
         Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 123/17) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica 

(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 9/09, 5/13, 13/13 pročišćeni tekst i 

2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 6. sjednici od  28. ožujka 2018. godine, donosi 

 

 

POSLOVNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

 POSLOVNIKA 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ROGOZNICA 

 

 

                                                           Članak 1. 

 

        U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – 

kninske županije“, broj 9/09, 5/13 i 13/13 pročišćeni tekst), u članku 7. stavku 1. alineji 4. iza 

riječi: „pitanja“, dodaje se riječ: „općinskom“, i iza riječi „zamjeniku“, dodaje se riječ: 

„općinskog“. 

 

                                                         Članak 2. 

 

        U članku 18. stavku 1. alineja 8. iza riječi: „vijeća“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

                                                        Članak 3. 

 

       U članku 24. stavku 3. iza riječi: „akta“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

                                                         Članak 4. 

 

       U nazivu glave VI iznad članka 25. iza riječi: „OPĆINSKOG VIJEĆA I“, dodaje se riječ: 

„OPĆINSKOG“. 

                                                         Članak 5. 

 

        U članku 25. stavku 1. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“, a iza riječi: 

„zamjenik“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

        U stavku 2. iza riječi: „dužnost“, dodaje se riječ: „općinskog“ i iza riječi „zamjenika“, 

dodaje se riječ: „općinskog“. 

        U stavku 3. iza riječi: „proziva“, dodaje se riječ: „općinskog“, iza riječi „zamjenika“, 

dodaje se riječ: „općinskog“, iza riječi „a“, dodaje se riječ: „općinski“, i iza riječi „zamjenik“, 

dodaje se riječ: „općinskog“. 

                                                          Članak 6. 

 

          U članku 26. stavku 1. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“, a iza riječi 

„zamjenik“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

          U stavku 2. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

          U stavku 3. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

       

                                                            Članak 7. 



 

         U članku 27. stavku 1. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“, iza riječi 

„zamjenik“, dodaje se riječ: „općinskog“, iza riječi „stajališta“, dodaje se riječ: „općinskog“ i 

iza riječi „obavještava“, dodaje se riječ: „općinskog“.  

         U stavku 2. iza riječi „a“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

                                                           Članak 8. 

 

      U članku 28. iza riječi „izvješćuju“, dodaje se riječ: „općinskog“, a iza riječi „a“, dodaje 

se riječ: „općinski“. 

                                                           Članak 9. 

 

      U članku 29. iza riječi „opoziva“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

                                                            Članak 10. 

 

      U članku 32. stavku 3. riječ „danom“, zamjenjuje se riječima: „prvog dana od dana“. 

      Stavak 4. se briše. 

                                                             Članak 11. 

 

      U članku 34. stavku 1. iza riječi „vijećnika“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

                                                             Članak 12. 

 

      U članku 35. stavku 3. riječi „a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, 

dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu“, brišu se. 

 

                                                             Članak 13. 

 

      U članku 38. stavku 3. iza riječi „akta i“, dodaje se riječ: „općinskom“. 

                                                              Članak 14. 

 

      U članku 39. stavku 3. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

                                                         Članak 15. 

 

       U članku 40. stavku 2. iza riječi „zatraži“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

                                                        Članak 16. 

 

       U članku 41. stavku 1. iza riječi „predlagatelj“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

                                                        Članak 17. 

 

      U članku 43. stavku 1. iza riječi „donio“, dodaje se riječ: „općinski“ i iza riječi „suglasio“, 

dodaje se riječ: „općinski“- 

 

                                                       Članak 18. 

 

               U članku 45. stavku 5. iza riječi „te“, dodaje se riječ: “općinskom“. 



 

Članak 19. 

 

               U nazivu glave IX., iznad članka 48. riječ „OBRAČUNA“, zamjenjuje se riječima: 

„IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU“. 

Članak 20. 

 

               U članku 48. stavku 1. iza riječi „podnosi“, dodaje se riječ: “općinski“. 

               Stavak 2. mijenja se i glasi: 

             „Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog 

proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim 

zakonom. 

             Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja  o 

amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini“. 

 

 

Članak 21. 

 

                 

               Članak 48.a mijenja se i glasi: 

               „Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i 

razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, te će imenovati povjerenika i raspisati 

prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu: 

                -ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća zbog ne donošenja proračuna u tekućoj 

godini za sljedeću godinu, kao i odluke o privremenom financiranju te zbog ne donošenja 

proračuna do isteka roka privremenog financiranja, novoizabrano Općinsko vijeće ne donese 

proračun roku od 90 dana od konstituiranja, 

                 -ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku 45 dana, od dana kada ga je 

novoizabrani općinski načelnik dužan predložiti Općinskom vijeću u roku od 45 dana od dana 

stupanja na dužnost. 

 

Članak 22. 

 

               U članku 50. stavku 1. iza riječi „pitanja“, dodaje se riječ: “općinskom“, a iza riječi 

„zamjenika“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

   

Članak 23. 

 

                 U članku 51. stavku 1. iza riječi „postavljaju“, dodaje se riječ: “općinskom“, a iza 

riječi „zamjenika“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

Članak 24. 

 

                 U članku 52. iza riječi „tajnu“, dodaje se riječ: “općinski“, a iza riječi „zamjenik“, 

dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

 

 

Članak 25. 



 

                U nazivu glave XI. iznad članku 53. iza riječi „IZVJEŠĆA“, dodaje se riječ: 

“OPĆINSKOG“. 

Članak 26. 

 

               U članku 53. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: “općinski“. 

 

Članak 27. 

 

               U članku 54. stavku 1. iza riječi „od“, dodaje se riječ: “općinskog“. 

               U stavku 2. iza riječi „izvješća“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

Članak 28. 

 

              U članku 56. stavku 2. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: “općinski“. 

         

                                                                 Članak 29. 

 

               U članku 57. iza riječi „izvješću“, dodaje se riječ: “općinskog“, i iza riječi „od“, 

dodaje se riječ: „općinskog“. 

                                                                  Članak 30. 

 

                 U članku 58. stavku 1. iza riječi „izvješća“, dodaje se riječ: “općinskog“. 

                 U stavku 2. iza riječi „izvješća“, dodaje se riječ: „općinskog“, i iza riječi „od“, 

dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

                                                                  Članak 31.  

 

            U članku 59. stavku 2. iza riječi „vijećnicima“, dodaje se riječ: “općinskom“ i iza 

riječi „zamjeniku“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

            U stavku 4. iza riječi „sazivati“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

                                                                   Članak 32. 

 

             U članku 60. stavku 5. iza riječi „vijećnicima“, dodaje se riječ: “općinskom“ i iza 

riječi „zamjeniku“, dodaje se riječ: „općinskog“.  

 

Članak 33. 

 

             U članku 73. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji 

je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom 

glasova svih članova Općinskog vijeća“. 

 

                                                                    Članak 34. 

 

             U članku 89. stavku 1. iza riječi „ili“, dodaje se riječ: “općinski“. 

 

 

 



Članak 35. 

       

            Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Šibensko – kninske Županije». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 012-04/13-01/1                    OPĆINSKO VIJEĆE                     PREDSJEDNICA:                             

UR.BROJ: 2182/12-01/18-3            OPĆINE ROGOZNICA       

Rogoznica, 28. ožujka 2018.                                                                          Ivana Lovrić,v.r. 

  

 

 

 

 


