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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 31. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica br. 9/09. i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 25. sjednici održanoj 

dana 18. veljače 2013. godine, donosi 

 

 

ODLUKA  

o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Nova Bukovica 

 

Članak 1.        
       U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine 

Nova Bukovica“ broj 9/09.),  u  članku 3. stavak 3. mijenja se i 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.“ 

 

Članak 2.  
Članak 12. mijenja se i glasi: 

Vijeće ima jednog predsjednika i jednog potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika. 

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća podnosi Komisija za izbor i 

imenovanja ili najmanje jedna trećina vijećnika.  

Vijećnik može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za 

predsjednika odnosno potpredsjednika 

Izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća obavlja se javnim glasovanjem, za svakog 

kandidata ponaosob.  

 Izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova vijeća. 

                

                                                                  Članak 3. 
           Članci 13. 14. i 15. brišu se. 

 

Članak 4. 
U članku 23. riječ: „troškova“ briše se. 

 

Članak 5.      
           Članak 35. mijenja se i glasi: 

 

     Za proučavanje i razmatranje pojedinih područja, pripremu i predlaganje odluka i 

drugih akata iz svoje nadležnosti, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela. 

  

Stalna radna tijela: 

- Mandatnu komisiju 

- Komisiju za izbor i imenovanje 

- Komisiju za Statut i  Poslovnik 

- Komisija za popise birača 

- Odbor za financije i proračun 

- Odbor za prostorno uređenje, komunalno –stambene djelatnosti i zaštitu okoliša 

- Odbor za društvene djelatnosti 
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Povremena radna tijela: 

- Odbor za dodjelu javnih priznanja 

- Odbor za obilježavanja dana Općine 

- Odbor za mjesnu samoupravu 

- Odbor za nacionalne manjine 

- Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

- Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje   

  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova   

  Bukovica 

-Povjerenstvo za dodjelu stipendije 

-Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova 

-Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javne nabave 

-Povjerenstvo za utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog prostora  za obračun   

  komunalne naknade 

-Povjerenstvo za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora i drugih  

  nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica 

 

      Sastav i broj članova, djelokrug i način rada radnog tijela utvrđuje se Poslovnikom ili 

posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. 

           Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela traje do istka mandata 

saziva Vijeća. 

 

                                                                 Članak 6. 
        U članku 37. stavak 2. alineja 4. iza riječi „ovim“ dodaje se riječ “Statutom i“ a riječi „i 

drugim odlukama Općinskog vijeća“ brišu se. 

 

                                                                 Članak 7. 
        U članku 38. stavak 2. alineja 3. iza riječi „Statutom“ dodaju se riječi „ i Poslovnikom“. 

 

Članak 8. 
Iza članka 57. dodaje se članak 57.a 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.“ 

 

Članak 9. 
U članku 58. iza stavka 1. dodaje  se stavci 2. i 3. koji glase: 

„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.“ 
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Članak 10. 
 U članku 72. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

     „Radna tijela Vijeća u okviru svog djelokruga donose zaključke, mišljenja, prijedloge i 

preporuke, te podnose amandmane na prijedloge općih akata vezano uz djelokrug rada.“ 

 

Članak 11. 
 Članak 73. mijenja se i glasi: 

 „Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od općeg 

značenja za građane, pravne osobe i druge subjekte, utvrđuju se njihova prava i dužnosti i 

uređuju druga pitanja od interesa za Općinu.“      

 

Članak 12. 

U članku 75. stavak 2. briše se. 

 

Članak 13. 
U članku 76. dodaje se stavak 3. glasi: 

           „Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima 

rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja te se predlaže način i 

mjere koje bi se trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja.“ 

            Stavci 3. i 4. postaju 4. i 5. 

 

Članak 14. 

