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Na temelju odredbe članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 

123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 30. Statuta Općine Janjina ("Službeni glasnik Dubrovačko-

neretvanske županije" 6/13., 11/18. i 7/20.), Općinsko vijeće Općine Janjina, na 19. sjednici, 

održanoj 25. ožujka 2021., godine donijelo je  

 

Poslovničku odluku 

o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Janjina 

 

Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Janjina  ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije", broj 6/13. i 11/18.), u članku 13. mijenja se stavak 3., te glasi: 

„Vijećnici ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i 

njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 

 

Članak 2. 

U članku 59., dodaje se stavak 5., te glasi: 

„Iznimno od stavka 4. ovog članka, Odluka o privremenom financiranju se može donijeti i 

na prijedlog 1/3 vijećnika ili pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine.“ 

 

Članak 3. 

Članak 60. mijenja se i glasi: 

 „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. 

 Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 1. ovog članka u roku od 45 dana od dana 

kada ga je općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predložio predstavničkom tijelu.“ 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, 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 iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi. 

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. Statuta Općine 

Janjina.“ 

 

Članak 4. 

U članku 67. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, 

život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih 

okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“ 
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Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije", osim članka 3., koji stupa 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: 023-05/13-01/18 

Urbroj: 2117/06-01-21-5 

Janjina, 25. ožujka 2021. 

 

                 Predsjednik 

             Općinskog vijeća 

      

                 Milivoj Herceg  

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

2. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje 

3. Jedinstveni upravni odjel, ovdje 

4. Pismohrana. 

 


