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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka
32. Statuta Općine Ston ( „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj“: 05/13 i 7/18 i
„Službeni glasnik Općine Ston“ broj 1/21) Općinsko vijeće Općine Ston na 3. sjednici održanoj 15.09.
2021., donijelo je

STATUTARNA ODLUKA
o izmjenama Statuta Općine Ston

Članak 1.

U Statutu Općine Ston ( „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj“: 05/13 i 7/18 i
„Službeni glasnik Općine Ston“ 1/21) u članku 96. st. 1) mijenja se i glasi:
„ 1) Opći akti se, prije nego što stupe na snagu, objavljuju u „Službenom glasniku Općine Ston“.“

Članak 2.
Članak 94. Statuta Općine Ston mijenja se i glasi:
„1) Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Ston.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ston:
Zvonimir Stepić

Klasa: 021-01/13-01/01
Urbroj:2117-04/21-06
Ston, 15.09.2021.godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka
32. Statuta Općine Ston ( „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj“: 05/13 i 7/18 i
„Službeni glasnik Općine Ston broj 1/21) Općinsko vijeće Općine Ston na 3. sjednici održanoj 15.09.
2021., donijelo je

POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Ston

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
1)
Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Ston (nastavno: Poslovnik) se detaljnije uređuje
način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje
prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način
i postupak donošenja akata u Općinskog vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Ston (nastavno: Općina).
2)
riječi i pojmovi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
1) Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, koji se bira
većinom glasova svih članova vjieća.
2) Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
3) Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša
domovino” .

Članak 3.
1) Nakon izvješća Mandatnog odbora o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.
2) Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Ston obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Ston, te
da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Ston ”.
3) Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”.
4) Vijećnici i potpisuju izjavu o davanju prisege.
5) Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.
1) U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik
vijećnika.
2) Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.
3) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije
zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne
postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.
4) Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine (nastavno: Odjel).
5) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.

Članak 5.
1) Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog odbora i Odbora
za izbor i imenovanja, predsjednik Općinskog Vijeća ili najmanje 1/3 (jedna trećina) vijećnika mogu
predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
1) Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine.

Članak 7.
1) Pročelnik Odjela ili službenik određen aktom o unutarnjem redu Odjela (nastavno: nadležni
službenik) dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu
sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i
druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
2) Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika
radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 8.
1) Odjel je dužan pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga
koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća,
odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom
redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi
potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 9.
1) Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub
nezavisnih vijećnika.
2) Klub vijećnika mora imati najmanje 3 (tri) člana.
3) Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.
4) Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički
uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 10.
1) Vijeće ima predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika.

2) Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.
3) Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
4) Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
5) Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 11.
1) Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
2) Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
3)Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od 2 (dva) kandidata, u
ponovljenom glasovanju sudjeluju 2 (dva) kandidata koji su dobili najviše glasova.
4) Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
5) Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se
izborni postupak u cijelosti.
6) Između izabranih potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća određuje koji
ga potpredsjednik, zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sve u skladu sa Statutom.

Članak 12.
1)
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine i ovim
Poslovnikom.

Članak 13.
1) Predsjednik Gradskog vijeća prema potrebi saziva Međustranačko vijeće koje se sastoji od
predsjednika klubova vijećnika i nositelja nezavisnih lista birača koje participiraju u Gradskom vijeću
ako isti nisu članovi nijednog kluba vijećnika.
Članak 14.
1) Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik Odjela ili nadležni službenik.

V. RADNA TIJELA

Članak 15.
1) Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:
1. Mandatni odbor,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za statutarno – pravna pitanja.
2) Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva
i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.
3) Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda vijećnika ili reda
znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, uz prethodni
poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
4) Prilikom predlaganja i izbora predsjednika i članova radnih tijela u pravilu se vodi računa o
strukturi Općinskog vijeća.
5) O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

Članak 16.
1) Mandatni odbor čine predsjednik i 2 (dva) člana.
2) Mandatni odbor bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
3) Nadležnost Mandatnog odbora utvrđena je zakonom i Statutom.

