
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 i 36/09 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 3/18) 
Općinsko vijeće Općine Rugvica na 32. sjednici održanoj 07.04.2021. godine donosi 
 
 

III. POSLOVNIČKU ODLUKU  
 O IMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA 
 

Članak 1. 
Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rugvica („Službeni 
glasnik Općine Rugvica“ broj: 2/10, 3/13 i 6/13 ). 
 

Članak 2. 
Članak 2.Poslovnika mijenja se u cijelosti i sada glasi: 
„Konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća saziva pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili službenik kojeg on 
ovlasti. Ako nije imenovan pročelnik ili službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika, konstituirajuću 
sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležan za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu ili 
osoba koju on ovlasti. 
Općinsko vijeće se konstituira izborom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rugvica. 
Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske list koja je dobila 
najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s 
liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ( u daljnjem tekstu: predsjedatelj ) ima, do izbora predsjednika Općinskog 
vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do 
izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati radna tijela, a to pravo pripada i 
najmanje 1/3 vijećnika. 
Na početku sjednice izvodi se himna Republike Hrvatske Lijepa naša domovino.“ 
 

Članak 3. 
Iza članka 8.Poslovnika dodaje se članak 8a. koji glasi: 
„Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova i izgubljene zarade nastalih u svezi s radom u Općinskom vijeću i u 
radnim tijelima u visini i na način određen posebnom odlukom Općinskog vijeća, a čija ukupna godišnja neto 
naknada po članu općinskog vijeća ne smije iznositi više od iznosa propisanih zakonom kojim se uređuje lokalna 
i područna ( regionalna ) samouprava.“ 
 

Članak 4. 
U članku 19.stavku 1. Poslovnika riječi „ i/ili zamjenik općinskog načelnika“, brišu se. 
Članak 19.stavak 2. Poslovnika briše se. 
U članku 19.Poslovnika dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. 
 

Članak 5. 
U članku 43. stavku 1.Poslovnika brišu se riječi „zamjeniku načelnika“. 
U članku 43.stavku 5. Poslovnika brišu se riječi „zamjenik načelnika“. 
 

Članak 6. 
U članku 44.stavku 1. Poslovnika briše se riječ „zamjeniku“. 
 

Članak 7. 
U članku 45.stavku 1. Poslovnika brišu se riječi „zamjenik načelnika“ 
 

Članak 8. 
U članku 54.stavku 5. Poslovnika brišu se riječi „ zamjeniku Općinskog načelnika“. 
 



Članak 9. 
Iza članka 54. Poslovnika dodaje se novi članak 54a. koji glasi: 
„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.“ 
 

Članak 10. 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Rugvica“ osim članaka 4., 
5.,6.,7. i 8. koji  stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih 
lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te općinske 
načelnike, gradonačelnike i župane.  
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         PREDSJEDNICA 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Ana Munić 


