Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Urednički pročišćeni tekst,
“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i 2., članka
53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) , članka 139. Zakona o lokalnim izborima (NN, broj: 144/12) i članka 71. i 14.
Statuta Općine Draž (Službeni glasnik Općine Draž , br: 01/13) Općinsko vijeće Općine Draž na svojoj 2. sjednici
od 24.srpnja 2013. godine, donosi

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
DRAŽ
I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Draž (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se , način rada
vijeća i to:
- postupak konstituiranja Općinskog vijeća,
- prava i dužnosti Općinskog vijeća,
- izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i provođenje postupka odgovornosti općinskog načelnika
- izbor i način rada radnih tijela Općinskog vijeća,
- vrste akata Općinskog vijeća,
- druga pitanja važna za rad tijela Općinskog vijeća.
ll. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela jedinica saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Prva, konstituirajuća sjednica predstavničkih tijela jedinica sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave
konačnih rezultata izbora.
Ako se predstavničko tijelo ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će
novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana.
Ako se predstavničko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu
konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela 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.
Predstavničko tijelo smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna
većina članova predstavničkog tijela.
Ako se predstavničko tijelo ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi
izbori.
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Članak 3.
Mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja
predstavničkog tijela i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora,
odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela, sukladno
zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na prijevremenim izborima počinje danom
konstituiranja predstavničkog tijela i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na
redovnim izborima.
Članak 4.
Prava i dužnosti članova predstavničkih tijela započinju danom konstituiranja predstavničkog tijela.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća pa do dana prestanka mandata člana Općinskog vijeća, ima sva
prava i dužnosti određene Ustavom, zakonom i ovim Poslovnikom.
Članak 5.
Na početku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske „Lijepa
naša domovino“.
Članak 6.
Općinsko vijeće ima mandatnu komisiju od 5 članova.
Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje
1/3 članova Općinskog vijeća.
Mandatna komisija :
na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i
imenima izabranih članova Općinskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog
povjerenstva o provedenim izborima,
izvješćuje Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost članova Općinskog vijeća te o
zamjenicima koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
- izvješćuje Općinsko vijeće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima koji
umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
- izvješćuje Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća,
- izvješćuje Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
izvješćuje Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku člana
Općinskog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća.
Izvješća Mandatne komisije kojima se izvješćuje o sastavu Općinskog vijeća odnosno promjenama u
njenom sastavu, objavljuju se u "Službenom glasniku" Općine Draž.
Članak 7.
Nakon izvješća mandatne komisije o provedenim izborima predsjedatelj izgovara prisegu
slijedećeg sadržaja:
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„ Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Draž obavljati
savjesno i odgovorno, te da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Draž, te da ću se zauzimati svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Draž“.
Vijećnici nakon pročitane prisege ustaju i izgovaraju: „PRISEŽEM“.
Svaki općinski vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga predsjedniku nakon završetka sjednice.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik općinskog vijećnika kad
počinje obavljati dužnost općinskog vijećnika, polažu prisegu na prvoj sjednici na kojoj su nazočni.
III. IZBOR RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 8.
Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanje i Odbor za Statut i Poslovnik.
Predsjednik i članovi odbora iz stavka 1. ovog članka biraju se na prijedlog predsjedatelja ili
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, s tim da je njihov sastav približno razmjeran
stranačkom sastavu općinskog vijeća.
Članak 9.
Po izboru odbora iz članka 8. ovog Poslovnika, na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća pristupa se
izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Članak 10.
Općinski načelnik/ica i zamjenik/ica načelnika nakon izbora, daje pred Općinskim vijećem Općine
Draž svečanu prisegu.
Tekst svečane prisege glasi:
„ Prisežem da ću dužnost općinskog načelnika/zamjenika načelnika obnašati savjesno i
odgovorno i držati se Ustava, zakona i odluka Općinskog vijeća, te da ću poštivati pravni poredak i
zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Draž.“
Općinski načelnik i zamjenik načelnika potpisuju tekst prisege i predaju predsjedniku nakon
završetka sjednice.
IV. PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK VIJEĆA
Članak 11.
Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela..
Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela, predsjeda sjednicama i
predstavlja ovo tijelo.
Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u
tri mjeseca.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika. Prvi
potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti i prvog potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog
vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik.
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Članak 12.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, može se
pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća, ima pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u
roku od 8 (osam) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća, koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju im izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 13.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Općinsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati
novog predsjednika.
Članak 14.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- predstavlja i zastupa Općinsko vijeće,
- predsjedava i održava red na sjednicama Općinskog vijeća,
- pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog
vijeća,
- saziva sjednicu Općinskog vijeća,
