OPĆINA BILJE
KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I
NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINE BILJE

Temeljem članka 48. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ općine Bilje, broj 5/13 i 3/14)
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Bilje na svojoj sjednici održanoj
dana 23.01.2018.g. donijela je
NACRT
II. STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE BILJE
Članak 1.
U Statutu Općine Bilje („Službeni glasnik “ Općine Bilje, br. 5/13. 3/14) u članku 19.
stavak 1. iza riječi “ predstavničkog tijela“ stavlja se zarez i dodaju se riječi „ radi
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine „
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3 koji glasi:
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine nije obvezujući.“
Članak 2.
U članku 20. stavak. 2. iza riječi „birača Općine“ dodaju se riječi „ i 2/3 članova
Općinskog vijeća.“
U stavku 5. umjesto „12 mjeseci.“ upisuje se „6 mjeseci“
Članak 3.
U članku 21. stavak 1. mijenja se tako da sada glasi: „Ako su prijedlog za raspisivanje
referenduma podnijeli birači ili 2/3 članova Općinskog vijeća, Predsjednik Općinskog
vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od
dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Članak 4.
U članku 33. stavak 2. riječ: »Godišnjeg obračuna proračuna Općine Bilje « zamjenjuje se
riječima: » Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje «.
Članak 5.
U članak 35. stavak 3. riječi „Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine“
zamjenjuju se riječima .“ Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim

izborima počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i traje do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno
do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog
tijela“.

Članak 6.
U članku 51.stavak 3. točka 5. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuje se
riječima „DRUGOM RASPOLAGANJU „,
U stavku 4. , 6 i 7. riječi „ostalom imovinom“ zamjenjuje se riječima „DRUGOM
RASPOLAGANJU „,
Stavak 8. . mijenja se i glasi: »Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. točka 6.
ovoga članka Općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika“
Općine Bilje koji slijedi nakon donošenja te odluke.«.

Članak 7.
U članku 62. iza st. 4. dodaje se novi st. 5 . koji glasi »Osobe koje dužnost obavljaju
volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih
lokalnih izbora.«.
Članak 8.
U članku 66. stavak 1.brišu se riječi „ i nadziru“

Članak 9.
U članku 94. stavak 1. riječ „domaćina“ zamjenjuju se riječju: »gospodara«.
U stavku 2.riječi „ ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima“ drugom raspolaganju “
Članak 10.
U članku 95. stavak jedan brišu se riječi „uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća“
Članak 11.
U članku 99. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi „Općinski načelnik, kao jedini
ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću
na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.“
Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 12
U članku 103. stavak 2. riječi: »obavlja nadzor nad zakonitošću « zamjenjuju se riječima:
»nadzire zakonitost«.
Članak 13.
U članku 108
objave“. «.

riječ: »danom objave « zamjenjuje se riječima: »prvog dana od dana
Članak 14.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Statuta Općine Bilje.
Članak 15
Ova Statutarna odluka stupa na snagu stupa na snagu prvoga dana od dana objave3 u
„Službenim glasniku “ Općine Bilje.

Bilje,23.01.2018.g.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Igor Ružička, mag. iur.

OBRAZLOŽENJE

I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE STATUTARNA ODLUKA DONOSI
Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17) (u daljnjem tekstu Zakon) propisana je
obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona. Zakon
je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine.
II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU STATUTARNOM ODLUKOM
1. Referendum – rok za dostavu zaprimljenog prijedloga za raspisivanje
referenduma
Izmjenom Zakona propisano je da će u slučaju ako je raspisivanje referenduma predložilo
20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik predstavničkog tijela dostaviti
zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Statutarnom odlukom
usklađuje se dosadašnji rok za dostavu prijedloga od 8 dana sa novom zakonskom odredbom.
2. Trajanje mandata članova predstavničkog tijel - usklađivanje s odredbama
Zakona o lokalnim izborima
U odnosu na trajanje mandata članova predstavničkih tijela, Zakonom je bilo
propisano da mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Istodobno, Zakonom o
lokalnim izborima (Narodne novine 144/12 i 121/16) propisano je da se redovni izbori za
članove predstavničkih tijela jedinica te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i
župana i njihove zamjenike održavaju istodobno, treće nedjelje u svibnju svake četvrte
godine. Izmjenom Zakona usklađena je duljina trajanja mandata članova predstavničkih tijela
s odredbama Zakona o lokalnim izborima.
3. Prava članova predstavničkog tijela – opravdani, neplaćeni izostanak s posla
Dopunom Zakona propisuje se pravo članova predstavničkog tijela na opravdani,
neplaćeni, izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih
tijela.

