REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/13-01/02
URBROJ: 2198/31-02-13-1
Gračac, 22. srpnja 2013.
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, 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ 144/12) i članka 32. Statuta
Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ 9/10)
Općinsko vijeće Općine Gračac na svojoj 2. sjednici
održanoj 22. srpnja 2013. godine donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
P O S L O V N I K A
Općinskog vijeća Općine Gračac
Članak 1.
U
Poslovniku
Općinskog
vijeća
(„Službeni glasnik Zadarske županije“
mijenja se i glasi:

Općine
Gračac
9/10) članak 2.

„ Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na
način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora
predsjednika
predsjedava
prvi
izabrani
član
s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako
je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici
predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala
manji redni broj na glasačkom listiću.
Prije nego što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi
se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino” i
minutom šutnje odaje počast svima koji su svoje živote
utkali
u
temelje
samostalne
i
slobodne
Republike
Hrvatske.“

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„ Članak 4.
U
slučaju
mirovanja
mandata
i
prestanka
mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke
stranke, zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s
koje je izabran i vijećnik kojem je mandat prestao ili mu
miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili
više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s
određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno
sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke
stranke određuju ga dogovorno. Ako se dogovor političkih
stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći
neizabrani kandidat s određene liste.
Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu
odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo
nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. “
Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„ Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika i potpredsjednike
javnim glasovanjem.

bira

Općinsko

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

vijeće
iz
iz

reda
reda

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i
potvrđen
potpisom
vijećnika.
Vijećnik
može
svojim
potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. “
Članak 4.
Članak 30. mijenja se i glasi:
„ Članak 30.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
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Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst
prijedloga akta s obrazloženjem (ako je dostupno u
pisanom obliku), tekst odredaba važećeg akta koja se
mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
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 dan nakon objave,
dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja
na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim
mišljenjima i primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o
aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i
izvjestitelj
radnog
tijela
i
Komisija
za
Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost.
Članak 5.
Članak 43. mijenja se i glasi:
„ Članak 43.
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
povući i nakon glasovanja o amandmanima,
glasovanja o proračunu u cjelini.

proračuna
a prije

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije
početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne
predloži privremeno financiranje, klub vijećnika ili
skupina od najmanje pet vijećnika imaju pravo predložiti
donošenje odluke o privremenom financiranju. “
Članak 6.
Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:
„ Članak 43.a
Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun
odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske
istovremeno
raspušta
Općinsko
vijeće
i
razrješuje
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općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje
prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.“
Članak 7.
Članak 55. mijenja se i glasi:
Sjednicu
vijeća.

Općinskog

„ Članak 55.
vijeća saziva predsjednik

Općinskog

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu
Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne
trećine vijećnika u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od vijećnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni
dnevni red, a njihovo održavanje, u slučaju potrebe, može
biti raspoređeno u dva ili više dijelova, odnosno dana,
ovisno o opširnosti i složenosti dnevnog reda, o čemu
odlučuje ili predsjednik Općinskog vijeća pri samom
sazivanju sjednice ili tijekom započete sjednice većina
nazočnih vijećnika.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u
roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati
općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev najmanje jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5.
ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana
sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. i
6. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
nišavima.“
Članak 8.
U članku 56. stavku 3. tekst „Sjednica Općinskog
vijeća može se održavati i putem video veze.“ se briše.
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Članak 9.
Članak 68. mijenja se i glasi:
„ Članak 68.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi
slijedeće akte:
- Statut Općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- proračun,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluke o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća,
- Prostorni plan uređenja te njegove izmjene i
dopune,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom
Općine Gračac. „
Članak 10.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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