- brine se o radu Općinskog vijeća i drugog tijela,
- brine se o suradnji Općinskog vijeća sa vijećima drugih općina, gradova i županija,
- brine se o provođenju načela javnosti rada Općinskog vijeća,
- brine se o primjeni poslovnika Općinskog vijeća, o ostvarivanju prava članova Općinskog vijeća
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti i obavlja i druge poslove što mu ih povjeri predsjednik ili Općinsko vijeće.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 15.
Predsjednicima i ostalim izabranim dužnosnicima predstavničkog tijela prava na temelju obavljanja dužnosti
prestaju:
– istekom mandata, osim kada je Zakonom drukčije određeno,
– danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka
mandata predstavničkog tijela, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno,
– danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana
od dana podnošenja ostavke,
– danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti
za imenovanje povjerenika.
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Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi
kojoj je prestala dužnost i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž.
V. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 16.
Član općinskog vijeća Općine Draž ne može istovremeno biti:
– Predsjednik Republike Hrvatske,
– predsjednik, potpredsjednik i ministar, odnosno član Vlade Republike Hrvatske,
– predsjednik i sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,
– glavni državni revizor i njegov zamjenik,
– pučki pravobranitelj i njegov zamjenik,
– pravobranitelj za djecu i njegov zamjenik,
– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegov zamjenik,
– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegov zamjenik,
– tajnik i zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,
– glavni tajnik i zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske,
– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,
– predstojnik i zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,
– ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske,
– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– sudac,
– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i zamjenik glavnog državnog odvjetnika, državni odvjetnik
i zamjenik državnog odvjetnika,
– predstojnik državnog ureda,
– zamjenik ministra,
– pomoćnik ministra,
– ravnatelj i zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije,
– ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom,
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
– glavni državni rizničar,
– glavni inspektor Državnog inspektorata,
– ravnatelj agencije ili direkcije Vlade Republike Hrvatske te ravnatelj kojeg imenuje Vlada Republike
Hrvatske,
– dužnosnik u Uredu predsjednika Republike Hrvatske kojeg imenuje Predsjednik Republike Hrvatske
sukladno odredbama posebnog zakona i drugih pravnih akata,
– dužnosnik kojeg imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili Predsjednik
Republike Hrvatske,
– predsjednik, potpredsjednik i član Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
– član Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave,
– predsjednik i član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa,
– policijski službenik, djelatna vojna osoba, službenik i namještenik u Oružanim snagama Republike
Hrvatske,
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– pročelnik, službenik i namještenik u upravnom odjelu ili službi iste jedinice,
– član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu jedinice ili u kojima jedinica ima većinski paket
dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je jedinica osnivač.
Član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može istovremeno biti općinski načelnik i
gradonačelnik, odnosno njihov zamjenik.
Članak 17.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je Zakonom zabranjeno kandidiranje, može
se kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice, a ukoliko bude izabrana za člana predstavničkog tijela, do
dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana
predstavničkog tijela obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Član predstavničkog tijela koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o
tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje
mirovati protekom toga roka.
Članu predstavničkog tijela koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili
zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku predstavničkog tijela. 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.
Ako član predstavničkog tijela po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4.
ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog
zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati
kraće od šest mjeseci. Član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka
mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela.
Člana predstavničkog tijela kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu
s odredbama Zakona.
Na sjednici općinskog vijeća umjesto člana predstavničkog tijela koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je
mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno
odredbama Zakona.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može
se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.
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Članak 18.
Općinsko vijeće Općine Draž ima 13 članova.
Općinskom vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim zakonom:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti
sudske odluke,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6
mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću.
Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na način propisan stavkom 2. točkom 1. ovoga
članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela.
Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije
podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno stavku 2. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 2. točke 5. ovoga članka.
Članak 19.
Članovi općinskog vijeća Općine Draž imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog
tijela mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana općinskog vijeća Općine Draž 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 Općine Draž izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s 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
Draž.
Člana općinskog vijeća Općine Draž izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
Člana općinskog vijeća Općine Draž izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon
provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
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Članak 20.
Ako izabranom članu predstavničkog tijela iz reda pripadnika nacionalne manjine koja ima pravo na odgovarajuću
zastupljenost u predstavničkom tijelu prestane mandat ili mu mandat miruje, odredit će mu se zamjenik u skladu s
odredbama Zakona o zamjenjivanju člana predstavničkog tijela.

