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Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 
144/12) i članka 34. Statuta Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije br. 14/09) Općinsko vijeće Općine Ivankovo je na  47. sjednici održanoj 6. veljače 
2013. donijelo: 
 

 
 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ivankovo 

 
 
  

Članak 1. 
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Ivankovo 
objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09. 
 

Članak 2. 
U članku 2. mijenja se stavak 2.  i glasi: 
„Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći 
broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedavat će prvi izabrani kandidat s liste koja je 
imala manji redni broj na glasaćkom listiću.“ 
U stavku 3. riječ „predsjedatelji“ mijenja se i glasi „predsjedatelj“. 
 

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, a određuju ga političke stranke prema svom sporazumu ili 
dogovorno, ako sporazum nije zaključen,odnosno ako dogovor nije postignut, zamjenjuje ga 
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O zaključenom sporazumu ili dogovoru političke 
stranke moraju obavijestiti nadležno upravno tijelo Općine Ivankovo.“ 
 
 Stavak 5. mijenja se i glasi: 
„ Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora 
brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.“ 

 
Članak 4. 

Članak 44. mijenja se i glasi: 
„Općinsko načelnik je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna, projekcija proračuna i godišnjih 
izvješća o izvršavanju proračuna. 
Općinski načelnik podnijeti prijedlog proračuna može povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
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Prijedlog za donošenje Odluke o privremenom financiranju mogu podnijeti Općinski načelnik 
i predsjednik Općinskog vijeća.“ 

Članak 5. 
  U članku 55. mijenjaju se stavci 2., 3. i 4. i glase  : 
„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća Općine Ivankovo na obrazloženi 
pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od 
primitka zahtjeva. 
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća  ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na 
obrazloženi pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će 
sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 
pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“ 
Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase: 
„Sjednice Općinskog vijeća sazvane sukladno odredbama  ovog članka moraju  se održati u 
roku 15 dana od dana sazivanja. 
Sjednice sazvane protivno odredbama ovog članka su  nezakonite, a donijeti akti ništavnim.“ 
 

Članak 6. 
U članku 56. stavak 3. briše se rečenica: 
„ Sjednica Općinskog vijeća može se održavati i putem video veze.“ 
 

Članak 7. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ivankovo 
stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. 
 

 
 
 
 
 

Općinsko vijeće 
potpredsjednik Martin Matošević 
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Ivankovo, 6. veljače 2013.     


