Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13pročišćeni tekst) i članka 32 i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br.
03/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 6. sjednici održanoj 12. studenog
2013. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kaptol

Članak 1.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje
zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a
kojeg odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat
prema dogovoru koalicijskih stranaka, a ako se iste ne dogovore, zamjenjuje ga slijedeći
kandidat po redu sa liste stranke koja je dobila najviše mandata.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje sljedeći neizabrani
kandidat sa liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama Statuta
Općine Kaptol.“

Članak 2.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst
odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i
odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi
na snagu dan nakon dana objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja
na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i
primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista
prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.“

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Kaptol“.
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