo općinskog vijeća za 

proračun ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom 

financiranju.“  

 

Članak 4. 

Članak 55. mijenja se i glasi: 

„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 

jedne trećine članova općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 



  

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, 

na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća, sjednicu će sazvati 

općinski načelnik, u roku od 8 dana. 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 

zahtjev najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora 

se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

ništavima.“ 

 

Članak 5. 

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije«. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE 

 

                                              Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                    Tomislav Šimundić 

 

Klasa:021-05/13-01/02 

Urbroj:2178/11-01/13-8 

Vrpolje, 21. ožujka  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