Članak 21.
Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
predstavničkog tijela.
Većinom glasova svih članova predstavničkog tijela donose se :
- Statut jedinice lokalne samouprave
- Proračun
- projekcija proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna
- Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika
- Poslovnik
- Poslovnikom predstavničkog tijela mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom
glasova svih članova predstavničkog tijela.
Općinsko vijeće može na svojoj sjednici odlučiti da o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti
odlučuje tajnim glasovanjem.
Članak 22.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge
akata
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih
je član i glasovati,
- prihvatiti se članstva u radnim tijelima u koje ga izabere Općinsko vijeće
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim
koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
- pridržavati se i štititi primjenu ovog Poslovnika.

Članak 23.
Općinsko vijeće Općine Draž :
1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne
samouprave,
3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene
zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
8

5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
Članak 24.
Član općinskog vijeća Općine Draž ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način,
zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za
koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, Statuta i ovog Poslovnika Općinskog
vijeća.

Članak 25.
Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.
Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.
Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, statutom, i poslovnikom
predstavničkog tijela.

a) Prisustvovanje sjednicama
Članak 26.
Općinski vijećnik ima pravo i dužnost prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu Općinskog vijeća
kao i radu radnog tijela Općinskog vijeća čiji je član.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegovi zamjenici.
b) Podnošenje prijedloga
Članak 27.
U obavljanju prava i dužnosti, općinski vijećnik može pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga
općinskog vijeća te podnositi prijedloge za donošenje odluka i drugih akata.

Članak 28.
U pripremanju ovog prijedloga za donošenje odluka ili drugog akta općinski vijećnik ima pravo tražiti
stručnu pomoć od stručnih službi ili upravnih odjela.