        U članku 79. dodaje se stavak 3. i glasi: 

       „ Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu odluke ili drugog akta, nakon uspoređivanja 

sa izvornikom daje Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela“ 

 

 

                                                                Članak 15. 
     U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

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

potpisom podrži najmanje 10% ukupnog broja birača u Općini Nova Bukovica, osim 

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

broja birača u Općini Nova Bukovica.“    

 

                                                            

Članak 16. 
        U članku 83. dodaje se novi stavak 2. 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 stavak 2. postaje stavak 3. 
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                                                                   Članak 17. 
       Članak 86. mijenja se i glasi: 

       „Predsjednik vijeća će podneseni prijedlog za donošenje akata uputiti radnom tijelu vijeća 

na razmatranje i gradonačelniku, ako on nije predlagatelj, na razmatranje i izjašnjavanje.“ 

 

 

Članak 18. 

U članku 91. 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 Općine Nova Bukovica.Ukoliko rok za predaju amandmana 

pada u neradni dan, rok za predaju amandmana istječe  završetkom posljednjeg radnog dana 

prije dana održavanja sjednice. U slučaju slanja amandmana poštom, prihvatljivom će se 

smatrati pošiljka poslana preporučeno s poštanskim žigom zaključno sa zadnjim danom za 

predaju Predsjedniku vijeća“ 

            Stavak 2. briše se.           

Stavak 3. i 4. postaje  stavak 2. i 3. 

       

Članak 19. 
Podnaslovi pod rednim brojevima 5., 6. i 7., te članci 99., 100., 101., 102., 103., 104., 

105., 106. i 107. brišu se. 

Redni brojevi podnaslova 8. i 9. postaju redni brojevi 5. i 6.  

 

Članak 20. 
  U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi: 

           „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 3. iza riječi „Općinskog vijeća“ točka se briše i dodaju se riječi: „u toku 

redovnog radnog vremena“. 

 

Članak 21. 
 Članak 115. 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 načelnik u roku od 8 dana, nakon 

proteka roka iz stavka 2. ovog članka. 

      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. 
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      Članak 22. 
 Članak 116. mijenja se i glasi: 

      „Redni broj sjednice Vijeća određuje se zajednički za sjednice, tijekom istog saziva 

Vijeća, bez obzira koliko dana one traju.“ 

 

Članak 23.  
 U članku 117.iza stavka 5.dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase: 

      „Sjednica Vijeća može se sazvati i u hitnom postupku ako je to nužno radi 

sprječavanja ili uklanjanja štete ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi o čemu, 

temeljem pisanog obrazloženja, odlučuje predsjednik Vijeća.  

Ukoliko se sjednica Vijeća saziva u hitnom postupku poziv i materijali za sjednicu 

mogu se uručiti i prije početka sjednice odnosno prije razmatranja točke dnevnog reda, a 

aktualni sat se ne održava.“ 

 

Članak 24.   
 U članku 120. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „O prijedlogu dnevnog reda glasuje se „za“ ili „protiv“, a prihvaćen je ako je za njega 

glasovala većina nazočnih članova Vijeća.“ 

 Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 

 

Članak 25.  
 Iza članka 135. dodaju se novi članci 135.a, 135.b, 135.c, 135.d, 135.e, 135.5, 135.g, 

135.h i 135.i novi podnaslovi 5., 6. i 7. koji glase: 

 

„5. Odlučivanje o općim aktima 

Članak 135.a 
  Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine 

vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno. 

      Odluke i druge opće akte Vijeće donosi većinom glasova nazočnih vijećnika, osim ako 

zakonom, Statutom Općine Nova Bukovica ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno. 

  Statut Općine nova Bukovica, Poslovnik Općinskog vijeća, Proračun, godišnji  

izvještaj o izvršenju Proračuna, odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine Nova Bukovica, te druge akte određene 

zakonom, Statutom Općine Nova Bukovica i ovim Poslovnikom, Vijeće donosi većinom 

glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.  

