REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:023-05/21-01/17
URBROJ: 2178/14-01-21-2
Oprisavci, 9. srpnja 2021.
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,
144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Općine
Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.11/21) Općinsko vijeće Općine
Oprisavci na 2. sjednici održanoj 9. srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OPRISAVCI
Članak 1.
U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 12/18) mijenja se članak 20. i glasi:
„Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika Općine Oprisavci obavljati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
Statuta Općine Oprisavci te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Općine Oprisavci.“
Poslije pročitane prisege općinski načelnik ustaje i izgovara „Prisežem“.

Članak 2.
U članku 21. stavku 1. brišu se riječi „i zamjenik općinskog načelnika“.

Članak 3.
Članak 45. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja općinskom načelniku u svezi poslova iz
njegovog djelokruga rada.“
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U istom članku mijenja se stavak 6. i glasi:
„Općinski načelnik dostavlja pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika
Općinskog vijeća koji upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 4.
U članku 46. brišu se riječi “zamjeniku općinskog načelnika odnosno pročelnicima upravnih
tijela“.
Članak 5.
U članku 47. brišu se riječi „zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnik“.
Članak 6.
Članak 56. mijenja se i glasi:
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi
način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se
vijećnicima tri (3) dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj
rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. 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 slučaju iz prethodnog stavka ovog članka sjednica se održava i vijećnici glasuju putem
online konferencije ili putem elektroničke pošte prema uputama predsjednika Općinskog
vijeća.
Ako se sjednica Općinskog vijeća za vrijeme trajanja posebnih okolnosti navedenih u stavku
3. ovog članka održava u općinskoj vijećnici, vijećnik koji iz opravdanih razloga zbog tih
okolnosti ne može biti u općinskoj vijećnici u kojoj se održava sjednica Općinskog vijeća,
može sudjelovati u radu i odlučivanju na sjednici Općinskog vijeća elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku i
pročelniku upravnog tijela.
Članak 7.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi
pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Oprisavci.
Članak 8.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Oprisavci stupa
na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk
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DOSTAVITI:
1. Predsjednik Općinskog vijeća
2. „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
3. Dosje zapisnika
4. Pismohrana.
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