
 

 

 

 
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, 137/15 i 
123/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik 
Općine Konavle broj 6/14 -  pročišćeni tekst i 4/16), a u vezi s člankom  8. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 4.sjednici 
održanoj  veljače 2018. g. donijelo je 

 
 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE KONAVLE 
      
 

Članak 1. 
 

U  članku 18. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – 
pročišćeni tekst i 4/16 -  u daljnjem tekstu: Statut), stavak 3.  mijenja se i sada glasi: 
„Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
izabran zajedno s njim može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača  upisanih u popis birača Općine, 
- 2/3 članova Općinskog vijeća. 

 
U istom članku iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača  Općinsko 
vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika  koji je 
izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavak 5. Zakona, u dijelu koji se odnosi na 
utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. 
 
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća , odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom  većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.“ 
 
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju članci 6. i 7. 
 
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 7., brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“. 
 
 
 

Članak 2. 

U članku 19. stavak 1. Statuta riječi:“Općinsko vijeće“  zamjenjuju se riječima  „predsjednik 
Općinskog vijeća“  a brojka  „8“ zamjenjuje se brojkom  „30“. 
 
U istom članku stavak 3. briše se. 
 

Članak 3. 
 

U članku 35. stavku 1. riječi:“četiri godine“ zamjenjuju se riječima:“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 Zakona.“ 
 
U istom članku iza stavka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi: 
„ Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja 
u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“ 
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Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
 

Članak  4. 
 

U članku 47 stavku 1. podstavku 5. iz riječi:“Općine Konavle“ dodaju se riječi:“i drugom 
raspolaganju  imovinom“. 
 
Podstavak 12. mijenja se i glasi: 
„imenuje i razrješuje predstavnike   Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava, i 
drugih pravnih osoba iz članka 31. točka 10. ovoga Statuta osim ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno, a odluku je dužan objaviti u prvom broju Službenog glasnika Općine 
Konavle koji slijedi nakon donošenja te odluke.“ 
 

Članak 5. 
 

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„Ako općinski načelnik i njegov zamjenik dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti 
način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 
 
Dosadašni stavak 2. postaje stavak 3. 
 

Članak 6. 
 

U članku 57. riječi:“i nadziru“ brišu se. 
 

Članak 7. 
 

U članku 64. stavku 1. riječi:“organizacije i udruženja građana“ brišu se. 
 
U podstavku 2. riječi:“ili njihove organizacije i udruženja“ brišu se. 
 

Članak 8. 
 

U članku 79. stavak 1. 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, 
pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“ 
 
U istom članku stavak 2. briše se. 
 

Članak 9. 
 

U članku 82. stavku 2. u podstavak 4. mijenja se i glasi: 
„ prihodi od naknada za koncesije“ 
 
Podstavak 6. mijenja se i glasi: 
„udio u zajedničkom porezu“ 
 
U podstavku 7. riječi:“ i dotacije“ brišu se. 
 

Članak 10. 
 

U članku 85. stavak 2. briše se. 
U istom članku dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase: 
 
„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 i drugih 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 
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Odluku o privremenom financiranju iz stavka 2. ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko 
vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske. 
 
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 stavka 4., 5. i 6. ovoga članka sadržajno 
odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 
razdoblju za koje se donosi.“ 
 

Članak 11. 
 

U članku 93. stavku 1. riječ:“gradskih“ zamjenjuje se riječju:“općinskih“. 
 

Članak 12. 
 

U članku 96. stavku 2. riječ:“danom“ zamjenjuje se riječima:“prvog dana od dana“. 
 

Članak 13. 
 

Članak 102. mijenja se i glasi: 
„Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik 
Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog 
Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku. „ 
 

Članak 14. 
 

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Konavle stupaju na snagu prvog dana od dana objave 
u Službenom glasniku Općine Konavle. 
 

                 Predsjednik Općinskog vijeća  
 

                                                                  Ivo Simović  
 
 

KLASA:012-03/01-14-1 
UR.BROJ:2117/02-01-18-3       
U Cavtatu, veljače 2018.g.  
         
        
 

     

 


