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. i 144/12.) i
članka 33. točke 7. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/09.)
Općinsko vijeće Općine Kanfanar je na sjednici održanoj dana 04. travnja 2013. godine,
donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar,
br. 7/09.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2)Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje,
odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni."
Članak 2.
U članku 2. stavci 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:
„(2)Na početku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća sazivatelj sjednice iz stavka
1. ovoga članka ili osoba koju on ovlasti utvrđuje kvorum i predsjedavajućeg sjednici do
izbora predsjednika Općinskog vijeća.
(3)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.
(4)Prije izbora predsjednika Općinskog vijeća izabire se Mandatno povjerenstvo,
Odbor za izbor i imenovanja i verificiraju mandati članova Općinskog vijeća.
(5)Predsjedavajući iz ovog članka imaju, do izbora predsjednika Općinskog vijeća,
sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja sjednicom Općinskog vijeća te
pravo predlaganja utvrđeno ovim Poslovnikom.“
Članak 3.
Iza članka 44. dodaje se novi članak 44.a koji glasi:
„Članak 44.a
„(1)Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine
Kanfanar 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.
(2)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 Istarskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta radi ocijene
osnovanost odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.“
Članak 4.
U članku 47. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„(3)Proračun se donosi na prijedlog Općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog
predlagatelja, a donošenje odluke o privremenom financiranju može osim Općinskog
načelnika predložiti i većina vijećnika u Općinskom vijeću.“
Stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.
U članku 73. u stavku 1. i 2. riječi „Službenim novinama“ zamjenjuju se riječima
„Službenom glasniku“.
U stavku 2. riječi „danom objave“ zamjenjuju se riječima „prvi dan od dana njegove
objave“.
Članak 6.
Iza članka 74. dodaje se novi članak 74.a koji glasi:
„Članak 74.a
(1)Predsjednik Općinskog vijeća dužan je Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći
akt dostaviti predstojniku ureda državne uprave u Istarskoj županiji zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom Općine
Kanfanar i ovim Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća dužan opće akte iz stavka 1. ovoga članka bez
odgode dostaviti i Općinskom načelniku.“
Članak 7.
U članku 85. u stavku 2. riječi „Općinskog načelnika ili“ brišu se.
U stavku 4. riječi „u daljem roku od 15 dana.“ zamjenjuju se riječima „u roku od 8
dana“.
U stavku 5. riječi „na zahtjev“ zamjenjuju se riječima „na obrazloženi zahtjev
najmanje“.
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi.
„(6)Sjednica Općinskog vijeća sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se
nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“
Članak 8.
U članku 109. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„(2)Općinski načelnik podneseni prijedlog proračuna može povući i nakon glasovanja
o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.“
Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 9.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća da
utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Kanfanar”.
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