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SADRŽAJ
Članak 2.
OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 21. mijenja se i glasi:
01. Statutarna Odluka o Izmjenama i
dopunama Statuta Općine Župa
dubrovačka......................................1.
02. Poslovnička Odluka o Izmjenama i
dopunama Poslovnika Općine Župa
dubrovačka...................................4.
_________________________________
01.
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, 150/11, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', br. 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 5.
sjednici održanoj 5. ožujka 2018. donijelo je

''Osim iz razloga utvrđenih člankom 20.
stavkom 1. ovoga Statuta referendum se
može raspisati i radi opoziva općinskog
načelnika i njegovog zamjenika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi
opoziva općinskog načelnika i njegovog
zamjenika može podnijeti najmanje 20%
ukupnog broja birača upisanih u popis birača
Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom
obliku i mora sadržavati osobne podatke
(ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i
vlastoručni potpis birača.

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Župa dubrovačka

Općinsko vijeće ne smije raspisati
referendum za opoziv općinskog načelnika i
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6
mjeseci od održanih izbora ili ranije
održanog referenduma za opoziv niti u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
općinskog načelnika.''

Članak 1.

Članak 3.

U Statutu Općine Župa dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) u članku 4.
dodaje se stavak 4. koji glasi:
''Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole
protivne Ustavu Republike Hrvatske i
drugim propisima.''

Članak 22. mijenja se i glasi:
''Ako su prijedlog za raspisivanje
referenduma za opoziv općinskog načelnika
i njegovog zamjenika podnijeli birači,
predsjednik Općinskog vijeća je dužan
dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog
broja birača središnjem tijelu državne uprave
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nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana
od dana zaprimanja, radi utvrđivanja je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja
birača.

''Referendum raspisan radi prethodnog
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine nije obvezujući.''

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno
za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog za
raspisivanje referenduma ispravan, općinsko
vijeće će raspisati referendum u roku od 30
dana od dana zaprimanja odluke o
ispravnosti prijedloga.

U članku 28. dodaje se stavak 4. koji glasi:

Članak 5.

''Većina nazočnih može odlučiti da je
izjašnjavanje tajno.''
Članak 6.
U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma
za opoziv načelnika i njegovog zamjenika
podnijelo 2/3 članova općinskog vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv
općinskog načelnika i njegovog zajenika
donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom
većinom glasova svih članova općinskog
vijeća, te ako prijedlog prihvati, donijeti će
odluku o raspisivanju referenduma u roku od
30 dana od dana donošenja odluke.

''Mandat članova općinskog vijeća izabranih
na redovnim izborima počinje danom
konstituiranja Općinskog vijeća i traje do
dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora,
odnosno do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
Općinskog vijeća.''
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji
glasi:

Ako je raspisivanje referenduma predložila
najmanje
jedna
trećina
članova
predstavničkog tijela, odnosno ako je
raspisivanje referenduma predložio općinski
načelnik te ako je raspisivanje referenduma
predložila većina vijeća mjesnih odbora (ako
su konstituirana više od dva MO) na
području općine, iz razloga utvrđenih
člankom 20. stavkom 1. ovoga Statuta
predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog
prihvati većinom svih članova općinskog
vijeća, donijeti će odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od
zaprimanja prijedloga.

''Mandat članova općinskog vijeća izabranih
na prijevremenim izborima traje od dana
konstituiranja općinskog vijeća do dana
stupanja na snagu odluke Vlade RH o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora,
odnosno do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
Općinskog vijeća.''
Dosadašnji stavci 3., 4., i 5. postaju stavci 4.,
5. i 6.
Članak 7.

Članak 4.

U članku 48. stavku 3. alineja 5. mijenja se i
glasi:

U Članku 25. dodaje se stavak 2. koji glasi:
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''- odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina
i pokretnina i drugom raspolaganju
imovinom općine Župa dubrovačka čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina,
te
drugom
raspolaganju
imovinom a najviše do 1.000.000,00 kuna,
ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina te drugo raspolaganje imovinom
planirano u proračunu i provedeno u skladu
sa zakonskim propisima,''

Srebreno, 5. ožujka 2018.
Članak 11.

U članku 87. stavku 1. riječi: ''nadzor nad
zakonitošću'',
zamjenjuju se riječima:
''nadzor zakonitosti''
Stavak 2. mijenja se i glasi:
''Ako u nadzoru zakonitosti vijeća mjesnog
odbora, Općinski načelnik utvrdi da vijeće
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu
poslove, na njegov prijedlog Općinsko vijeće
može raspustiti vijeće mjesnog odbora.''