Članak 17.
1) Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i 4 (četiri) člana.
2) Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika
Općinskog vijeća.
3) Nadležnost Odbora za izbor i imenovanja utvrđena je Statutom.

Članak 18.
1) Odbor za statutarno pravna - pitanja, čine predsjednik i 4 (četiri) člana.
2) Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda vijećnika i reda znanstvenih,
stručnih i drugih javnih osoba.
3) Nadležnost Odbora za statutarno-pravna pitanja utvrđena je Statutom.

Članak 19.
1) U smislu članka 15. stavak 2. ovog Poslovnika stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Odbor za proračun i financije;
2. Odbor za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne poslove;
3. Odbor za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu i suradnju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave;
5. Odbor za određivanje imena naselja, ulica i trgova;
6. Odbor za prestavke, pritužbe i prijedloge.

Članak 20.
1) Odbor za proračun i financije čine predsjednik i 4 (četiri) člana.
2) Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda vijećnika i/ili reda znanstvenih,
stručnih i drugih javnih osoba.
3) Odbor za proračun i financije raspravlja i predlaže proračun i prateće proračunske akte, te
raspravlja i očituje se o svim pitanjima koja zadiru u materijalno-financijsku oblast poslovanja i rada
Općine, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 21.
1) Odbor za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne poslove čine predsjednik i 4 (četiri)
člana.
2) Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda vijećnika i/ili reda znanstvenih,
stručnih i drugih javnih osoba.
3) Odbor za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne poslove raspravlja i predlaže opće akte
iz ove oblasti u najširem smislu, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 22.
1) Odbor za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu i suradnju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave čine predsjednik i 4 (četiri) člana.
2) Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda vijećnika i/ili reda znanstvenih,
stručnih i drugih javnih osoba.

3) Odbor za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu i suradnju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave raspravlja i predlaže opće akte iz ove oblasti u najširem smislu, te obavlja i
druge poslove utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 23.
1) Odbor za određivanje imena naselja, ulica i trgova čine predsjednik i 4 (četiri) člana.
2) Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda vijećnika i/ili reda znanstvenih,
stručnih i drugih javnih osoba.
3) Odbor za određivanje imena naselja, ulica i trgova, predlaže Vijeću određivanje imena naselja,
ulica, trgova, parkova, šetališta i drugih javnih površina na području Općine.

Članak 24.
1) Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge čine predsjednik i 4 (četiri) člana.
2) Predsjednik i članovi Odbora se biraju iz redova vijećnika.
3) Predsjednik Odbora je u pravilu iz redova opozicijskih vijećnika.
4) Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana i
drugih osoba na rad općinskih tijela i službi, kao i na nepravilan odnos djelatnika Odjela, te ukazuje
nadležnim tijelima na potrebu zakonitog postupanja.

Članak 25.
1) Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela i ovim
Poslovnikom.
2) O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,
obavještavaju se putem oglasne ploče Općine i objavom na web stranici Općine.
3) U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinskog vijeće, a odnose se na djelokrug rada
radnog tijela.
4) Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika
i Općinsko vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 26.
1) Općinski načelnik može na prvoj sjednici Općinskog vijeća položiti prisegu, a na inicijativu
predsjednika Općinskog vijeća.
2) Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
Općinskog načelnika Općine obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Općine Ston ”.
3) Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva Općinskog načelnika koji nakon
što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”.

Članak 27.
1) Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.
2) Općinski načelnik, kad sam ne brani svoj prijedlog, određuje u dogovoru s predsjednikom
Općinskog vijeća, izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni
red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 28.
1) Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u
njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te
obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća, odnosno njegovih radnih
tijela.
2) Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili njegovo radno tijelo može,
smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 29.
1) O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 30.
1) Način i postupak pokretanja opoziva Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine.

VII. AKTI VIJEĆA
Članak 31.
1) Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 32.
1) Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
2) Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst
odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
3) Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

Članak 33.
1) Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba
koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom glasniku Općine Ston i na službenim
web stranicama Općine.
2) O objavljivanju akata iz prethodnog stavka ovog članka, brine se Odjel.

