
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 i 137/15) i članka 24.  Statuta Općine Drenje („Službeni glasnik“ broj 45/13), 
Općinsko vijeće Općine Drenje na svojoj 2. sjednici od 21. srpnja 2017. godine,  donosi    
 
 

O D L U K U 
o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Drenje   

 
       Članak 1. 

 
 U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Drenje („Službeni glasnik“ broj 
45/13), članak 3. mijenja se i glasi:  

„Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana 
objave konačnih izbornih rezultata. 

 
Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on 
ovlasti. 

 
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač iz 

stavka 2. ovog članka sazvat će novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u 
roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. 

 
Ako se Vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 

konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 
 
Ako se Vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka, 

raspisat će se novi izbori. 
 
Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani 

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
 
Konstituirajućoj sjednici Vijeća mora biti nazočna većina svih članova Vijeća.  
 
Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a 

može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne 
trećine članova Vijeća. 

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti 
predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom. 

 
Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedanje 

sjednicom.“ 
 

Članak 2. 
 

 U članku 40. stavak 1. alineja 6. mijenja se i glasi: 
 „- godišnji i polugodišnji obračun,“. 
 



Članak 3. 
 
 U članku 42. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ brišu se.  
 

Članak 4. 
 
 U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 „Statut Općine, Poslovnik o radu, Proračun, Godišnji i Polugodišnji obračun, 
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, Vijeće donosi 
većinom glasova svih članova.“ 
 

Članak 5. 
 

Iza članka 96. dodaje se novi članak 96a koji glasi: 
„Sjednice Vijeća tonski se snimaju. 
 
Članovima Vijeća, na njihov zahtjev mora biti omogućeno preslušavanje tonske 

snimke sjednice. 
 
Službeni tonski zapis ne smije biti korišten za promidžbene, medijske i slične 

svrhe.“  
  

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Drenje".  
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