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Raša, 26. veljače 2018.
Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 123/17) i članka 26. Statuta Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici
dana 26. veljače 2018. godine donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE RAŠA
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća („Službene novine Općine Raša“ broj 10/09 i 5/13) u
članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.“
Članak 2.
U članku 7. stavku 1. i članku 24. stavku 3. briše se riječ „četverogodišnjeg“.
Članak 3.
U članku 10. stavku 1. riječi „upravnih tijela“ zamjenjuju se riječima „upravnog tijela“
Članak 4.
U članku 26. stavku 2. riječi „pročelnicima upravnih tijela“ zamjenjuju se riječima
„pročelnikom upravnog tijela“.
Članak 5.
U članku 32. stavak 1. iza riječi „i“ dodaju se riječi „pročelnik upravnog tijela“ a riječi
„voditelj službe upravnog tijela Općine u čijem je djelokrugu pojedini prijedlog ili pitanje koje
radno tijelo razmatra“ brišu se.
Članak 6.
U članku 33. stavku 2. riječi „u pravilu“ brišu se.

Članak 7.
U članku 41. stavak 1. riječ „izvješća“ zamjenjuje se riječju „izvještaj“.
Članak 8.
U članku 43. riječi „upravnih tijela“ zamjenjuju se riječima „upravnog tijela“.
Članak 9.
U članku 44. stavak 1. riječi „upravnim tijelima“ zamjenjuju se riječima „upravnom
tijelu“.
Članak 10.
U članku 65. riječi „godišnjeg obračuna proračuna“ zamjenjuju se riječima „izvještaja o
izvršenju proračuna“, a riječ „izvješća“ zamjenjuje se riječju „izvještaja“.
Članak 11.
Članak 66. mijenja se i glasi:
„Ako Općinski načelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna 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.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu
primjenu s 1. siječnjem godine za koju se donosi, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog
načelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u skladu
s posebnim zakonom.
Proračun, odluka o privremenom financiranju, godišnji i polugodišnji izvještaj o
izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika“.
Članak 12.
Članak 66.a mijenja se i glasi:
„ Ako u tekućoj godini Općinsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti
odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog
financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Općinsko vijeće.
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Općinsko vijeće i
razriješiti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika:
- ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. ovog
članka novoizabrano Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana
konstituiranja,
- ako Općinsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog Općinskog
načelnika u roku propisanom člankom 69.a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi“.

Članak 13.
Članak 73. mijenja se i glasi:
„Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se elektroničkim putem, a samo u izuzetno
opravdanim slučajevima i na drugi način.
Poziv za redovnu sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se
raspravljati dostavljaju se vijećnicima elektroničkim putem najmanje pet dana prije
održavanja sjednice.
Iznimno kada za to postoje opravdani razlozi rok iz stavka 2. ovog članka se može
skratiti i u tom slučaju predsjednik Općinskog vijeća saziva izvanrednu sjednicu.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice
u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Poziv i materijali za sjednicu vijeća dostavljaju se elektroničkim putem i Općinskom
načelniku, njegovom zamjeniku i pročelniku upravnog tijela.
Kada se na sjednici vijeća raspravlja o pitanjima koja se tiču položaja nacionalne
manjine odnosno o prijedlozima akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne
manjine poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se vijećima i
predstavnicima nacionalnih manjina.
Medijima se dostavlja poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, a na njihov
zahtjev dostavljaju se i materijali o kojima se raspravlja“.
Članak 14.
U članku 85. stavku 2. podstavku 4. riječi „godišnje izvješće“ zamjenjuju se riječima
„godišnji izvještaj“.
U stavku 2. podstavak 7. mijenja se i glasi:
„odluku o raspisivanju referenduma o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ako
je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini“
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog
zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinsko
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.“
Članak 15.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Raša.
Članak 16.
Ova Poslovnička Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Raša“.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila

