REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:023-05/13-01/01
UR.BROJ: 2117/06-01-18-03
Janjina, 12. travnja 2018. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17) i članka 33. Statuta Općine Janjina („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije“, br. 6/13.), Općinsko vijeće Općine Janjina, na svojoj 5. sjednici održanoj 12. travnja
2018. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE JANJINA
Članak 1.
U Statutu Općine Janjina („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 6/13.),
mijenja se članak 19. i glasi:
„Osim iz razloga utvrđenih člankom 18. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i
radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača u Općini Janjina,
– 2/3 vijećnika.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini
Janjina, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika u roku od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, kojom se utvrđuje da je prijedlog ispravan.
Prijedlog birača za opoziv mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne
podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika Općinsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.“
Članak 2.
U članku 20., stavak 1., riječi „Općinsko vijeće je dužno“, mijenjaju se riječima: „predsjednik
Općinskog vijeća je dužan“, a broj „8“ mijenja se u broj „30“.
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Članak 3.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se
održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori,
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog
vijeća sukladno odredbama ovoga Zakona.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte
godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama
ovoga Zakona.“
Članak 4.
U članku 35.dodaju se stavci 4. i 5., koji glase:
„Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.“
Članak 5.
U članku 60., stavak 1., iza riječi: „Općine“, dodaje se zarez, te riječi: „vijećnici Općinskog
vijeća,“.
Članak 6.
Članak 75. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, te na njegov
prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut
Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“
Članak 7.
Članak 81. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku,
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Ukoliko je općinski načelnik razriješen temeljem članka 69.a Zakona, novoizabrani općinski
načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na
dužnost.
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Predstavničko tijelo mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana
kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju,
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Janjina i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim
zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je temeljem članka 84. stavak 7. Zakona raspušteno samo predstavničko tijelo, a
općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i
primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka sadržajno odgovara odluci o privremenom
financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“
Članak 8.
U članku 84. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Statut Općine Janjina, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom
glasova svih vijećnika.“
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije".
Predsjednik Općinskog vijeća

Milivoj Herceg

Dostaviti:
1. „Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, Gundulićeva poljana 1, 20000
Dubrovnik,
2. Ured državne uprave DNŽ, n/p predstojnika, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik,
3. JUO Općine Janjina, ovdje,
4. Općinsko vijeće, n/p predsjednika, ovdje,
5. Načelnik Općine Janjina, ovdje,
6. Pismohrana.
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