
 

SPLITSKO

Trg fra Mije Runovića 5 
21261 Runović  
 
 
Tel / Fax: 021 849 507 / 849 508
 
 
U Runoviću,  15.03.2021. godine
 
 

 
 
Pozivamo Vas da budete nazočni
19.03.2021. godine (petak)  sa 
 
 
 
Predloženi dnevni red:  
 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 
2. Izmjena statuta općine Runovići
3. Izbor članova školskog odbora OŠ Runović
4. Obavijest o gradnji nove etaže groblja sv. Mihovila
5. Vijećnička pitanja. 

 
 
 
 
S poštovanjem. 
 
 
 
    

   
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Tel / Fax: 021 849 507 / 849 508 

. godine 

P O Z I V 

ni  15. sjednici općinskog vijeća, Općine Runovići
 početkom u 19,00 sati. 

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice općinskog vijeća. 
Izmjena statuta općine Runovići 
Izbor članova školskog odbora OŠ Runović 
Obavijest o gradnji nove etaže groblja sv. Mihovila 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE
           Petar Bitanga 

 

 

Općine Runovići koja će se održati dana   

VIJEĆA: 



      
  
         U Runoviću, 18.12.2020. god. 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE RUNOVIĆI 

 
Gospodin Petar Bitanga otvara 14. sjednicu općinskog vijeća koja je počela sa radom u 20,00 
sati. 
Minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu počela je sjednica općinskog vijeća 
Općine Runovići. 
 
Konstatira se da su nazočni svi članovi općinskog vijeća: Petar Bitanga, Borko Babić, 
Mladenka Puljiz, Ivo Ždero, Dalibor Kustura, Viktorija Jukić, Mate Bilić, Zora Kundid i Ante 
Lubina. 
Odsutni: Ivan Puljić i Nediljko Grepo. 
 
Općinsko vijeće može donositi punovažne odluke pošto ima kvorum.  
Nazočan općinski načelnik Općine Runovići Mario Repušić. 
 
Zapisničar tajnik: Borislav Alerić. 
 
Predloženi dnevni red:  
 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice općinskog vijeća. 
2. Prijedlog izmjene proračuna za 2020. godinu i usklađivanje programa sa izmjenom. 
3. Prijedlog proračuna za 2021. i prijedlog projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu  

  
- Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2021 
- Prijedlog programa za održavanje komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2021. 
godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog socijalnih programa Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog odluke o visini naknade za rad političkih stranaka 
 

4. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu. 
5. Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima i nagrada učenicima. 
6. Godišnja analiza stanja sustava zaštite, smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Runovići i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

7. Vijećnička pitanja. 
. 
 

Gospodin Petar Bitanga ima li dopuna dnevnog reda. 
 
Pošto nema prijedloga za dopunu dnevnog reda gospodin Petar Bitanga prijedlog dnevnog 
reda daje na glasovanje, te konstatira da je isti prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1. 
Gospodin Petar Bitanga daje na raspravu prvu točku dnevnog reda - Usvajanje zapisnika sa 
13. sjednice općinskog vijeća. Otvaram raspravu. Ima li itko primjedbi na zapisnik,  
Pošto nema gospodin Petar Bitanga isti daje na glasovanje. Konstatira se da je Zapisnik sa 9. 
sjednice općinskog vijeća usvojen jednoglasno. 
 
AD 2. 
Gospodin Petar Bitanga otvara drugu točku dnevnog reda - Prijedlog izmjene proračuna za 
2020. godinu i usklađivanje programa sa izmjenom, te daje riječ načelniku Mariu Repušić da 
obrazloži ovu točku dnevnog reda. 
 
 



 
 
Gospodin Mario Repušić, po prilici ove izmjene sadrže sve ono što će de događati do kraja 
godine, planirali smo prihod za 2020. godinu u iznosu od 9.400.000 kuna, prijedlog je 
promjena na 7.400.000,00 kuna kao i rashodi proračuna. Uzrok smanjenja proračuna je velika 
kriza uzrokovana Covidom-19 tako da određeni projekti sufinanciranja prema ministarstvima i 
županiji nisu realizirani. U ovoj situaciji sa proračunom možemo biti relativno zadovoljni, te 
ukoliko ima potrebe za pitanja samo izvolite Sa prijedlogom izmjene proračuna predlažemo i 
usklađivanje programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, održavanja komunalne 
infrastrukture, javnih potreba u kulturi, u sportu, socijalnih programa i programa korištenja 
naknade za nezakonito izgrađene zgrade. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Petar Bitanga daje na glasovanje, Prijedlog izmjene 
proračuna za 2020. godinu i usklađivanje programa sa izmjenom koje se usvaja jednoglasno. 
 
