
 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 23., a u 

svezi sa člankom 32. Statuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18), 

Općinsko vijeće općine Brckovljani na 07. sjednici održanoj  26.02.2018. godine donosi: 

P O S L O V N I Č K U  

O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI 

 

Članak 1. 

Mijenja se članak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine 

Brckovljani“ broj 07/17-u daljnjem tekstu Poslovnik), na način da glasi: 

  

„Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 

Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 

Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 

od značaja za rad Općinskog vijeća. 

Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“ 

 

Članak 2. 

Mijenja se članak 3. stavak 1. Poslovnika na način da glasi: 

„Općinsko vijeće se konstituira izborom predsjednika Općinskog vijeća općine Brckovljani, na prvoj 

sjednici na kojoj je nazočna većina članova općinskog vijeća.“ 

Članak 3. 

Mijenja se članak 6. Poslovnika: 

„Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je Zakonom o lokalnim izborima 

zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana Općinskog vijeća, a ukoliko bude izabrana za 

člana Općinskog vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno 

prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine 

Brckovljani. 

Član općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je 

o tome obavijestiti predsjednika općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat 

mu počinje mirovati protekom toga roka. 

Članu općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili 

zakona. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 

temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća. 



Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a 

mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

Ako član općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz 

stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

Član općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 

razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku općinskog vijeća. 

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave 

pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a 

ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 

temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku općinskog 

vijeća. 

Člana općinskog vijeća kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u 

skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima. 

Na sjednici općinskog vijeća umjesto člana općinskog vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu 

je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen 

sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima. 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata 

može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.“ 

 

Članak 4. 

U članku 8. Poslovnika dodaje se stavak 3. i 4. koji glase: 

„Pisana ostavka vijećnika podnesena na način propisan stavkom 1. ovog članka treba biti zaprimljena 

najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice općinskog vijeća. Pisana ostavka člana 

općinskog vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. 

Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice 

Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“ 

Članak 5. 

U članku 24. stavak 1. Poslovnika umjesto „člankom 40. Statuta“ mijenja se u „člankom 33. Statuta.“ 

 

Članak 6. 

Mijenja se članak 55. Poslovnika na način da glasi: 

„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova općinskog 

vijeća. 

Statut, poslovnik, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te odluka o raspisivanju 

referenduma donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća i druge odluke određene 

zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom. Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, općinsko vijeće 

donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.“ 

 

Članak 7. 

Mijenja se članak 59. stavak 2. Poslovnika na način da glasi: 

„Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga, odrediti da stupa na snagu prvog dana 

od dana objave. Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.“ 

Članak 8. 

Mijenja se članak 60. Poslovnika na način da glasi: 

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od 

primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je općim aktom povrijeđen zakon, Statut, Poslovnik 

i drugi propisi, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam dana od dana donošenja odluke o 

obustavi općeg akta otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće to ne učini, 

općinski načelnik, dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u 

županiji i dostaviti mu Odluku o obustavi općeg akta.“ 

 



Članak 9. 

Mijenja se članak 69. stavak 1. Poslovnika na način da glasi: 

Sjednica Općinskog vijeća saziva se pismenim putem, može se sazvati i elektroničkim putem, a u 

iznimno hitnim slučajevima i na drugi način. Uz poziv na sjednicu vijećnicima se dostavlja prijedlog 

dnevnog reda s materijalima o kojima će se voditi rasprava, najkasnije 5 dana prije održavanja 

sjednice, a ako postoje opravdani razlozi, koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti kraći, i materijali 

se mogu podijeliti na sjednici prije početka rada sjednice, odnosno nakon utvrđenog kvoruma. 

Članak 10. 

Iznad članka 92. Poslovnika mijenja se naziv XI. dijela Poslovnika na način da glasi: 

„XI. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA“ 

 

Članak 11. 

Mijenja se članak 92. Poslovnika na način da glasi: 

„Prijedlog proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine utvrđuje općinski načelnik kao 

jedini ovlašteni predlagatelj, a donosi ih općinsko vijeće na način i u rokovima propisanim zakonom.“ 

 

Članak 12. 

Brišu se članci 93. i 94. Poslovnika, te članak 95. postaje članak 93., članak 96. postaje članak 94., 

članak 97. postaje članak 95., članak 98. postaje članak 96., članak 99. postaje članak 97. i članak 100. 

postaje članak 98. 

 

Članak 13. 

Ova Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani 

stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Brckovljani." 

 

 

       

                                                    

Klasa: 012-01/17-01/157                                                         

Urbroj:238/04-18-2                                                          

Dugo Selo, 26.02.2018.                                                        

 

   

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                                OPĆINE BRCKOVLJANI  

                                                                                                   Božo Graberec v.r. 