4. Referendum za opoziv gradonačelnika – pravo članova predstavničkog tijela za
predlaganje donošenja odluke o raspisivanju referenduma, novi rokovi za
podnošenje prijedloga
Zakonom je propisano da raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i
njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima, može predložiti 20% ukupnog broja
birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, te da je u tom slučaju predstavničko tijelo dužno
raspisati taj referendum (ako predstavničko tijelo ne donese odluku o raspisivanju
referenduma Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspušta predstavničko tijelo.). Dopunom
Zakona pravo predlaganja referenduma za opoziv imaju i članovi predstavničkog tijela, te se
Statutarnom odlukom, propisuje ovlast članova predstavničkog tijela za predlaganje
raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani
zajedno s njima. Prijedlog može podnijeti 2/3 članova predstavničkog tijela, a predstavničko
tijelo donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv dvotrećinskom većinom glasova
svih članova. Ujedno, Zakonom su skraćeni rokovi u kojima se ne može podnijeti novi
prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv sa 12 mjeseci na 6 mjeseci od dana održanih
izbora odnosno dana ranije održanog referenduma za opoziv.
5. Raspolaganje imovinom – ovlasti gradonačelnika
Dosadašnje mišljenje Ministarstva uprave u odnosu na ovlasti gradonačelnika za
odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i što po mišljenju
Ministarstva obuhvaća izričaj „raspolaganje ostalom imovinom“ ugrađeno je u izmjene
Zakona. Umjesto termina „raspolaganje ostalom imovinom“ utvrđuje se termin „ostalo
raspolaganje imovinom“, a što obuhvaća sve vrste raspolaganja (opterećivanje
nekretnine pravom zaloga, pravom služnosti, zasnivanjem prava građenja i slično).
6. Objava odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice lokalne
samouprave u tijelima pravnih osoba
Ukinuta je obveza gradonačelnika za dostavu predstavničkom tijelu odluke o
imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice u tijelima pravnih osoba, s obzirom da se
odluka objavljuje u službenom glasilu jedinice. Utvrđuje se obveza gradonačelnika za objavu
navedene odluke u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja te odluke.

7. Predlaganje proračuna – ovlasti gradonačelnika
Vezano uz financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Statutarnom se odlukom, u skladu sa Zakonom, utvrđuje obveza gradonačelnika za
predlaganje donošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju (gradonačelnik je
jedini ovlašteni predlagatelj).
Sukladno navedenom radi usklađivanja s odredbama zakona, potrebno je izmijeniti ili dopuniti
pojedine članka Statuta kao slijedi odnosno kao u Nacrtu/Prijedlogu :