Članak 34.
1) Pravo podnošenja prijedloga akta ima svaki vijećnik, radno tijelo, Općinski načelnik, klub vijećnika,
ako zakonom ili Statutom nije određeno da prijedloge pojedinih akata mogu podnijeti samo određeni
predlagatelji.
2) 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 značaja, u skladu sa zakonom i Statutom.
3) O prijedlogu i peticiji iz stavka 2. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako potpisom
prijedlog podrži najmanje 10% (deset posto) birača upisanih u popis birača Općine Ston, te dati odgovor
podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od prijema prijedloga ili peticije
4) Svaki građanin ima pravo Vijeću i njegovim tijelima slati predstavke i pritužbe i na njih dobiti odgovor
sukladno odredbama Statuta Općine Ston i zakona.
.

Članak 35.
1) Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
2) Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se
da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni
u roku od petnaest dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen
Općinskom vijeću.
3) Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću,
može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 (tri) mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne
odluči drukčije.

Članak 36.
1) Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
2) Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst
odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i
odgovarajuća dokumentacija.
3) Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na
snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
4) Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
5) Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava
ima i izvjestitelj radnog tijela i Odbor za statutarno – pravna pitanja.

Članak 37.
1) Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
2) Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 38.
1) Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 (pet) minuta, a
za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 (petnaest) minuta.

2) Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i
obrazloženja od propisanog prethodnim stavkom ovog članka.

Članak 39.
1) Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
2) Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo
na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
3) Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku, ukoliko on nije
predlagatelj.
4) Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 34. ovog
Poslovnika.

Članak 40.
1) Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno,
na sjednici, u tijeku rasprave.
2) Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
3) Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane na prijedlog akta i kada
nije predlagatelj.

Članak 41.
1) Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
2) Iz razloga navedenih u prethodnom stavku ovog članka, glasovanje o amandmanima će se
odgoditi ako to zatraži Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Članak 42.
1) O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj
akta ili ne.
2) Izjašnjavanje prema prethodnom stavku ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom
rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 43.
1) Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu
se odvojeno ne glasuje:
1.

ako ga je podnio predlagatelj akta,

2.

ako ga je podnio Odbor za statutarno – pravna pitanja i s njima se suglasio predlagatelj akta,

3.

ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.

Članak 44.
1) Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se
nije suglasio Općinski načelnik, se glasuje odvojeno.
2) Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta
o kojem se odlučuje.

Članak 45.
1) O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se
odnose.
2) Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje
o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
3) Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 46.
1) Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani
razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za
Općinu.
2) Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 35.
ovog Poslovnika.
3) Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 (jedne trećine) vijećnika.

4) Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
5) Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom
postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 47.
1) Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i
odlučuje o aktu.

Članak 48.
1) Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do
zaključenja rasprave.
2) O postupku s amandmanima iz prethodnog stavka ovog članka primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA
PRORAČUNA OPĆINE

Članak 49.
1)
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u
rokovima propisanim zakonom.
2)
Načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a
prije glasovanja o proračunu u cjelini.
3)
Ako Općinsko vijeće 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 Općine Ston i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.“

4)
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 3. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko
vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike
Hrvatske.“
5)
Ukoliko je općinski načelnik razriješen temeljem članka 69.a Zakona, novoizabrani općinski
načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na
dužnost.
6)
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana
kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.
7)
Ako Općinsko vijeće 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 Općine Ston i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
8)
Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s
posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
9)
U slučaju kada je temeljem članka 84. stavak 8. Zakona raspušteno samo predstavničko tijelo,
a općinski načelnik 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 načelnik.
10)
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te
izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
11)
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
12)
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka sadržajno odgovara odluci o privremenom
financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 50.
1) Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 51.
1) Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku i pročelniku Odjela u svezi
poslova iz njihovog djelokruga rada.

2) Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u
pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga
upućuje.
3) Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može
trajati najviše tri minute. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može
postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.
4) Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se
navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet
minuta.
5) Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora.
6) Pisani odgovor daje se poželjno do sljedeće sjednice, odnosno najkasnije u roku trideset dana.
7) Općinski načelnik, odnosno pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem
predsjednika Općinskog vijeća.
8) Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

Članak 52.
1) Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku, odnosno pročelniku Odjela kao i odgovor
na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se
odnose na postavljeno pitanje.
2) Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
3) Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća
neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 53.
1) Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, Općinski načelnik,
odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća
bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.

