
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  31.  Statuta  Općine  Koprivnički  Bregi  („Službeni  glasnik  Koprivničko-križevačke 
županije“ broj  9/09),  Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi  na 33. sjednici održanoj 27. ožujka  
2013. donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi

Članak 1.
U članku 2. stavku 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“  broj  14/09)  iza riječi  „tijela“  dodaju se riječi  „državne uprave“,  a  
umjesto riječi „izbornih rezultata“ stavljaju se riječi „konačnih rezultata izbora“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„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.“

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
«Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Općinskog 

vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani 

kandidat s iste liste s koje je izabran i  član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga 
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana  Općinskog  vijeća  izabranog  na  kandidacijskoj  listi  dviju  ili  više  političkih  stranaka 
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste sa koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu 
miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen,  
određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s  
liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti 
Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći  
neizabrani kandidat s liste.

Člana  Općinskog  vijeća  izabranog  na  kandidacijskoj  listi  političke  stranke  koja  je  nakon 
provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka, zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s  
liste.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan Zakonom.».

Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
«Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednik i jedan potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se iz reda predstavničke većine, a 

drugi potpredsjednik Općinskog vijeća iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika koji se bira iz reda predstavničke većine daje 

Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog članova Općinskog vijeća mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom 



predlagatelja.  Član  Općinskog  vijeća  može  svojim  potpisom  podržati  prijedlog  samo  za  jednog 
kandidata.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem većinom glasova 
svih članova Općinskog vijeća.».

Članak 4.
Članak 11. mijenja se i glasi:
«Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća obavlja se pojedinačnim izborom.
Ako je predloženo više kandidata, glasovanje za predsjednika  i potpredsjednike Općinskog 

vijeća provodi se tajnim glasovanjem.
Tajno  glasovanje  provodi  se  glasačkim  listićima  iste  boje  i  veličine.  Na  glasačkom  listiću 

kandidati se navode prema abecednom redu prezimena kandidata.
Ukoliko u prvom krugu glasovanja ni jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih članova  

Općinskog vijeća, glasuje se ponovno, a u drugi krug ulaze dva kandidata koji su dobili najveći broj 
glasova.

U  slučaju  da  ni  u  ponovljenom  glasovanju  ni  jedan  kandidat  ne  dobije  potrebnu  većinu  
glasova, prijedlog se skida s dnevnog reda, a naredna sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku 15  
dana.

U  slučaju  pokretanja  postupka  za  razrješenje  dužnosti  predsjednika  i  potpredsjednika 
Općinskog vijeća , primjenjuje se na odgovarajući način postupak propisan za njihov izbor.».

Članak 5.
U članku 17. stavku 3. alineja 1. mijenja se i glasi:
«-  predlaže  izbor  predsjednika  i  potpredsjednika  Općinskog  vijeća  koji  se  biraju  iz  reda 

predstavničke većine».

Članak 6.
U članku 24. umjesto riječi «razrješenja» stavlja se riječ «opoziva».

Članak 7.
U članku 43. iza riječi «proračuna» i zareza stavljaju se riječi «odluke o izvršavanju proračuna».

Članak 8.
U članku 44. iza riječi «Proračun» stavlja se zarez i riječi «odluka o izvršenju proračuna».

Članak 9.
Članak 55. mijenja se i glasi:
„Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom 

u tri mjeseca.
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 3. ovoga članka, na 

obrazloženi  zahtjev  najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća,  sjednicu će sazvati  općinski  
načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 4. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev  
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za  
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 3, 4. i 5. ovoga 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. 



Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.“

Članak 10.
U članku 56. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i  

elektroničkim putem“.
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 11.
U članku 68. stavku 2. alineja 6. briše se.

Članak 12.
U članku 80. umjesto riječi «kojeg odredi razriješeni predsjednik» stavljaju se riječi «izabran iz 

reda predstavničke većine».

Članak 13 .
U članku 84. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Nazočnost javnosti može se isključiti samo 

iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom i općim aktom Općine.“.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 14.
Ova  Poslovnička  odluka  o  izmjenama  i  dopunama  Poslovnika  Općinskog  vijeća  Općine 

Koprivnički Bregi stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
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