Stavak 5. mijenja se i glasi:
''Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka
3. alineje 12. ovoga članka općinski načelnik
dužan je objaviti u prvom broju Službenog
glasnika Općine Župa dubrovačka koji
slijedi nakon donošenja te odluke.''
Članak 8.

Članak 12.
U članku 89. stavku 1. riječ: ''domaćina''
zamjenjuje se riječju: ''gospodara''

U članku 54. iza stavka 1. dodaje se stavak
2. koji glasi:

U članku 90. stavku 2. alineja 4. mijenja se i
glasi:

''Osobe koje dužnost obavljaju volonterski
ne mogu promijeniti način obavljanja
dužnosti u godini održavanja redovnih
lokalnih izbora.''

''- naknade od koncesije''

Članak 13.

Alineja 6. mijenja se i glasi:
''- udio u zajedničkom porezu''

Članak 9.
U alineji 7. riječi: ''i dotacija'' brišu se.
U članku 65. stavku 1. riječi: ''i nadziru''
brišu se, a iza riječi: ''Općina'' briše se tekst:
''te u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzima propisane mjere'', a zarez se
zamjenjuje točkom.

U članku 92. stavku 1. riječ: ''odluka''
zamjenjuje se riječima: ''godišnji izvještaj''

Članak 10.

Članak 15.

U članku 72. stavku 1. riječi: ''organizacije i
udruženja građana'' zamjenjuju se riječima:
''članovi općinskog vijeća''

U članku 96. stavku 1. riječ: ''odluka''
zamjenjuje se riječima: ''godišnji izvještaj''

Članak 14.
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Članak 16.

Općine Župa dubrovačka

U članku 99. stavku 1. riječi: ''nadzor nad
zakonitošću'',
zamjenjuju se riječima:
''nadzor zakonitosti''

Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) članak
44. mijenja se i glasi:

Članak 17.
U članku 104. stavku 2. riječi: ''dan nakon''
zamjenjuju se riječima: ''prvog dana od
dana''

''Prijedlog proračuna, projekciju proračuna
za sljedeće dvije proračunske godine i
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine, utvrđuje Općinski načelnik kao
jedini ovlašteni predlagatelj, te podnosi
Općinskom vijeću na donošenje u roku
utvrđenom posebnim zakonom.

Članak 18.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka.

Ako se proračun ne donese prije početka
proračunske godine, Općinsko vijeće će na
prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika
Vlade Republike Hrvatske donijeti odluku o
privremenom financiranju do 31. prosinca u
skladu s posebnim zakonom.

KLASA: 011-01/09-01/02
URBROJ:2117/08-02-18-4
Srebreno, 5. ožujka 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća

Ako općinski načelnik ne predloži proračun
Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o proračunu u cjelini te ne
predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada
Republike Hrvatske će na prijedlog
središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu razriješiti općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s
njima, te imenovati povjerenika za
obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog
načelnika i raspisati prijevremene izbore za
općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Lovorko Klešković, v.r.

2.
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, 150/11, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', br. 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 5.
sjednici održanoj 5. ožujka 2018. donijelo je

Novoizabrani općinski načelnik, dužan je
predložiti Općinskom vijeću proračun u roku
od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
općinskog vijeća
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Ako Općinsko vijeće ne donese proračun u
roku od 45 dana od dana kada ga je
novoizabrani općinski načelnik predložio
Općinskom vijeću, Vlada Republike
Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu
(regionalnu)
samoupravu
istovremeno raspustiti predstavničko tijelo i
razriješiti općinskog načelnika i njegova
zamjenika koji je izabran zajedno s njim, te
će imenovati povjerenika i raspisati izbore
sukladno posebnom propisu.''

Srebreno, 5. ožujka 2018.

KLASA: 011-01/09-01/03
URBROJ:2117/08-02-18-4
Srebreno, 5. ožujka 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

Članak 2.
Članak 44.a mijenja se i glasi:
''Ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća, iz
razloga što u tekućoj godini nije donijelo
proračun za sljedeću godinu, niti odluku o
privremenom financiranju, te ako nije
donijelo
proračun
do
isteka
roka
privremenog financiranja, novoizabrano
Općinsko vijeće ne donese proračun u roku
od 90 dana od konstituiranja, Vlada
Republike Hrvatske će na prijedlog
središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu
istovremeno
raspustiti
predstavničko tijelo i razriješiti općinskog
načelnika, i njegova zamjenika koji je
izabran zajedno s njim, te će imenovati
povjerenika i raspisati izbore sukladno
posebnom propisu.
Članak 3.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka.
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