
 

 

 

 

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
   VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

                             OPĆINA GUNJA 
                 O P Ć I N S K O   V I J E Ć E 

 
OIB: 80621259595     
KLASA: 021-05/18-01/532 
UR.BROJ: 2212/07-18-1 
U Gunji, 20. ožujka 2018. godine 

 
 Na temelju ĉlanka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podruĉnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17.) i ĉlanka 29.  Statuta Općine Gunja (“Službeni 
vjesnik” Općine Gunja br. 01/18.) Općinsko vijeće Općine Gunja na prijedlog Odbora za Statut i 
Poslovnik, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2018.godine donosi: 
 
 

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
P  O S  L  O  V  N  I  K A 

Općinskog vijeća Općine Gunja 
 
 

Članak 1. 
 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 02/09, 03/13 
– dalje u tekstu: Poslovnik) u ĉlanku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 
“Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno znaĉenje odnose se jednako na muški i ženski rod.” 

 
Članak 2. 

 

 Ĉlanak 26. Poslovnika mijenja se tako da isti sada glasi: 
 

„ Temeljni financijski akt Općine Gunja je proraĉun. 
Općinski naĉelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proraĉuna i podnijeti 

ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrĊenom posebnim zakonom. 
Proraĉun donosi Općinsko vijeće Općine Gunja u skladu s posebnim zakonom. 
Ako općinski naĉelnik ne predloži proraĉun Općinskom vijeću ili povuĉe prijedlog prije glasovanja 

o proraĉunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proraĉuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, 
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 
podruĉnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njim. 

U sluĉaju iz stavka 4. ovoga ĉlanka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog naĉelnika i raspisati prijevremene 
izbore za općinskog naĉelnika sukladno posebnom zakonu. 

Novoizabrani općinski naĉelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proraĉun u roku od 45 dana 
od dana stupanja na dužnost. 

Općinsko vijeće mora donijeti proraĉun iz stavka 6. ovog ĉlanka u roku od 45 dana od dana kada 
ga je općinski naĉelnik predložio predstavniĉkom tijelu. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog naĉelnika iz stavka 4. ovoga ĉlanka 
stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 8. ovoga ĉlanka razriješeni općinski naĉelnik 
može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave 
rješenja.“         

 
 
 
 

 



 
Članak 3. 

 
 Iza ĉlanka 26. Poslovnika dodaje se ĉlanak 26.a i 26.b koji glase: 
 

„ Ĉlanak 26.a 

 
„Općinski naĉelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma. 
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine Gunja u kojoj se traži opoziv općinskog 
naĉelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, 
– 2/3 ĉlanova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja biraĉa upisanih u popis 
biraĉa Općine Gunja u kojoj se traži opoziv, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog 
naĉelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s ĉlankom 24. stavkom 5. Zakona 
o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrĊivanje je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja biraĉa u jedinici. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 ĉlanova Općinskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih ĉlanova Općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog naĉelnika. 
Referendum za opoziv općinskog naĉelnika 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 naĉelnika.  

Odluka o opozivu općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina biraĉa koji su glasovali, uz uvjet da ta 
većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja biraĉa upisanih u popis biraĉa u Općini Gunja. 

Ĉlanak 26.b 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog 
naĉelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim: 
– ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u ĉlanku 84. stavku 1. toĉki 7. Zakona o 
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi novoizabrano predstavniĉko tijelo ne donese proraĉun u 
roku od 90 dana od konstituiranja, 
– ako predstavniĉko tijelo ne donese proraĉun u roku iz ĉlanka 69.a stavka 4. Zakona o lokalnoj i 
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi. 

U sluĉaju iz stavka 1. ovoga ĉlanka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog naĉelnika i 
raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenju 
općinskog naĉelnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 3. ovoga ĉlanka predsjednik raspuštenog 
Općinskog vijeća i razriješeni općinski naĉelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.“ 

 
Članak 4. 

 
 Naslov iznad ĉlanka 45. Poslovnika koji glasi: „VIII DONOŠENJE PRORAĈUNA I GODIŠNJEG 
OBRAĈUNA PRORAĈUNA OPĆINE“ mijenja se tako da isti sada glasi: „„VIII. DONOŠENJE 
PRORAĈUNA OPĆINE“  

 

 Ĉlanak 45. Poslovnika mijenja se tako da isti sada glasi: 
 

„Proraĉun Općine Gunja i odluka o izvršavanju proraĉuna donosi se za proraĉunsku godinu i 
vrijedi za godinu za koju je donesen. 

Proraĉunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje poĉinje 1. sijeĉnja, a završava 31. 
prosinca kalendarske godine. 

Ako Općinsko vijeće ne donese proraĉun prije poĉetka proraĉunske godine, privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proraĉunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja 
financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Gunja i drugih proraĉunskih i izvanproraĉunskih 
korisnika Općine Gunja u skladu s posebnim zakonom. 



Odluku o privremenom financiranju iz stavka 3. ovoga ĉlanka donosi do 31. prosinca Općinsko 
vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog naĉelnika ili povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske. 

U sluĉaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski naĉelnik 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 
naĉelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski naĉelnik predlaže povjereniku 
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su ukljuĉeni ostvareni prihodi i primici te 
izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proraĉun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proraĉuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga ĉlanka sadržajno 
odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za 
koje se donosi. „ 

Članak 5. 
 

 U ĉlanku 58. Poslovnika dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 
“ Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

Općinskog vijeća Općine Gunja i njegovih radnih tijela.” 
 

Članak 6. 
 
 U preostalom dijelu odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja („Službeni vjesnik“ 
Općine Gunja br. 02/09. i 03/13.) ostaju neizmijenjene. 

 
Članak 7. 

 
 Ova Poslovniĉka odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Općine Gunja.  

 
  

 
 
         Predsjednik vijeća: 
             Boris Nikolić 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 




