Na temelju odredbe članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,
123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" 7/09., 10/10., 3/13., 6/18. i 11/20), Skupština
Dubrovačko neretvanske županije, na 19. sjednici, održanoj
ožujka 2020., godine donijela je
Poslovničku odluku
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije
Članak 1.
U Poslovniku Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačkoneretvanske županije", broj 8/09., 3/13., 4/14. i 16/20), u članku 2. mijenja se stavak 1., te glasi:
„Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za
poslove Županijske skupštine ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u županiji nije imenovan pročelnik
upravnog tijela nadležnog za poslove Županijske skupštine ili službenik ovlašten za obavljanje
poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“
Članak 2.
U članku 11., mijenja se stavak 3., te glasi:
„Vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Županijske skupštine i
njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“
Članak 3.
U članku 23., stavku 3., riječi: "Služba za pripremu sjednica" mijenjaju se riječima: "upravno tijelo
nadležno za poslove Županijske skupštine".
Članak 4.
Iza članka 90. dodaje se članak 90a. koji glasi:
„Ako Županijska skupština 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 jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Županijska
skupština u skladu s posebnim zakonom na prijedlog župana ili povjerenika Vlade Republike
Hrvatske.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, Odluka o privremenom financiranju se može donijeti i na
prijedlog 1/3 vijećnika.
Članak 5.
U članku 96., stavku 1. riječi: „njegovi zamjenici koji su izabrani“ mijenjaju se riječima: „njegov
zamjenik koji je izabran“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj
se traži opoziv, Županijska skupština raspisat će referendum za opoziv župana te zamjenika župana
koji je izabran zajedno s njim u skladu s odredbama Zakona o jedinicama lokalne (područne)
regionalne samouprave i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi
na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.
1

U stavku 4. riječi: „njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim“ mijenjaju se riječima:
„njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.
Članak 6.
U članku 97., stavku 1. riječi: „njegovih zamjenika koji su izabrani“ mijenjaju se riječima:
„njegovog zamjenika koji je izabran“.
U stavku 3. riječi: „njegove zamjenike“ mijenjaju se riječima: „njegovog zamjenika“.
Stavak 5. se briše a stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.
U stavku 7., koji postaje stavak 6., riječi: „njegove zamjenike“ mijenjaju se riječima: „njegovog
zamjenika“.
U stavku 8., koji postaje stavak 7., riječi: „njegovih zamjenika“ i „njegove zamjenike“ mijenjaju se
riječima: „njegovog zamjenika“.
U stavku 9., koji postaje stavak 8., riječi: „njegovih zamjenika“ mijenjaju se riječima: „njegovog
zamjenika“.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije", osim članaka 1., 4., i 5., 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: 021-01/09-01/05
Urbroj: 2117/1-04-20Dubrovnik,
2020.
Predsjednica
Županijske skupštine
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.

Dostaviti:
1. Županijska skupština, ovdje
2. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
3. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb,
4. Odbor za Statut i Poslovnik, ovdje
5. Pismohrana.

2

Obrazloženje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Dubrovačko –
neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 8/09.,
3/13., 4/14. i 16/20.)
Potreba donošenja:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljen
je u NN 144/20., (u daljnjem tekstu Zakon), u kojem su propisane određene izmjene i dopune koje
se odnose i na stavke koje propisuje i razrađuje Poslovnik skupštine DNŽ.
Također je u istom broju NN objavljen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim
izborima.
Izmjene i dopune sa obrazloženjem:
U članku 2. mijenja se stavak 1., te glasi:
„Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za
poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u županiji nije imenovan pročelnik
upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje
poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“
Obrazloženje:
U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima određena je ovlaštena
osoba za sazivanje konstituirajuće sjednice Županijske skupštine.
__________________________________________________________________________
U članku 11., mijenja se stavak 3., te glasi:
„Vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i
njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“
Obrazloženje:
Izmijenjena odredba u Zakonu na način da je dodan izraz „sukladno sporazumu s poslodavcem“.
_________________________________________________________________________
U članku 23., stavku 3., riječi: "Služba za pripremu sjednica" mijenjaju se riječima: "upravno tijelo
nadležno za poslove Županijske skupštine", kako ne bi bilo potrebe za daljnjim promjenama
Poslovnika u tom segmentu zbog eventualnih promjena naziva upravnih tijela.
_______________________________________________________________________________
Iza članka 90. dodaje se članak 90a. kojim se omogućuje da prijedlog Odluke o privremenom
financiranju, u slučaju nedonošenja proračuna, mogu podnijeti i 1/3 vijećnika skupštine, a u skladu
sa člankom 70. Zakona.
______________________________________________________________________________
U članku 96., usklađuju se izrazi sa odredbom zakona kojom se ubuduće bira samo jedan zamjenik
župana.
Stavak 3. mijenja se u smislu određivanja potrebnog broja birača za referendum po odredbama
odgovarajućeg zakona.
______________________________________________________________________________
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U članku 97. usklađuju se izrazi sa odredbom zakona kojom se ubuduće bira samo jedan zamjenik
župana.
__________________________________________________________________________
Prijelaznom odredbom je utvrđeno da članci 1., 4., i 5., 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, budući se ti članci odnose na promjene koje su Zakonom određene da stupaju na snagu tek
nakon raspisivanja izbora.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
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Na temelju odredbe članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13., 4/14. i 11/20.) i odredbi članka 19. i
29. Poslovnika Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačkoneretvanske županije", broj 8/09., 3/13. i 4/14. i 16/20.), Odbor za Statut i Poslovnik, na sjednici,
održanoj
2021. godine donio je

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine
Dubrovačko-neretvanske županije i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

Klasa: 021-01/09-01/05
Urbroj: 2117/1-04-21Dubrovnik,
2021.

Predsjednik Odbora
Ante Damić, v. r.

Dostaviti:
1.
2.
3.

Županijska skupština, ovdje
Odbor za Statut i Poslovnik, ovdje
Pismohrana.
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