Na temelju članaka 32. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« 144/2020,) i članka 145 Statuta Općine Vrhovine („Službeni glasnik
Ličko–senjske županije “ br. 5/18.,12/18 i 20/18 i 8/20) Općinsko vijeće Općine Vrhovine, na Prijedlog
Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrhovine KLASA:008-01/21-10/, URBROJ:
2125/09-02/01/21- od 02.2021. godine na ___. sjednici održanoj _________2021. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine
Članak 1.
(1) U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine (Županijski glasnik 5/18) u članku 2 stavak
(1) mijenja se i glasi:
(1) Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik jedinstvenog upravnog
odjela nadležan za poslove Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti.
(2) Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koja glasi;
(2) Ako u općini nije imenovan pročelnik nadležan za poslove općinskog vijeća ili službenik za
obavljane poslova tog pročelnika konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave
nadležan za lokalnu ili područnu samoupravu ili osoba koju on ovlasti.
(3) Dosadašnji stavci 2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 postaju stavci 3,4,5,6,7,8,9,10 i 11.
Članak 2.
(1) U članku 3 stavak 1 mijenja se i glasi:
(1) Općinsko vijeće Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu; Vijeće) ima devet članova od kojih
najmanje dva moraju biti hrvatske nacionalnosti.
Članak 3.
(1) U članku 19. stavku (1) točka 3. mijenja se i glasi:
 ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama
zakona kojima se uređuje hrvatsko državljanstvo.
Članak 4.
(1) U članku 20. stavku (1) riječi “nadležno upravno tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima ; „
upravno tijelo jedinice nadležno za poslove predstavničkog tijela“
(2) Iza stavka 3 dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„(4) Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika
općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen
obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.
(3) Dosadašnji stavak 4 postaje stavak 5.mjenja se i glasi:
„(5) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća. Pisani zahtjev
dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata
prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

(4) Dosadašnji stavci 5,6,7,8,9 i 10 postaju stavci 6,7,8,9,10 i 11.
Članak 5.
(1) U članku 32. stavku 1 točka 14 mijenja se i glasi:
 dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg
akta propisan statutom i poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Vijeća dužan je prethodno navedene akte bez odgode dostaviti općinskom načelniku.
U poglavlju 4. riječi „ i zamjenika Općinskog načelnika „ brišu se
Članak 6.
(1) U članku 50 stavku 1. mijenja se i glasi:
„(1) Izvršno tijelo je Općinski načelnik koji prisustvuje sjednici vijeća i radnih tijela.
Članak 7.
(1) Članak 70. mijenja se i glasi;
(1) Opći akti za koje je to određeno zakonom drugim propisom ili odlukom Vijeća objavljuju se u
službenom glasilu „Županijskom glasniku Ličko -senjske županije o čemu izravno vodi brigu
Predsjednik Vijeća.
(2) Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan nakon objave u službenom glasilu .
(3) Iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog
dana od dana objave.
Članak 8.
(1) U članku 73 stavku 2 ispred riječi Općinskog načelnika dodaje se riječ „te“ „ a riječi „ i Zamjenika
općinskog načelnika „brišu se.“
Članak 9.
(1) Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine :
 Objavit će se u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“ i na web stranici Općine
www.vrhovine.hr,
 A stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“
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