 

6. Donošenje ostalih akata 

 

Članak 135.b 
      Postupak donošenja pojedinačnih i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće uvijek se 

pokreće prijedlogom akta koji se dostavlja predsjedniku Vijeća. Prijedlog mora biti 

obrazložen. 

 

      Kada na sjednici Vijeća nakon rasprave o pojedinom aktu dva ili više predlagatelja 

predlože donošenje zaključaka ili drugih akata o redoslijedu glasovanja odlučuje predsjednik 

Vijeća. 

      Pojedinačni i drugi akti iz stavka l. ovog članka donose se na način opisan u članku 

135.a. st. 1. i 2. ovog Poslovnika. 
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7. Način glasovanja 

Članak 135.c 
      Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Vijeće odluči da se o nekom pitanju glasuje 

tajno. 

      Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem. 

     Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik Vijeća poziva vijećnike 

da se izjasne tko je "za" prijedlog, zatim tko je "protiv" prijedloga, odnosno da li se tko 

"uzdržao" od glasovanja. 

  Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“ 

prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim 

glasovima. 

      Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se "za" ili "protiv". 

      Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu, 

o njegovom prihvaćanju izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeće 

može odmah utvrditi da amandman nije prihvaćen. 

      Poimenično glasovanje provodi se na način da predsjednik Vijeća proziva vijećnika 

koji se izjašnjava "za", "protiv" ili "uzdržan" od glasovanja. 

      Glasove prebrojava službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih 

poslova za potrebe općinskog vijeća. 

 

Članak 135.d 
      Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja. 

      Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća ponovit će 

glasovanje i ponovno objaviti rezultat glasovanja. 

 

Članak 135.e 
      Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i 

oblika i ovjereni su pečatom Vijeća. 

      Ukoliko se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom listiću    se ističu prezimena 

kandidata navode abecednim redom, ukoliko ovim Poslovnikom nije drugačije određeno, a 

glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred imena pojedinog kandidata. 

      Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu, pitanje mora biti postavljeno jasno i 

precizno, a glasuje se "za", "protiv" ili "uzdržan". 

      Glasačke listiće priprema službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje 

stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća, koji predsjedniku Vijeća pomaže kod tajnog 

glasovanja.  

Broj glasačkih kutija i mjesta na koja će se kutije postaviti određuje predsjednik 

Vijeća. 

Članak 135.f 
      Vijećnik može glasovati samo osobno, jednim glasačkim listićem. 

      Nepopunjeni listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić 

koji je popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je ili za što vijećnik 

glasovao, nevažeći je.  

 

Članak 135.g 
      Nakon što svi nazočni vijećnici predaju glasačke listiće i nakon što predsjednik Vijeća 

objavi da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja. 

      Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u nazočnosti vijećnika koji su mu 

pomagali kod glasovanja. 
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      Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja na istoj sjednici na kojoj je tajno 

glasovanje provedeno. 

 

    Članak 135.h 
      U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih 

listića.   

      Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku. 

 

  Članak 135.i 
      Kada se izabire odnosno imenuje samo jedan kandidat, a predloženo je više kandidata 

pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja samo za dva 

kandidata koja su dobila najviše glasova. 

      Ukoliko u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu 

glasova, izborni se postupak ponavlja.“ 

 

 Redni broj podnaslova 5. postaje redni broj 8. 

 

                                                                  Članak 26. 
 U članku 145. u stavak 1. mijenja se i glasi: 

       „Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik vijeća, odnosno predsjedatelj i službenik koji 

vodi zapisnik.“ 

  

Članak 27.  
 U članku 147. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: 

         „-  objavom prijedloga dnevnog reda Vijeća te akata donesenih na sjednici Vijeća na 

web stranicama Općine.“ 

 

Članak 28. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine 

Nova Bukovica“. 

 

                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA:012-03/13-01/01 

URBROJ:2189/09-01-13-2 

Nova Bukovica, 18. veljače 2013 

 

            PREDSJEDNIK  

                                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

              Tomo Jambrešić 


