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,
28/19. i 144/20.) i članka 33. Statuta Općine Janjina („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije“, br. 6/13. i 11/18.), Općinsko vijeće Općine Janjina, na 19. sjednici, održanoj 25. 3.
2021., 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., 11/18
i 7/20.), u članku 20., stavku 3., brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“.
Članak 2.
U članku 25., stavku 2., iza riječi „i“, dodaju se riječi „općinski načelnik, te“.
Članak 3.
Članak 26. mijenja se i glasi:.
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom općine.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u općini te dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem na
kontakt mail adresu općine.
Prijedlozi i peticije moraju sadržavati tekst prijedloga ili peticije, obrazloženje, imena i
prezimena, adrese prebivališta te OIB-e potpisnika.“
Članak 4.
U članku 33., broj „9“ i riječ: „(devet)“ mijenjaju se brojem: „7“ i riječju: „(sedam)“.
Članak 5.
U članku 35. mijenja se stavak 4., te glasi:
„Vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“
Članak 6.
Članak 49. mijenja se i glasi:
»Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
općinski načelnik, onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, općinskog načelnika, zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski
načelnik na početku mandata iz reda vijećnika Općinskog vijeća.
Smatra se da je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana
nije prisutan u prostorijama Općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije
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neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenju odluka,
potpisivanju akata i sl.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda vijećnika Općinskog vijeća općinski
načelnik, odnosno gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.
Vijećnik Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog
načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao, onemogućen
obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se
osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava
općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog
načelnika raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka
danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela
općine nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća
odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 7. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog
načelnika.
Članak 7.
U članku 50. briše se stavak 3.
Članak 8.
U članku 51., stavku 1., riječi: „i njegov zamjenik mogu“ mijenjaju se riječju: „može“,
U stavku 2. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“, a riječ „im“ se mijenja riječju: „mu“.
Članak 9.
U članku 52. umjesto slova „i“ ispred broja „80/10“ stavlja se zarez, a iza broja: „80/10“ dodaje
se: „i 93/11.)
Članak 10.
U članku 80. dodaju se stavci 3. i 4., koji glase:
„Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim
mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona
kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata
ministarstva nadležnog za financije.“
Članak 11.
U članku 81., stavku 7. briše se točka iza riječi: „Hrvatske“, te dodaju riječi: „te drugog ovlaštenog
predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.“
U stavku 8. broj: „7.“ mijenja se brojem: „8.“
Dodaje se stavak 12. koji glasi:
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„Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a općinski načelnik
je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko
vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika, iz članka 49. ovoga Statuta.“
Članak 12.
U članku 91. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:
„Općina provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih
strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
Savjetovanje s javnošću Općina provodi preko internetske stranice, objavom nacrta
propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele
postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje
prijedloge i mišljenja.
Savjetovanje s javnošću se provodi u trajanju od 30 dana.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina izrađuje i objavljuje na internetskoj
stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te
očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju
s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili
dokument.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije", osim članaka 1., 4., 6., 7. i 8., koji stupaju na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike
i župane.
KLASA:023-05/13-03/17
UR.BROJ: 2117/06-01-21-11
Janjina, 25. 3. 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća

Milivoj Herceg

Dostaviti:
1. „Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, Gundulićeva poljana 1, 20000
Dubrovnik,
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb,
3. JUO Općine Janjina, ovdje,
4. Općinsko vijeće, n/p predsjednika, ovdje,
5. Općinski načelnik, ovdje,
6. Pismohrana.
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