Članak 54.
1) Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od
dvije minuta.

2) Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

Članak 55.
1) Vrijeme za postavljanje vijećničkih pitanja ograničava se na trajanje od sat vremena
2) Vijećnička pitanja se postavljaju po redoslijedu prijavljivanja o čemu računa vodi predsjednik
Općinskog vijeća.
3) Vijećnici koji ne stignu postaviti pitanje, mogu ga postaviti u pismenom obliku u roku naredna tri
dana od održavanja sjednice.

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 56.
1) Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine.

Članak 57.
1) Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga
može podnijeti najmanje 1/3 (jedna trećina) vijećnika.
2) Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu
donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno,
formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 58.
1) Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće
sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30
(trideset) dana od dana primitka.

Članak 59.
1) Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
2) Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 60.
1) Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o
pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od
Općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

Članak 61.
1) Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
2) Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća
o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 6 (šest) mjeseci od
dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od
Općinskog načelnika.

XIII.

RED NA SJEDNICI

l. Sazivanje sjednice

Članak 62.
1) Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jedanput u
3 (tri) mjeseca.
2) Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev
najmanje 1/3 (jedne trećine) vijećnika u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva.
3) Zahtjev mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
4) Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu
će na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 (jedne trećine) vijećnika sazvati Općinski načelnik u roku od 8
(osam) dana.
5) Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 5. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na obrazloženi
zahtjev najmanje 1/3 (jedne trećine) vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
6) Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
7) Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,5. i 6. ovog članka mora se održati u roku od 15
dana od dana sazivanja.

8) Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.

Članak 63.
1) Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
2) Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima
5 (pet) dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
3) Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.
4) O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
5) Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku,
pročelniku Odjela i medijima, a po potrebi i vijećima mjesnog odbora na području Općine i političkim
strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću.
6) 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.
7) Redovne sjednice Gradskog vijeća održavaju se u općinskoj dvorani Općine Ston.
8) Svečane sjednice, tematske sjednice, ili kad za to postoje opravdani razlozi redovne sjednice se mogu
održavati izvan gradske vijećnice u za to primjerenim prostorima na području Općine Ston.

2. Dnevni red
Članak 64.
1) Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
2) Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog
reda sjednice.

Članak 65.
1) Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

2) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
3) Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
4) O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
5) Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o
hitnosti postupka.
6) Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
7) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice uvijek je prva točka dnevnog reda.

Članak 66.
1) Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog
dnevnog reda.
2) Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog
reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 67.
1) Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten
u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 35. ovog Poslovnika prije proteka roka od 3
(tri) mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 68.
1) Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti potpredsjednik kojeg on odredi, sve u skladu sa Statutom.

Članak 69.
1) Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

2) Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog
vijeća.
3) Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
4) Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
5) Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 70.
1) Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
2) Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik
daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od 3 (tri) minute, vijećnik koji želi
govoriti o povredi Poslovnika mora navesti koji članak Poslovnika je povrijeđen.
3) Predsjednik Općinskog vijeća je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi
Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome
se odlučuje na sjednici bez rasprave.
4) Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik Općinskog vijeća će mu dati riječ čim završi
govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno
objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od 2 (dvije) minute.

Članak 71.
1) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
2) Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika
Općinskog vijeća, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa
osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
3) Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena,
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
4) Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, predsjednik
Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

Članak 72.
1) Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo
jedanput.
2) Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje 5 (pet) minuta.

3) Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i
dulje.
4) Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 70. ovog
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše 3 (tri) minute, neovisno o
tome da li su ranije govorili o toj temi.

4. Tijek sjednice
Članak 73.
1) Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća
utvrđuje nazočnost vijećnika.
2) Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika
Općinskog vijeća ili pročelnika Odjela.
3) Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.
4) Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti
većine vijećnika.
5) Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice,
na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 (jedna trećina) vijećnika.

5. Odlučivanje
Članak 74.
1) Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.

Članak 75.
1) Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća
nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
2)Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:
1.

