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11.

imenuje i razrješava pročelnike upravnih
tijela,
12.
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
13.
utvrđuje plan prijema u službu u upravna
tijela općine,
14.
predlaže izradu prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
15.
usmjerava djelovanje upravnih odjela i
službi općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine,
odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni općini,
16.
nadzire rad upravnih odjela i službi u
samoupravnom djelokrugu i poslovima
državne uprave,
17.
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
18.
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
19.
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1.
točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je
dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od
donošenja i objaviti u službenom glasilu jedinice
lokalne odnosno područne (regionalne)
samouprave.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz
stavka 1. točke 9. ovog članka tromjesečno do 10. u
mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.“

Broj: 5

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke
iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik dužan
je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika
ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu
odluku o obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8
dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke
općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg
akta.“

Članak 9.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“, osim članka 7. stavka 3. i
stavka 5. točke 5. i 6. koji stupaju na snagu na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
sljedećih općih i redovitih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana.
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Članak 8.
Članak 49. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća.
Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana
donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo
zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od
donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke u općem aktu.

5.

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 32. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09.), Općinsko vijeće općine

Broj: 5
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Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3
vijećnika.

POSLOVNIČKU ODLUKU
Članak 3.
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica

U clanku 24. rijec „razrješenja“ zamjenjuje se
rijecju „opoziva“.

Članak 1.
Članak 4.
U Poslovniku Općinskog vijeća općine
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 09/09), 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 konstituirano je izborom
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna
većina članova Općinskog vijeća.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi
se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša
domovino«.

Iza clanka 30. dodaje se novi clanak 30.a
koji glasi:
„Prijedlog Proracuna, projekciju Proracuna
za sljedece dvije proracunske godine i godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proracuna opcine podnosi
opcinski nacelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj
na nacin i u rokovima propisanim zakonom.
Opcinski nacelnik može podneseni
prijedlog Proracuna povuci i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o Proracunu u
cjelini.
Ako se Proracun za narednu godini ne može
donijeti prije pocetka godine za koju se donosi, a
opcinski nacelnik ne predloži privremeno
financiranje, nadležno radno tijelo Opcinskog
vijeca za Proracun ili najmanje 1/3 vijecnika imaju
pravo predložiti donošenje odluke o privremenom
financiranju.“

Članak 5.
Članak 2.
Iza clanka 2. dodaje se novi clanak 2.a, koji
glasi:
Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće bira
Mandatno povjerenstvo i predsjednika Općinskog
vijeća.
Osim predsjednika Općinskog vijeća na
konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće može
birati i Odbor za izbor i imenovanja i
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka 1. i 2.
ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, imaju

Članak 55. st.2.,3.,4. i 5. mijenju se i glase:
„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
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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 6.
Ova Poslovnicka odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije«.

Broj: 5
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