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Krapinske Toplice, 25.03.2013.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
Novine br. 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),
članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br. 144/12) i članka 33. Statuta Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na
32. sjednici održanoj 25.03.2013.g. donijelo

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKAOPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KRAPINSKE TOPLICE
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće) (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 21/09 i 14/12) u članku 4. stavak 1.
mijenja se i glasi:

„ Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo
isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji
redni broj na glasačkom listiću.“
Članak 2.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Vijećniku Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata
u sljedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije
podnošenja iste, danom dostave pisane ostavke,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti,

danom pravomoćnosti sudske odluke,
-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
ako mu prestane prebivalište s područja Općine Krapinske Toplice, danom prestanka
prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-

smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“
Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„ Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme
vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku osam dana od
dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od
dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz
stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata
počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku
Općinskog vijeća.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku
trajanja mandata.“
Članak 4.
Iza članka 11. dodaje se članak 11.a. koji glasi:
„U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik
vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s
iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili miruje, a određuje ga politička stranka
koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika 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 miruje, a određuje
ga političke stranke sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke
zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje
ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.“
Članak 5.
U članku 19. stavku 1. riječ «tajnim» zamjenjuje se riječju «javnim».
Članak 6.
U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Mandatno povjerenstvo:
• na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
• obavještava Općinsko vijeće o podnijetim ostavkama na dužnost vijećnika, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika;
• obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog nespojive dužnosti te o zamjeniku
vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
• obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.
O Izvješću Mandatnog povjerenstva Općinsko vijeće ne glasa, već zaključkom Izvješće prima
na znanje.“
Članak 7.
U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, izbor i razrješenje članova radnih tijela i drugih osoba koje bira odnosno imenuje
Općinsko vijeće, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, tijela, daje mišljenje o prijedlozima
izbora, imenovanju, koja podnose drugi ovlašteni predlagatelji, predlaže propise o primanjima
vijećnika, odnosno naknadama vijećnicima za rad u Općinskom vijeću te obavlja i druge poslove
utvrđene aktima Općinskog vijeća“
Članak 8.
Članak 56. mijenja se i glasi:
„Prijedlog proračuna, projekciju proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Općine podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o

amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se
donosi, a Općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo
Općinskog vijeća za proračun ili najmanje pet vijećnika imaju pravo predložiti donošenje
odluke o privremenom financiranju.“
Članak 9.
Iza članka 56. dodaje se članak 56.a. koji glasi:
„Članak 56. a.
„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 te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore
sukladno posebnom zakonu.“
Članak 10.
U članku 67. stavku 3. riječi „ petnaest dana“ zamjenjuju se riječima „osam dana“.
Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

„Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,3. i 4. ovog članka mora se održati u
roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog stavaka 2., 3., 4. i 6. smatra se
nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“
Članak 11.
U članku 91.stavku 2. podstavak 6. briše se.
Članak 12.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika
Općinskog vijeća Općine.
Članak 13.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske Županije" osim članka 56.a. koji stupa na snagu na dan stupanja
na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove
predstavničkog i izvršnog tijela.
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