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Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 123/17) i članka 32. Statuta Općine Runovići 
("Službeni glasnik Općine Runovići" br. 1/97, 1/09 i 1/) Općinsko vijeće Općine Runovići na 3. 
sjednici održanoj 09.03.2018. godine donosi 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 
Statuta Općine Runovići 

 
Članak 1. 

U članku 1. Statuta Općine Runovići („Službeni glasnik Općine Runovići“ 1/97, 1/9 i 1/13) dalje u 
tekstu Statut,  dodaje se stavak  2. koji glasi: 
»Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«. 
 

Članak 2. 
Članak 12. Statuta mijenja se i glasi: 
„Općina Runovići može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 11. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osobito 
u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog 
društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim 
se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“ 
 

Članak 3. 
U Članku 18. stavak 5. Mijenja se i glasi: 
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini, 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti 
podnesenog prijedloga u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo će u 
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga odnosno utvrditi je li 
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama 
zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, 
Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke raspisati referendum.“ 
 

Članak 4. 
 

Članak 32 Statuta mijenja se i glasi: 
 Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine Runovići, 
- donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, 
- donosi Poslovnik Općinskog vijeća, 
- donosi Proračun i odluku o izvršavanju proračuna, Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Runovići, te Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 
- donosi Odluku o privremenom financiranju, 
- donosi programe javnih potreba, 
- donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  

Općine Runovići, 
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- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju 
imovinom Općine većom od vrijednosti utvrđenih člankom 46.a stavak 5. ovog 
Statuta, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje 
imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 

- odlučuje o promjeni granice Općine Runovići, 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug općinske uprave, 
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 
- osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu 
Runovići, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa 
zakonom, 

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova i izbor rukovodećih osoba, ukoliko 
zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom, 

- raspisuje referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i  potpredsjednika Općinskog vijeća,   
- osniva radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegovog djelokruga, te bira i razrješava 

njihove članove, 
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim 

Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu, 
- odlučuje o davanju koncesija, 
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 

javna priznanja,  
- utvrđuje kriterije, uvjete i postupak za davanje u zakup poslovnog prostora i javnih 

površina u vlasništvu Općine Runovići, 
- utvrđuje kriterije, uvjete i način plaćanja općinskih poreza i naknada, 
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz 
samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u 
nadležnosti su Općinskog načelnika. 
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.“ 
 
 

Članak 5. 
Članak 36. Statuta  mijenja se i glasi: 
„Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do 
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 
predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna 
(regionalna) samouprava. 
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja 
u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.“ 
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Članak 6.  
Članak 46. Mijenja se i glasi: 
Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik. 
Iznimno od stavka 1. Ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 
načelnika u slučajevima propisanim zakonom. 
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, je zamjenik općinskog načelnika, koji je 
izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost općinskog 
načelnika, obnaša ako je mandat općinskog načelnika, prestao nakon isteka dvije godine 
mandata u Općini Runovići. 
Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika, ima sva prava i 
dužnosti općinskog načelnika. 
Općinski načelnik, i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom 
zakonu.“ 
„Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora novog Općinskog načelnika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o 
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
Općinskog načelnika.“ 
 

Članak 7. 
Članak 46a. Statuta mijenja se i glasi: 
„U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih i drugih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odgovoran je za njegovo izvršenje, 
- usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini, te nadzire njihov 
rad, 

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine 
Runovići, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom 
i općim aktima Općinskog vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju 
imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je 
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom 
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos 
manji od 70.000,00 kuna, tada je ovlašten odlučivati do 70.000,00 kuna. 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Runovići, 
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje 
ustanova kojih je osnivač Općina,  

- donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela, 
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba osnovanih od strane Općine za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, osim 
ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. 

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela, 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih i dokumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora, 
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- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

Općinski načelnik dužan je tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za 
zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka. 
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavak 11. ovoga članka Općinski načelnik 
dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Općine Runovići“ koji slijedi nakon 
donošenja te odluke. 

 
Članak 8. 

Članak 52. Statuta mijenja se i glasi: 
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 
profesionalno. 
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 
pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Općine o tome na koji način će obnašati dužnost. 
Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka 
smatra se da dužnost obavlja volonterski. 
Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka 
mandata određen posebnim zakonom. 
Općinski načelnik  i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata 
dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu 
Općine. 
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slIjedećeg mjeseca nakon dostave 
obavijesti iz stavka 5. ovoga članka. 
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora. 
 

Članak 9. 
Članak 54. Statuta mijenja se i glasi: 
Osim u slučajevima iz članka 53. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača Općine Runovići, 
– 2/3 članova Općinskog vijeća. 

Ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Runovići, Predsjednik 
Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 
dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja 
birača. 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave. 
Ako raspisivanje referenduma za opoziv predloži 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća. 
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika. 
Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika. 
Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet 
da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Runovići. 
Na referendum iz  ovog članka. odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 
provedba referenduma i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“ 
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Članak 10. 

Članak 76.  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 odredbe 
ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.“ 
 

Članak 11. 
„U Članku  78.  riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“. 
 

Članak 12. 
Članak 79. Statuta mijenja se i glasi: 
Prihodi Općine su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,  
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno 

onih u kojima Općina ima udjele ili dionice, 
- prihodi od naknada za koncesije, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Runovići 

u skladu sa zakonom, 
- udio u zajedničkom porezu,  
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,  
- sponzorstvo, donacije i potpore, 
- drugi prihodi određeni zakonom. 

 
Članak 13. 

Članak 93. Statuta mijenja se i glasi: 
„Prije nego što stupe na snagu svi opći i važniji pojedinačni akti koje donosi Općinsko vijeće i 
Općinski načelnik objavljuju se u “Službenom glasniku Općine Runovići ”. 
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave osim ako nije, zbog osobito opravdanih 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave. 
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.“         
 

Članak 14. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Runovići“ te će se temeljem nje sačiniti pročišćeni tekst koji će se objaviti u „Službenom 
glasniku Općine Runovići“. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
Općina Runovići  
Općinsko vijeće 
 
KIasa:   020-01/03-18-01 
Ur. broj:    2129/09-18-01 

 
Runović, 09.03.20118. godine 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Petar Bitanga, v.r. 
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