
Na  temelju  članka  35. Zakona  o lokalnoj  i područnoj  (regionalnoj)  samoupravi   
(“Narodne novine”  RH  broj: 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125//08, 36/09, 150/11 i 144/12 )  te  
članka 28. Statuta  Općine   Zagvozd  (Službeni glasnik  Općine  Zagvozd  broj : 02/ 13 ) Općinsko 
vijeće općine Zagvozd na 2. sjednici održanoj dana 22. rujna 2013.g.  donosi   
 
 

  IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA                                                                                 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZAGVOZD 

 
Čl.1. 

 U čl.2. briše se st.3. 
 

Čl.2. 
 U čl.4. st.3. se mijenja i glasi :  
 „Mandatno povjerenstvo: 

- na konstituirajućoj sjednici  podnosi izvješće o provedenim izborima i imenima 
izabranih vijećnika, o stavljanju mandata u mirovanje po sili zakona te o 
imenovanju zamjenika vijećnika, 

- u tijeku trajanja mandata podnosi izvješće o podnesenim ostavkama i stavljanju 
mandata u mirovanje te o zamjenicima članova koji počinju obavljati dužnost člana 
Vijeća, kao i izvješća o nespojivosti mandata vijećnika s drugim dužnostima i izjavama o 
stavljanju mandata u mirovanje.“ 

 
Čl.3. 

 
 Čl.7. mijenja se i glasi : 
 „Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, može se kandidirati za člana Općinskog 
vijeća,a ukoliko bude izabrana za člana Vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive 
dužnost, odnosno o prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti jedinstveni upravni odjel. 
 Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti 
dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja 
dužnosti,a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka. 
 Članu Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest  prema st.1. i 2. mandat miruje po sili 
zakona.“. 
 

Čl.4. 
 
 U čl.22.st.1. dodati podstavak 11. koji glasi : 
 

 „dužan je u roku od 15 dana od donošenja dostaviti opće  akte  predstojniku  ureda   
       državne uprave  u županiji zajedno sa Izvatkom iz Zapisnika,“ 
 a dosadašnji st. 11. postaje st.12. 

Čl.5. 
 

 U čl.58. st.4. umjesto brojke 15 treba stajati brojka „8“. 
 

Čl.6. 
 

 U čl.79.st.2. brisati podstavku 7.  
Čl.7. 

 
 Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku općine. 



 
 

Klasa : 021-01/13-01/ 19     PREDSJEDNIK 
Ur. broj : 2129/06-02-13-01           OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Zagvozd, 22. rujna  2013. 
 
        Ivo  Mušura 
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