AD 3. 
Gospodin Petar Bitanga otvara treću točku dnevnog reda - Prijedlog proračuna za 2021. i 
prijedlog projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu te 
 

- Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Runovići 
za 2021 
- Prijedlog programa za održavanje komunalne infrastrukture Općine Runovići za 
2021. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog socijalnih programa Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada Općine Runovići za 2021. godinu 
- Prijedlog odluke o visini naknade za rad političkih stranaka 

 
Gospodin Petar Bitanga predlaže usvajanje amandmana na predloženi proračun i to za 
izgradnju Spomen sobe hrvatskim braniteljima sa područja Općine, izgradnju pomoćnog 
objekta na groblju sv. Mihovila za upis misa, te otkup zemljišta za izgradnju parka iza mosta 
Brvina. 
Gospodin Mario Repušić, prihvaća prva dva prijedloga dopune proračuna a pošto je u 
prijedlogu proračuna predviđena kupnja zemljišta smatra da ista nije potrebna,  te obrazlaže 
novi prijedlog proračuna sa projekcijom, materijale smo dobili na vrijeme, prihodi i rashodi 
proračuna planirani su za 2021. godinu po stavkama u ukupnom iznosu od 9.700.000,00 kn, 
za 2022. u iznosu od 9.300.000,00 a za 2023. u iznosu od 8.100.000,00 kuna. 
Gospodin Mario Repušić naglašava da je u okviru gradnje objekata komunalne infrastrukture 
planirana izgradnja dječjih igrališta i popratnih sadržaja, održavanje nerazvrstanih cesta 
potpornih zidova, spomenik poginulim hrvatskim braniteljima, vodovodna mreže Podosoje - 
Umljani Sv. Mihovil, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja i uređenje nogostupa i javnih 
površina, uređenje prostora prizemlja zgrade ambulante, Doma kulture. Program javnih 
potreba u sportu i kulturi planirani su u iznosima kao i prošle godine, za socijalne programe 
planiramo izdvojiti veća sredstva koja bi se očitovala u kupnji knjiga i radnih bilježnica za 
osnovnoškolce, a naknadu za novorođenu djecu bila bi u prošlogodišnjim iznosima: za prvo 
dijete 2.500,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 tisuće kuna a za treće i više 40.000,00 kuna (u 
pet godina), studentske stipendije bile bi 600 kuna, kao i osiguravanje prijevoza studenata 
osiguravanjem određeni broj povratnih karata kod registriranog prijevoznika, pomoć mladim 
obiteljima za rješenje stambenog pitanja na području Općine te potporu bračnim parovima bez 
djece za potpomognutu oplodnu u visini 15.000,00 kuna, izmjena krova sportske dvorane, 
hortikulturno uređenje i td. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Petar Bitanga daje Prijedlog proračuna sa amandmanima za 
2021. i  projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, na glasovanje. Konstatira se da se isti 
usvajaju jednoglasno. 
 
 
 
 
 



 
 
 
AD 4. 
Gospodin Petar Bitanga otvara četvrtu točku  dnevnog reda – Prijedlog Odluke o izvršenju 
proračuna za 2021. godinu. 

 
Gospodin Mario Repušić, obrazlaže navedeni prijedlog odluke te ističe da Općinsko vijeće 
Oduku treba donositi za svaku proračunsku godinu. 
 
Poslije kraće rasprave Petar Bitanga daje Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2021. 
godinu na glasovanje. Konstatira se da se isti usvaja jednoglasno. 
 
AD 5. 
Gospodin Petar Bitanga otvara petu točku  dnevnog reda – Odluka o dodjeli stipendija 
redovnim studentima i nagrada učenicima. 
 
Gospodin Mario Repušić obrazlaže Odluku o dodjeli stipendija redovnim studentima i nagrada 
učenicima. 
 
Poslije kraće rasprave Petar Bitanga daje Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima i 
nagrada učenicima daje na glasovanje. Konstatira se da se ista usvaja jednoglasno. 
 
