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                                    NACRT PRIJEDLOGA 
Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19 
i 144/20.), članka 33. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', 
broj: 02/09, 03/13 i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Kanfanar je dana      kolovoza 2021. 
godine donijelo slijedeću  

 

                                                         ODLUKU 

O izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar 

 
 

Članak 1. 
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kanfanar (“Službeni glasnik Općine 

Kanfanar” broj 07/09 i 03/13) u članku 2. stavak 1. mjenja se i glasi: 
 „Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela 

nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti.  
U slučaju da pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog 

tijela nije imenovan, a nije imenovan ni službenik ovlašten za obavljanje poslova tog 
pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.«. 

 
Članak 2. 

U članku 4. riječ „četiri“ zamjenjuje se riječju i brojem “tri (3)” 
 

 
Članak 3.  

U članku 6. stavaku 2. riječi „privremenog predsjednika“ zamjenjuju se s riječju 
„predsjedatelja“ i riječ “četiri” zamjenjuje se riječju i brojem “tri (3)” 

 
 

Članak 4. 
U članku 8. stavaku 1. riječi „privremenim predsjednikom“ zamjenjuju se s riječju 

„predsjedateljem“ i stavaku 2. riječi „privremeni predsjednik“ zamjenjuju se s riječju 
„predsjedatelj“. 
 
 

                                                  Članak 5. 
 
Članak 13. mjenja se i glasi:  
1. Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, daju 

najmanje tri (3) općinska  vijećnika u pisanom obliku, a potvrđuju ga popisom 
svojih imena i prezimena i vlastoručnim potpisom. 

2. Općinski vijećnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga 
kandidata. 

3. Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike je pojedinačan. 
4. Za valjanost pisanog prijedloga za izbor predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća potrebno je uz pisani prijedlog dostaviti pisano očitovanje 
kandidata o prihvaćanju kandidature. 
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5. Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za 
svakog kandidata. 

6. Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika Općinskog vijeća, odnosno 
potpredsjednike Općinskog vijeća, prijedlog kandidata ne dobije potrebnu 
većinu, ponavlja se postupak kandidiranja. 

 
   
 

Članak 6. 
 

U članku 25. stavaku 2. riječ “četiri” zamjenjuje se riječju i brojem “tri (3)” 
 

 
 

Članak 7. 
 

U članku 41. stavku 2. riječ “pet” zamjenjuje se riječju i brojem “tri (3)” 
 

 
Članak 8. 

 
U članaku 44. a. stavak 2. mjenja se i glasi:  

      (2) Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka,    
000000Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti čelnika središnjeg        
000000tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
000000samoupravu i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta radi ocijene 
000000osnovanosti odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta. 

 
 

 
Članak 9. 

Članak 50. mijenja se u cijelosti i glasi: 
Postupak za donošenje akata uvijek se pokreće prijedlogom predsjedniku 

Općinskog vijeća. 
Pravo predlaganja odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće  

imaju vijećnici, predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tijela mjesne 
samouprave, upravna tijela, zajednička tijela ili službe i građani, osim ako zakonom 
nije drugačije određeno.   

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili 
rješavane određenog pitanja iz njegovog djelokruga u skladu sa Zakonom i Statutom.“ 

O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi iz stavka 2. ovoga članka mogu se podnijeti neposredno, putem pošte ili 
elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.“  

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te 
imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog 
vijeća  iznimno se mogu održavati elektroničkim putem. U takvom slučaju predsjednik 
Općinskog vijeća će uz elektronički poziv za sjednicu vijećnicima dostaviti i detaljne 
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upute na koji način će se sjednica održati, na koji način će se dostavljati amandmani i 
prijedlozi, na koji način će se vršiti glasovanje i objava rezultata glasovanja te sve 
ostalo što je bitno za uspješno provođenje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka 
Općinskog vijeća.““.  

 

Članak 10. 
 

U članku 74. a stavak 1. mijenja se i glasi: 
(1) Predsjednik Općinskog vijeća dužan je Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt 

dostaviti čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnog  za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu 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. 
 
 

Članak 11. 
 

U članku 75. stavaku 2. riječi „pet oćinskih“ zamjenjuje se riječima i brojem “tri 
(3) općinska” 

 
Članak 12. 

 
U članku 82. stavaku 2. riječi „pet oćinskih“ zamjenjuje se riječima i brojem “tri 

(3) općinska” 
 

Članak 13. 
 

U članku 86. stavaku 2. riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju i brojem “pet (5)” 
 

 
Članak 14. 

 
U članku 114. stavaku 1. riječi „pet oćinskih“ zamjenjuje se riječima i brojem “tri 

(3) općinska” 
 

Članak 15. 
Ove izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar stupaju na 

snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kanfanar". 
   
KLASA:021-01/21-01/ 
URBROJ:2171/03-01-21-1 
Kanfanar       kolovoza 2021. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR 
 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 
Ivana Maružin 

 



4 

 

Obrazloženje 
 
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
- člankak 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19 i 144/20.), kojima je 
utvrđena nadležnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave za donošenje 
poslovnika o radu i njegovih izmjena. 
-odredba članka 87.stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12., 121/16., 
98/19., 42/20., 144/20.). 
 
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
Hrvatski Sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN br.144/20)  slijedom kojeg je potrebno izvršiti usklađenje 
Poslovnika Općinskog vijeća, a koje se odnosi na mogućnost iznimnog održavanja 
sjednica Općinskog vijeća elektroničkim putem što je do sada bilo regulirano samo 
Uputom nadležnog ministarstva. 
Također je zbog izmjene Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12., 121/16., 98/19., 
42/20., 144/20.) potrebno izmijeniti odredbu koja se odnosi na sazivanje konstituirajuće 
sjednice Vijeća te broj vijećnika i zamjenika načelnika. 
Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi objavljen je 23.12.2020., a stupio je na snagu prvoga dana od dana objave 
u »Narodnim novinama«, osim članaka 10., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 24. i 26. 
koji su stupili na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 
redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.   
 
 
III FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
Za provedbu izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar nije 
potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Kanfanar. 
 

                                  
 Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.                                                

   
 