c) Postavljanje pitanja, traženja izvješća i podataka
Članak 29.
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Općinski vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad i djelokrug Općinskog vijeća,
odbora i drugih radnih tijela ( ako ih ima), stručnih službi i organizacija koje obavljaju poslove za Općinu.
Članovi Općinskog vijeća mogu općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu. Pitanja
mogu biti postavljena usmeno na sjednicama predstavničkog tijela ili u pisanom obliku posredstvom
predsjednika Općinskog vijeća
Pitanja se u pravilu, postavljaju pismeno, a mogu i usmeno. Pismena pitanja podnose se poštom ili
se predaju na sjednici, a usmena pitanja postavljaju se na završetku sjednice.
Pitanja koja općinski vijećnici postavljaju na sjednici moraju biti sažeta i kratka.
Članak 30.
Na zahtjev općinskih vijećnika, službe koje obavljaju poslove za potrebe predstavničkog tijela
dužne su općinskom vijećniku pružiti izvješća i podatke potrebne za obavljanje njegove dužnosti koja se
odnose na pitanja iz njegovog djelokruga kao i druge podatke s kojima raspolažu.
Izvješća se daju najkasnije u roku od 15 dana pismeno.
Članak 31.
Općinski vijećnik ima pravo tražiti izvješća i objašnjenja i od predsjednika Općinskog vijeća,
predsjednika radnog tijela, i načelnika o , pitanjima koja se odnose na rad tijela.
Općinski vijećnik se redovno ili pravodobno informira o svim pitanjima iz djelokruga i njihovih
odnosno njezinih radnih tijela.
d) Stranačko organiziranje u Općinskom vijeću
Članak 32.
U Općinskom vijeću može se osnovati klub članova prema stranačkoj pripadnosti te klubovi
nezavisnih članova i klub članova iz reda etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.
Klub mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika, priložiti
pravila rada te podatke o članovima.
Članak 33.
Općinski vijećnik je dužan obavljati zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Općinsko vijeće
ili radno tijelo kojeg je član.
Vl. RADNA TIJELA
Članak 34.
Predstavničko tijelo osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge
osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
Članak 35.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Mandatna komisija,
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2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće može posebnom odlukom osnovati
i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga rada Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi mogu biti iz redova znanstvenih,
stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim
strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 36.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i četiri člana.
Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika, na
prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Vijeća.
Članak 37.
Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana.
Odbor za izbor i imenovanja bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova
vijećnika Općinskog vijeća, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te izbor
članova radnih tijela Općinskog vijeća.
Članak 38.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, čine predsjednik i dva člana, biraju se na
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika, na prijedlog predsjedatelja ili
najmanje 1/3 vijećnika.
Odbor za Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost raspravlja i predlaže Statut, Poslovnik Općinskog
vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika, može predlagati donošenje
odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom
i Poslovnikom.
Članak 39.
Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća i objavom na web stranici Općine Draž.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnose se na djelokrug rada radnog
tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i
Općinsko vijeće.
Članak 40.
Radna tijela donose odluke većinom glasova nazočnih članova ako sjednici prisustvuje većina
članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.
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Vll. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 41.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu
predstavničkom tijelu sukladno odredbama Statuta.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo može od općinskog načelnika,
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga koje općinski načelnik, podnosi sukladno
odredbama Statuta .
Članak 42.
Općinski načelnik, obavlja poslove utvrđene Statutom općine, u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, ima pravo obustaviti od
primjene opći akt predstavničkog tijela. 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 predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja
odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovoga članka, općinski načelnik, dužan
je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o
obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene općeg akta.
VIII. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA
Članak 43.
Temeljni financijski akt Općine Draž je Proračun.
Proračun donosi Općinsko vijeće Općine Draž u skladu s posebnim zakonom.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Općine Draž podnosi općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u
rokovima propisanim zakonom.
Podneseni prijedlog proračuna općinski načelnik, može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a
prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Proračun Općine Draž dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 44.
Ukoliko se proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi,
vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi predstavničko tijelo u skladu sa zakonom i svojim
poslovnikom.
Predlagatelji utvrđeni poslovnikom predstavničkog tijela mogu predložiti donošenje odluke o
privremenom financiranju.
Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.
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Članak 44a.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju, na
prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika, te
imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu
IX. AKTI
Članak 45.
Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom.
Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz
osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinačnim stvarima.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od općeg značaja za građane,
prave osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i dužnosti, odnosno uređuju druga pitanja od
interesa za Općinu kad je to zakonom i Statutom propisano.
Preporukom Općinsko vijeće izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima
rješavanja istih, ukazuje na značaj pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih
akata što ih donosi Općinsko vijeće, izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje
s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pitanjima od zajedničkog interesa te
predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzeti radi rješavanja pojedinog pitanja u skladu s njegovim
interesima.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuje obveza u pripremanju prijedloga akata i
mjera za primjenu odluka Općinskog vijeća, prihvaćaju izvješća i informacije te rješavaju druga pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća, radnih tijela i stručnih službi Općinskog vijeća.
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Rješenjem se rješava određeni konkretni slučaj, odnosno pojedinačno pitanje.
Podnošenje prijedloga za donošenje odluke
Članak 46.
Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje primljeni nacrt odluke nadležnom radnom tijelu Općinskog
vijeća.
Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke uputit će predsjednik Općinskog vijeća na
mišljenje i općinskom načelniku ako ono nije predlagač.