AD 6. 
Gospodin Petar Bitanga otvara šestu točku  dnevnog reda – Godišnja Analiza stanja sustava 
zaštite i spašavanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Runovići. 
 
Gospodin Mario Repušić, u materijalima ste dobili Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.  
 
Poslije kraće rasprave Petar Bitanga daje Godišnju analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 
i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Runovići. 
na glasovanje. Konstatira se da se ista usvaja jednoglasno. 
 
AD 7. 
Gospodin Petar Bitanga otvara sedmu točku  dnevnog reda – Vijećnička pitanja.  
 
Pošto su sve teme dnevnog reda iscrpljene gospodin Petar Bitanga zaključuje ovu sjednicu 
općinskog vijeća. 
 
 
 
Sjednica  je završila u 21,10 sati 
 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:     TAJNIK: 
Petar Bitanga         Borislav Alerić 



 

 

 

 

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice 
lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i 
ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od 
značenja za njihov rad. 

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim 
novinama RH, br. 144/2020 i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. 
prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona). 

Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja predstavničkog 
tijela, zamjenika općinskog načelnika i neposredno sudjelovanje građana referendumom, 
zborom građana i ostalim mehanizmima sudjelovanja. 

Najznačajnije promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Runovići se 
odnose na sljedeće: 

 smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova, 
 ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje 

nemaju 10.000 stanovnika, 
 uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/19 – pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 123/17, 98/19 i 
144/20) i članka 32. stavka 1. alineja 1. Statuta Općine Runovići („Službeni glasnik Općine 
Runovići” 1/09, 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Runovići na sjednici održanoj dana 
19.03.2021. godine donosi:  
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta općine Runovići 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Općine Runovići („Službeni glasnik općine Runovići 1/09, 1/13 i 1/18”) u 

članku 1. brišu se riječi „neposrednog sudjelovanja” i „u odlučivanju”, umjesto riječi 
neposrednog sudjelovanja dodaje se riječ „konzultiranja”.  
 

Članak 2. 
 

U članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole 
protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.” 
 

Članak 3. 
 
 Mijenja se članak 27. tako da sada glasi:  
 „Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima 
građana od lokalnog značenja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.  
 Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom.  
 Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji 
čini zasebnu cjelinu.“ 

Članak 4. 
 

 Mijenja se članak 28. tako da sada glasi:  
 „Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi 
raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu. 
 Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana 
sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja 
na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog 
odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom 
glasova  prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 
 Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 
Općinsko vijeće i općinskog načelnika. 
 Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.”. 
 
 
 
 



 
 

Članak 5. 
 

 Mijenja se članak 29. tako da sada glasi:  
 „Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.  
 O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 
 Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 
skladu s tehničkim mogućnostima Općine. 
 Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se 
općim aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.” 
 

Članak 6. 
 

U članku 29. u stavci 1.  iza riječi peticije dodaju se riječi „predstavke i pritužbe“ 
- dodaje se stavak 5 i 6 koji glase 

„Na podnijete predstavke i pritužbe Općinski načelnik, odnosno čelnik upravnih tijela 
općine dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana 
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.” 

„Tijela Općine dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati 
potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i 
sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke odnosno pritužbe. Predstavke i pritužbe 
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.”  
 

Članak 7. 
 

Iza Članka 31. dodaje se stavak 31a. koji glasi:  
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća.  

Statut Općine, Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom 
glasova svih članova predstavničkog tijela. „ 
 

Članak 8. 
 

U članku 33. iza stavka 2 dodaje se stavak 3 koji glasi:  
„Naknada za Predsjednika općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 
50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade. 
 

Članak 9. 
 

Članak 35. mijenja se i glasi: „Općinsko vijeće čini devet (9) vijećnika izabranih na 
način određen zakonom.” 
 
 
 
 
 
 



 
 

Članak 10. 
 

U članak 36. dodaje se stavak koji glasi:  
 

Vijećnik ima pravo na naknadu u skladu s odlukom općinskog vijeća. Naknada 
vijećnicima za rad u Općinskom vijeću ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.  
 

Članak 11. 
 

 U članku 39. stavku 1., alineji 6. brišu se riječi: „i zamjeniku općinskog načelnika“. 
 

Članak 12. 
 

 U članku 40. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. 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.“ 

Članak 13. 
 
