
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 32.
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 4/18 i 6/20),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 28.sjednici održanoj 23.02.2021.godine donosi

IZMJENU I DOPUNU POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća općine Oriovac (Službeni vjesnik br. 10/09, 7/13, 15/18) (dalje u tekstu:
Poslovnik) mijenja se st.1. članka 2. i glasi:
„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove
Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj
sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.“

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a. i glasi:
„Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika Općinskog
načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju
dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.
U slučaju iz st.1. ovog članka član Općinskog vijeća može tražiti nastavljanje s obrazloženjem dužnosti
člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog obavljanja dužnosti zamjenika općinskog
načelnika.“

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a i glasi:
„Član Općinskog vijeća ne može istovremeno biti privremeni zamjenik općinskog načelnika koji
zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.“

Članak 4.

Članak 20.a mijenja se i glasi:
„Načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg sadržaja: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost
načelnika općine Oriovac obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, Zakona i Statuta općine Oriovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Oriovac.“
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege poziva načelnika, a načelnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: „Prisežem.“

Članak 5.

U Članku 21. st.1. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.



Članak 6.

U Članku 43. riječi „središnjeg“ brišu se.

Članak 7.

U Članku 44. st.1. i st.5. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.

Članak 8.

U Članku 45. st.1. riječi „zamjeniku“ brišu se.

Članak 9.

U Članku 46. st.1. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.

Članak 10.

U članku 54.st.4. riječi „središnjeg“ brišu se.

Članak 11.

U članku 55. st.1. iza riječi „način“ dodaju se riječi „telefonski, elektronskim putem i sl.“
U stavku 4. riječi „zamjeniku načelnika“ brišu se.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
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