
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak i 123/17.) i članka 32. Statuta 
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), 
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 9. sjednici, od 23. srpnja 2018. godine, donosi 
 
 
 
 

POSLOVNIČKU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac 

 
 

 
 

Članak 1. 
 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», broj 6/13.), u naslovu poglavlja IX. riječ: «OBRAČUNA» 
zamjenjuje se riječima: «IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU». 
 

Članak 2. 
 

Članak 49. mijenja se i glasi: 
«Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog 

proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim 
zakonom. Uz proračun, općinski načelnik podnosi i prijedlog projekcija proračuna za 
sljedeće dvije godine. 

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
Ako općinski načelnik ne predloži Općinskom vijeću donošenje proračuna, i to u 

roku koji omogućuje donošenje proračuna u skladu sa zakonom, kao i ako povuče 
prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u 
roku koji omogućuje njegovo donošenje, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske 
razriješit će općinskog načelnika i njegovog zamjenika te će imenovati povjerenika i 
raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.». 
 

Članak 3. 
 

Članak 50. mijenja se i glasi: 
«Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, 

privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na prijedlog 
općinskog načelnika, do 31. prosinca donosi odluka o privremenom financiranju, u 
skladu s posebnim zakonom.». 

 
Članak 4. 

 
  Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi: 

 
 
 



«Članak 50.a 
 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće ako u 
tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom 
financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u 
slučaju iz članka 49. stavka 3. ovoga Poslovnika.  

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti 
Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, u slučajevima: 
- ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća koje u tekućoj godini nije donijelo proračun 
za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju odnosno nije donijelo 
proračun do isteka roka privremenog financiranja, nakon provedenih prijevremenih 
izbora novoizabrano Općinsko vijeće ne donesene proračun u roku od 90 dana od 
konstituiranja, 
- ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 45 dana od dana kada ga je 
novoizabrani općinski načelnik predložio.». 

 
Članak 5. 

 
U članku 71. dodaje se stavak 3. koji glasi:  
«Dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi odluku 

o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako je 
raspisivanje referenduma za opoziv predložilo dvije trećine vijećnika Općinskog 
vijeća.». 

 
Članak 6. 

 
U članku 72. stavak 5. mijenja se i glasi: 
«Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika također se utvrđuje tko je 

„za“, tko je „protiv“ odnosno tko se suzdržava od glasovanja.». 
 

Članak 7. 
 

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije». 
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