 U članku 46. briše se stavka 2.. „Iznimno od stavka  Ovog članka izvršno tijelo je i 
zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom.“ 
 Briše se stavka 3 „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“ 

Briše se stavka 4 „Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost 
općinskog načelnika, ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.“ 

U stavci 5 briše se „i njegov zamjenik“  
 

Članak 14. 
 
Članak 50. mijenja se i glasi:  
 

„Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih 
je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti, zamijenit će ga privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski 
načelnik na početku mandata iz redova članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća 
Općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.  

Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik 
Općinskog načelnika koji zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je Općinski načelnik kojemu mandat nije 
prestao onemogućen obavljati dužnost.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata Općinskog 

načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske.  

Ovlasti privremenog zamjenika Općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 
obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski 
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno danom stupanja na snagu 
rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.  

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka Općinski načelnik ili pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela općine dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća 
odmah po nastanku tih okolnosti.  

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka Predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 
dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
Općinskog načelnika.” 
 

Članak 15. 
 
Članak 51. mijenja se i glasi:  
 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 
osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.  

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava 
Općinskog načelnika. 
 

Članak 16. 
 

Članak 52. mijenja se i glasi:  
 

„Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski. 
Ukoliko načelnik obavlja dužnost volonterski, ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u 
godini održavanja redovnih lokalnih izbora.”  
 

Članak 17. 
 

 U članku 53. stavku 1. brišu se riječi: „ odnosno njegovom zamjeniku“.  
 Mijenja se stavak 2. tako da sada glasi:  
 „Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.” 
 

Članak 18. 
 

Članak 54. u stavku 1. brišu se riječi: „ i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njim“,  briše se stavka 5. „Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika 
Općinskog načelnika“  u stavku 6. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“,  stavku 7. brišu se 
riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“. 

 

 



 

 

Članak 19. 
 

 Članak 54a. stavku 1. brišu se riječi: „ i njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njim“,  

Članak 20. 
 

Članak 54b. u stavku 1. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“ Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku“  

U stavku 2. brišu se riječi „a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat 
će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“ 

Briše se stavka 3 „Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika, prestane 
mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika 
općinskog načelnika.“  

Briše se stavka 4 Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog 
načelnika, iz stavka 2. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika, obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

U stavku 5. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“ 
U stavku 5. brišu se riječi , „i njegovog zamjenika“ 

 
Članak 21. 

 
U članku 75.stavak 1. iza riječi: „odbora” dodaju se riječi: „ članovi Općinskog vijeća ”. 

 
Članak 22. 

 
U članku 78. u stavku 2. riječ: „nekretninama” zamjenjuje se riječi: „imovinom”. 

 
Članak 23. 

 
 Članak 82. stavak 2. mijenja se tako da sada glasi:  
 „Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, na 
prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog ovlaštenog 
predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća, općinsko vijeće donosi odluku o 
privremenom financiranju.” 

Članak 24. 
 
 Iza članka 82. dodaju se članci 82.a, 82.b i 82.c koji glase: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Članak 82.a 
 

 Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u slučaju kada je 
općinski načelnik 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 50. ovoga Statuta. 
 

Članak 82.b 
 

 Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih 
prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem 
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka koju donosi općinski načelnik. 
 

Članak 82.c 
 

 Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave 
donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o 
obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 
 Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta 
ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od 
objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u “Narodnim novinama”. Do 
donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski 
načelnik.“ 

Članak 25. 
 

 U članku 84. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:  
 „Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim 
mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.  
 Objava informacija iz stavka 3. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona 
kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata 
ministarstva nadležnog za financije.“ 
 

Članak 26. 
 

Iza članka 91d briše se iz naslova  „I NJEGOVOG ZAMJENIKA“ 

 

 

 



 

Članak 27. 
 

U članku 91g. u točci 4. Briše se „i njegovom zamjeniku“ 

Članak 28. 
 

Članci 96. i 97. brišu se. 
Članci 98. do 101. postaju članci 96. do 99. 

 
 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 

 Svi članovi ovog saziva Općinskog vijeća  nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka 
tekućeg mandata, sukladno zakonu.  
 

Članak 30. 
 

 Ovlašćuje se Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi 
pročišćeni tekst Statuta Općine Runovići.  
 

Članak 31. 
 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Runovići“, osim članaka koji stupaju 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:  
UR.BROJ:  
 
Runović, 19.03.2021. godine  

Predsjednik općinskog vijeća 
Petar Bitanga 

      


