Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta
Općine Cernik („Službeni glasnik“ općine Cernik „ broj 03/09, 01/2013) Općinsko vijeće
Općine Cernik na 2. sjednici održanoj 20. 06.2013.godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
P O S L O V N I KA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CERNIK

Članak 1.
U članku 2. stavak 2. iza riječi: »sjednicom« stavlja se točka, a riječi: » a do izbora
Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka,
a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine
odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika« brišu se.
Članak 2.
U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: » Nakon konstituiranja općinskog vijeća i
izvođenja himne Republike Hrvatske, vijećnici polažu prisegu «.
Članak 3.
U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
» Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran, 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 nadležno upravno tijelo
jedinice.«
U članku 4. stavak 5. riječi: »Mandatnoj komisiji« zamjenjuju se riječima:
» Mandatnom povjerenstvu«.
Članak 4.
U članku 5. riječi: »komisija« zamjenjuju se riječima: »povjerenstvo«.
Članak 5.
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
» Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom
glasova svih članova općinskog vijeća.«
U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
» Potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika javnim glasovanjem tako
da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke
manjine, na njihov prijedlog. «

Članak 6.
U članku 11. u stavku 1., 2. i 3. ispred riječi: » potpredsjednika« dodaju se riječi: »dva« .
U članku 11. stavak 6. riječ: »potpredsjednik« zamjenjuje se riječju: »potpredsjednici«.
Članak 7.
U članku 15. stavak 1. riječi: »komisija« zamjenjuju se riječima: »povjerenstvo«.
U članku 15. stavak 3. riječ: »komisije« zamjenjuje se riječju: »povjerenstva«.
Članak 8.
U članku 16. stavak 1. riječi: »mandatnu komisiju« zamjenjuje se riječima: »mandatno
povjerenstvo«.
U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: » Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj
sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika, nakon čega podnosi izvješće o provedenim
izborima. «
Članak 9.
U članku 17. riječi: »komisiju« zamjenjuju se riječima: »povjerenstvo«.
Članak 10.
U članku 18. stavak 1. riječ: »komisiju« zamjenjuje se riječju: »povjerenstvo«.
U članku 18. stavak 2. riječ: »komisije« zamjenjuje se riječju: »povjerenstva«.
Članak 11.
U članku 19. stavak 2. riječ: »iza riječi Općinskog vijeća „ briše se . i dodaje se „ i
putem interneta“.
Članak 12.
U članku 30. stavak 5. riječ: »komisija« zamjenjuje se riječju: »povjerenstvo«.
Članak 13.
U članku 37. riječ: »komisija« zamjenjuje se riječju: »povjerenstvo«.
Članak 14.
Članak 43. mijenja se i glasi;
„Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i
godišnjeg 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 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje
odluke o privremenom financiranju.“
Članak 15.
U članku 55. stavak 4. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »8«.
Članak 16.
U članku 56. stavak 3. riječi: » Sjednica Općinskog vijeća može se održavati i putem
video veze.« brišu se.
Članak 17.
Članak 77. mijenja se i glasi:
» Potpredsjednici Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te
obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga
potpredsjednik Općinskog vijeća iz redova predstavničke većine Općinskog vijeća.
Ako je i potpredsjednik iz redova predstavničke većine Općinskog vijeća spriječen ili odsutan,
zamjenjuje ga potpredsjednik Općinskog vijeća iz redova predstavničke manjine.
Dok zamjenjuju predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednici ima prava i dužnosti
predsjednika «.
Članak 18.
U članku 78. stavak 1. riječ: »komisije« zamjenjuje se riječju: »povjerenstva«.
Članak 19.
U članku 79. riječ: »potpredsjednik« zamjenjuje se riječju: »potpredsjednici«.
Članak 20.
U članku 80. stavak 1. riječ: »potpredsjednik« zamjenjuje se riječju:
»potpredsjednici«, a iza riječi predsjednik briše se točka i dodaju se riječi: »sukladno članku
79. ovog Poslovnika«.
Članak 21.
U članku 85. stavak 1. riječ: »web« zamjenjuje se riječju: »internet«.
U stavku 2. riječ: »web« zamjenjuje se riječju: »internet«.

Članak 22.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika općinskog vijeća općine Cernik stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ općine Cernik .
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