Člankom 1.
U Statutu Općine Bilje („Službeni glasnik “ Općine Bilje, br. 5/13. 3/14) u članku 19. stavak
1. iza riječi “ predstavničkog tijela“ stavlja se zarez i dodaju se riječi „ radi prethodnog
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine „
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3 koji glasi:
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine nije obvezujući.“
Tako da sada glasi:
„Članak 19.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, radi prethodnog
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine , kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom i Statutom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka
može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća,
općinski načelnik i 20% birača upisanih u popis birača Općine Bilje.
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine nije obvezujući.“
Člankom 2.
U članku 20. stavak. 2. iza riječi „birača Općine“ dodaju se riječi „ i 2/3 članova
Općinskog vijeća.“
U stavku 5. umjesto „12 mjeseci.“ upisuje se „6 mjeseci“
Tako da sada glasi:
„Članak 20.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavak 1. ovoga Statuta referendum se može
raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s
njim.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača
upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i
prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.
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 Općine Bilje.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim prije proteka roka (od 12 mjeseci) roka od 6 mjeseci
od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori za načelnika.
Člankom 3.
U članku 21. stavak 1. mijenja se tako da sada glasi: „Ako su prijedlog za raspisivanje
referenduma podnijeli birači ili 2/3 članova Općinskog vijeća, Predsjednik Općinskog
vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od
dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Tako da sada glasi:
„Članak 21.
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači ili 2/3 članova Općinskog
vijeće, Predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje
referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici 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 za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.“
Članak 4.
U članku 33. stavak 2. riječ: »Godišnjeg obračuna proračuna Općine Bilje « zamjenjuje se
riječima: » Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje «.
Tako da sada glasi:
„Članak 33.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih vijećnika na sjednicama kojima je
nazočna većina ukupnog broja vijećnika, ukoliko zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom
Općinskog vijeća nije određena posebna većina.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja vijećnika prilikom
donošenja Statuta Općine Bilje, Poslovnika Općinskog vijeća, Proračuna, Godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje, Odluke o raspisivanju referenduma i u
drugim slučajevima određenim zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Općinskog vijeća. „
Člankom 5.
U članak 35. stavak 3. riječi „Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine“
zamjenjuju se riječima .“ Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim
izborima počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i traje do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno
do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog
tijela“.
Tako da sada glasi:
„Članak 35.
Općinsko vijeće broji 15 vijećnika.
Općinsko vijeće može imati i više od 15 vijećnika ako je to potrebno da bi se
osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Općinskom vijeću sukladno
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom
konstituiranja predstavničkog tijela i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela“.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima. „
Članak 6.
U članku 51.stavak 3. točka 5. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuje se
riječima „drugom raspolaganju „
U stavku 4. , 6 i 7. riječi „ostalom imovinom“ zamjenjuje se riječima „drugom
raspolaganju „,
Stavak 8. . mijenja se i glasi: »Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. točka 6.
ovoga članka Općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika“
Općine Bilje koji slijedi nakon donošenja te odluke.«.
Tako da sada glasi:
„Članak 51.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov
rad,
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i
statutom,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave i drugom raspolaganju“ u skladu s ovim Zakonom,
statutom jedinice i posebnim propisima,
6.imenuje i razrješava članove upravnih tijela i nadzornih odbora u trgovačkih društvima i
drugim pravnim osobama za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave, osim ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno,
7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno
župan može odlučivati o visini 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.
Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno
župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00
kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.
Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora
biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.
O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju drugom imovinom
većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje Općinsko vijeće.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. točka 6. ovoga članka Općinski
načelnik, dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika“ Općine Bilje koji slijedi
nakon donošenja te odluke.«.
Članak 7.
U članku 62. iza st. 4. dodaje se novi st. 5 . koji glasi »Osobe koje dužnost obavljaju
volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih
lokalnih izbora.«.
Stavak 5. postaje stavak 6.
Tako da sada glasi:
„Članak 62.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno.
Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na
dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu o tome hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju
pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja
dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja
dužnosti u tijeku mandata, ,dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja
dužnosti nadležnom upravnom tijelu općine.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja
dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.«.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave
obavijesti iz stavka 4. ovoga članka.“
Članak 8.
U članku 66. stavak 1.brišu se riječi „ i nadziru“
Tako da sada glasi:
„Članak 66.
Upravna tijela u područjima za koje su osnovani i u okviru djelokruga utvrđenog
posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata tijela
Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Bilje i iz drugih
prihoda u skladu sa zakonom.“
Članak 9.
U članku 94. stavak 1. riječ „domaćina“ zamjenjuju se riječju: »gospodara«.
U stavku 2.riječi „ ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima“ drugom raspolaganju “
Tako da sada glasi:
„Članak 94.
Imovinom Općine Bilje upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s
odredbama ovog Statuta i pažnjom dobrog gospodara.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te
DRUGOM RASPOLAGANJU imovinom Općine Bilje čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i druge imovine , a najviše do
1.000.000 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do
70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa
zakonskim propisima,
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte
glede upravljanja imovinom, sukladno općem aktu Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i

postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine uz prethodnu suglasnost Općinskog
vijeća.“
Članak 10.
U članku 95. stavak jedan brišu se riječi „uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća“
Tako da sada glasi:
„Članak 95.
Akte o kupnji, prodaji, davanju na korištenje (sa i bez naknade), zakupu, podzakupu
nekretnina, odnosno najmu/zajmu i podnajmu/podzajmu pokretnina, donosi načelnik sukladno
odredbama zakona i ovog Statuta.
Akte o osnivanju poduzeća, društava, udruga, javnih ustanova i drugih pravnih osoba
kao i o prestanku rada, spajanju i pripajanju dijela poduzeća, društava, udruga, javnih
ustanova i drugih pravnih osoba koje su u vlasništvu Općine, donosi Općinsko vijeće.
Aktom Općinskog vijeća određuje se i način raspoređivanja dobiti osnovanim pravnim
osobama. „
Članak 11.
U članku 99. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi „Općinski načelnik, kao jedini
ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću
na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.“
Stavak 2. postaje stavak 3.
Tako da sada glasi:
„Članak 99.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u
rokovima propisanim zakonom.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog
proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom
roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku
propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“
Članak 12
U članku 103. stavak 2. riječi: »obavlja nadzor nad zakonitošću « zamjenjuju se riječima:
»nadzire zakonitost«.
Tako da sada glasi:

„Članak 103.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke,
pravilnike, te druge opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog
vijeća.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom
ovim Statutom te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.
Članak 13.
U članku 108
objave“. «.

riječ: »danom objave « zamjenjuje se riječima: »prvog dana od dana

Tako da sada glasi:
„Članak 108.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u „Službenom glasniku“ Općine
Bilje. 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 akti ne mogu imati povratno djelovanje.“
Članak 14.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Statuta Općine Bilje.

Članak 15
Ova Statutarna odluka stupa na snagu stupa na snagu prvoga dana od dana objave u
„Službenim glasniku “ Općine Bilje.

Predsjednik Komisije
Igor Ružička, mag.iur.