Statut Općine,

2.

Ovaj Poslovnik,

3.

proračun,

4.

godišnji izvješće o izvršenju proračuna,

5.

odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

6.
odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih
statutom Općine.

6. Glasovanje
Članak 76.
1) Glasovanje na sjednici je javno.
2) Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
3) Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
4) Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko
uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv»
prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.
5) Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
7) Vijećnike proziva i glasove prebrojava predsjednik Općinskog vijeća i/ili nadležni službenik.

Članak 77.
1) Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
2) Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje
i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 78.
1) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
2) Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način
da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

3) Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
4) Glasačke listiće priprema nadležni službenik. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i
određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 79.
1) Nadležni službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog
glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

Članak 80.
1) U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
2) Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

Članak 81.
1) Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
2) Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji
je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na
kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 82.
1) Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog
vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.
2) Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.
3) Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji
su mu pomagali kod samog glasovanja.
4) Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.

XIV. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 83.
1) Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u
postupku propisanim Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 84.
1) Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
2) Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on
odredi, sve u skladu sa Statutom, odnosno prvi, pa drugi potpredsjednik.
3) Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 85.
1) Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 (jedne trećine vijećnika) može se
pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
2) Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati
obrazloženje prijedloga.
3) Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu
najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dostave prijedloga.
4) Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća
koja se mora održati najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od kada je prijedlog zaprimljen.
5) Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika
Općinskog vijeća.

Članak 86.
1) Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku.
2) Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 87.
1) Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednik Općinskog vijeća, kojeg odredi Općinsko vijeće, sve u skladu sa Statutom, ima sva prava
i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
2) Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 (trideset) dana od donošenja odluke o razrješenja
predsjednika Općinskog vijeća izabrati novog predsjednika Općinskog vijeća.

XIV.

ZAPISNICI

Članak 88.
1) O radu sjednice vodi se zapisnik.
2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
3) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu
4) Zapisnik s prethodne sjednice se potvrđuje na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 89.
1) Svaki vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
2) O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba
prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
4) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i nadležni službenik koji vodi zapisnik.
5) Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Odjel.

Članak 90.
1) Sjednice Općinskog vijeća se u načelu tonski snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva Odjel.
2) Pročelnik Odjela, odnosno nadležni službenik je dužan omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da
sasluša tonski snimak sjednice.

XV.

JAVNOST RADA

Članak 91.
1) Sjednice Općinskog Vijeća su javne
2) Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali
ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
3) Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 92.
1) O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem medija, oglasne ploče i objavom na web
stranicama Općine.
2) Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu
Općinskog vijeća načelno se objavljuju na službenim web stranicama Općine, te na drugi svrhoviti
način.

Članak 93.
1) Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.

Članak 94.
1) Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za medije, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 95.
1)
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ston
(„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije “ broj 5/13, 7/18 i „Službeni glasnik Općine Ston
broj 1/21).

Članak 96.
1)
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Ston“.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ston
Zvonimir Stepić

Klasa:022-05/210-01/08
Urbroj:2117-01/21-02
Ston , 15.09.2021.godine

Na temelju Članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj
5/13.), Općinsko vijeće Općine Ston na 3. sjednici, održanoj 15.09.2021. godine, donosi

ODLUKU
Kojom se za obavljanje dužnosti mrtvozornika koji bi obavljao poslove mrtvozorenja na području
Općine Ston imenuje medicinska sestra Anita Herceg, OIB:38487916428, Put Perčevića 29, Sreser,
20246 Janjina, umjesto dosadašnjeg dr. med. Gjorgea Stojanovskog.