Članak 47.
O prijedlogu za donošenje odluke s prijedlogom odluke raspravit će Općinsko vijeće najkasnije u
roku od mjesec dana od podnošenja predsjedniku Općinskog vijeća.
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Članak 48.
Pošto se završi rasprava o prijedlogu odluke , Općinsko vijeće može prijedloge odluke usvojiti, ne
prihvatiti ili vratiti predlagaču na dopunu u skladu s poslovnikom.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog odluke , prijedlog se ne može podnijeti ponovno prije
isteka roka od 3 mjeseca ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.
Članak 49.
Pitanja u svezi s amandmanima na prijedlog odluke, pitanja oko hitnog postupka za donošenje
odluka i drugih akata, o javnoj raspravi, potpisivanja , objavljivanja, i ispravci akata te postupak za
donošenje autentičnog tumačenja odluka i drugih akata uredit će se poslovnikom.
X. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
Članak 50.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine
članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski
načelnik, gradonačelnik ili župan u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog 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.
Članak 51.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način
(elektroničkom poštom, telefonskim pozivom).
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se
vijećnicima 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može
skratiti.
Poziv i materijali za sjednicu mogu se dostaviti i 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 njegovim
zamjenicima.
Članak 52.
Kada se o nekom pitanju raspravlja bez prisutnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne mora
se dostavljati u pismenom obliku.
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O održavanju sjednica Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti odlučuje predsjednik Općinskog
vijeća.
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog stavka predsjednik Općinskog vijeća pozvat će
osobe, čija prisutnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim će članove Općinskog vijeća obavijestiti
o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.
1. Dnevni red

Članak 53.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Pod 1. točkom dnevnog reda uvrštena je verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog
reda sjednice.
Članak 54.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o
hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 55.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog
dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog
reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se „ZA“ i „PROTIV“ većinom glasova prisutnih članova
Općinskog vijeća.

2. Predsjedanje i sudjelovanje u radu
Članak 56.
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Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik.
Predsjednika Općinskog vijeća kada je odsutan ili spriječen , zamjenjuje prvi potpredsjednik.
Ako je i prvi potpredsjednik spriječen ili odsutan , Općinskom vijeću predsjedava drugi
potpredsjednik.
Članak 57.
U radu i odlučivanju na sjednici Općinskog vijeća ima pravo sudjelovati svaki član Općinskog
vijeća.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegovi zamjenici.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća
U radu sjednice mogu sudjelovati bez prava odlučivanja i predstavnici i službenici upravnih odjela.
Pročelnici upravnih odjela i stručne službe Općinskog vijeća dužni su prisustvovati sjednicama
Općinskog vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih organa i službi i po potrebi davati
objašnjenja i odgovore na pitanja članova Općinskog vijeća.
Članak 58.
Pročelnici odjela uprave imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu na sjednici Općinskog vijeća
iako nisu njihovi članovi kada se raspravlja o prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz djelokruga
tijela uprave kojima rukovode i kada se raspravlja o drugim pitanjima koja su od interesa iz djelokruga
tog tijela.
Članak 59.
Sjednice predstavničkih tijela su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima
predviđenim posebnim zakonima i općim aktom jedinice.
Na sjednicama predstavničkog tijela glasuje se javno, ako predstavničko tijelo ne odluči da se, u skladu s
poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

3. Održavanje reda na sjednici
Članak 60.
Red na sjednici osigurava predsjednik.
Za povredu reda na sjednici predsjednik može izreći mjere : opomene ili oduzimanje riječi.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici redovnim mjerama, odredit će se kratak prekid
sjednice.
Članak 61.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 62.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
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Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu
Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će
utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
4. Otvaranje i tok sjednice
Članak 63.
Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Općinskog vijeća potrebno je da je prisutna većina
vijećnika Općinskog vijeća.
Prisutnost većine vijećnika se utvrđuje brojanjem ili prozivanjem vijećnika.
Prisutnost se mora utvrditi:
- Na početku sjednice
- Kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije prisutan dovoljan broj vijećnika Općinskog
vijeća,
- Kada to zatraži najmanje jedna četvrtina vijećnika Općinskog vijeća.
Kada predsjednik utvrdi da postoji potreban broj prisutnih, otvara sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije prisutan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu
za određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i ako se za njenog trajanja utvrdi da nema više
potrebnog broja prisutnih vijećnika.
O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju i odsutni članovi.
Članak 64.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka Općinsko vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i
zakaže nastavak za određeni dan i sat o čemu se pismeno izvješćuju samo odsutni vijećnici.
O prekidu iz stavka1.ovog članka odlučuje se bez rasprave.
Članak 65.
Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu s prethodne sjednice.
Vijećnik ima opravo podnijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim
primjedbama smatra se usvojenim.
Članak 66.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim pitanjima i to
redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.
U toku sjednice Općinskog vijeća može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja.
Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može dati dopunsko usmeno obrazloženje.
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Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, izvjestitelj radnog tijela ako je potrebno, može i usmeno
izložiti, odnosno dopuniti stav radnog tijela.
Članak 67.
Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku prije rasprave te u tijeku rasprave
sve do njezinog zaključenja.
Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje 10 minuta, a predsjednici klubova do 15
minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini zastupnik može govoriti i dulje.
Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili.
Predsjednik može dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagača, odnosno radnog tijela,
ako ono nije istodobno i predlagač.
Članak 68.
O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenja , tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi
s predloženim rješenjem.
Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.
Članak 69.
Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije donesen zaključak.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovo podnijeti na istoj sjednici.
5. Odlučivanje
Članak 70.
Općinsko vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je ovim Poslovnikom
određeno da se odlučuje bez rasprave.
O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se poslije zaključenja rasprave.
Glasovanje na sjednici u pravilu je javno, osim ako Općinsko vijeće odluči da o pojedinom pitanju
glasovanje obavi tajno.
Vijećnici glasuju tako da se izjašnjavaju "za" ili "protiv" prijedloga.
Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.
Predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je "za" prijedlog, zatim tko je
"protiv" prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od glasovanja.
Članak 71.
Ako Općinsko vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega će provesti predsjednik uz pomoć
dvaju vijećnika koje izabere Općinsko vijeće.
Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 72.
Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i veličine.
Svaki vijećnik dobije po prozivanju glasački listić, koji kada ispuni stavlja u glasačku kutiju.
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Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao „ZA“
ili „PROTIV“ prijedloga.
O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.
6. Zapisnik
Članak 73.
O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se posebni zapisnik.
Kad se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom
predmetu isključena javnost vodi se odvojeno zapisnik.
Članak 74.
Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime
predsjednika odnosno predsjedatelja , imena prisutnih vijećnika, imena odsutnih vijećnika s posebnom
napomenom za one koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek
sjednice s nazivom pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa sažetim prikazom
njihovog izlaganja, , rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih odluka i drugih akata
donesenih na sjednici.
Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi odluka i drugih akata.
Zapisnik vodi djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draž.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.
XI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 75.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i statutom Općine Draž.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.
Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova
općinskog vijeća , općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje
referenduma, a u općini, i većina vijeća mjesnih odbora, na području općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova općinskog vijeća, odnosno ako je
raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina
vijeća mjesnih odbora, na području općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, općinsko vijeće dostavit će
zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje
sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan,
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predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg
tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba
referenduma.
Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do 82. Zakona
o lokalnoj i regionalnoj (područnoj ) samoupravi..

Članak 76.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
samoupravnog djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje općinsko vijeće.
Članak 77.
Građani imaju pravo općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz
njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje
deset posto birača upisanih u popis birača općine te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od prijema prijedloga.

XII. JAVNOST RADA

Članak 78.

Rad Općinskog vijeća je javan.
Općinsko vijeće obavještava javnost o svome radu i radu svih radnih tijela te stavovima i
odlukama koje je usvojilo.
Odluke vijeća objavljuju se u Službenom glasniku Općine Draž.
Javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama
Općine Draž, www.draz.hr

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća
KLASA:012-01/09-01/01 URBROJ:2100/04-02/09-01 od 09.listopada 2009.godine .
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Članak 80.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Draž, stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti
će se u „Službenom glasniku“ Općine Draž.

KLASA: 012-01/13-01/02
URBROJ: 2100/04-01/13-01
_______________________
Draž, 24.srpnja 2013. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić
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