KLASA: 500-01/21-01/02
UR.BROJ: 2117/04-21-3
Ston, 15.09.2021.godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Zvonimir Stepić

Temeljem čl. 33 st 1 Zakona o udrugama (pročišćeni tekst zakona NN 74/14,70/17 i 98/19) te čl. 32.
Statuta Općine Ston (Službeni glasnik dubrovačko-neretvanske županije br.5/13 i 7/18 i Službeni
glasnik Općine Ston 1/21), a sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (Narodne novine broj 121/14), člankom 1.stavak 2. Uredbe
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge (u daljem tekstu: Uredba, Narodne novine broj 26/15), Općinsko vijeće
Općine Ston (u daljem tekstu: Općinsko vijeće), na trećoj sjednici održanoj dana 15.09. 2021. godine,
donijelo je

ODLUKU
O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE STON

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna
Općine Ston Ston (u daljem teksta: Općine) udrugama čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i na druge
organizacije civilnoga društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku
teksta: javni natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač
ili suosnivač Općina Ston, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija ili Republika Hrvatska.
Iznosi financiranja tih programa i projekata biti će definirani u proračunu Općine .

Članak 2.
Odredbe Odluke primjenjuju se kada se udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva (u
nastavku teksta: udruge) odobravaju financijska sredstva proračuna Općine za:
provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i
planskim dokumentima,
-

provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

-

obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,

-

pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa,

sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata
ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Općine,
-

podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine,

-

donacije i sponzorstva,

-

jednodnevne i višednevne manifestacije

-

druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i kada se udrugama odobrava nefinancijska
podrška u pravima, pokretninama i nekretninama.

II UDRUGE
Članak 3.
Sredstva se dodjeljuju udrugama koje su registrirane, a sjedište im je na području Općine Ston ili im je
sjedište izvan Općine Ston, a djeluju na području Općine Ston i to u sljedećim područjima djelovanja:
-

odgoj i obrazovanje,

-

osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,

-

kultura,

-

tehnička kultura,

-

sport,

-

socijalna skrb,

-

skrb o osobama s invaliditetom,

-

branitelji i stradalnici,

-

umirovljenici i osobe treće životne dobi,

-

zaštita zdravlja,

-

gospodarstvo,

-

zaštita okoliša i prirode,

-

ostala područja djelovanja.

Sredstva se iznimno dodjeljuju udrugama i drugim prihvatljivim prijaviteljima iz čl.1. ove Odluke koje
su registrirane i sa sjedištem izvan Općine i/ili koje djeluju i izvan područja Općine u istim područjima
djelovanja navedenim u st. 1. ovog članka ako se u postupku financiranja i ugovaranja utvrdi značaj i
doprinos njihovog djelovanja u zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih
strateškim i planskim dokumentima Općine.
Prioriteti financiranja u područjima iz ovog članka utvrđuju se godišnjim programima koje donosi
Općinsko vijeće uz Proračun. Prilikom utvrđivanja prioriteta utvrđuju se i vrste aktivnosti koje će se
financirati u određenom području.

III VRSTE PODRŠKE
Članak 4.
Općina će financijska sredstva dodjeljivati kroz:
Institucionalne podrške – podrške za organizacijski razvoj i poslovanje udruga kojima se
osigurava trajnost i stabilnost rada onih udruga koji su od posebnog značaja za Općinu;
Programske podrške - godišnje ili višegodišnje podrške programima koji uključuju niz
povezanih aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva u Općini te kontinuirano doprinose
zadovoljavanju javnih potreba građana;
Projektne podrške – za projekte koji su usmjereni rješavanju određenih problema i realizaciji
zacrtanog cilja u određenom vremenskom roku i s definiranim resursima i troškovima;
Podrške održavanju jednodnevnih i višednevnih manifestacija koje obogaćuju ponudu Općine
a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge;
Podrške građanskim inicijativama koje predloži i provodi dio građana s ciljem rješavanja
uočenog problema kojim se potiče aktivno građanstvo i podiže kvaliteta življenja u zajednici;
Partnerske podrške – podrške za projekte koje udruge provode u partnerstvu s općinom ili
drugim partnerima na razini lokalne i/ili regionalne samouprave ili nacionalnoj razini;
Podrške za sufinanciranje projekata financiranih iz drugih izvora – podrške za sufinanciranje
projekata koje udruge realiziraju sredstvima drugih donatora (ministarstva, fondovi EU, druge domaći
i strani donatori)
Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama koje
provode programe i projekte.

IV NADLEŽNOST ZA AKTIVNOSTI U POSTUPKU ODOBRAVANJA
FINANCIRANJA I KAPACITETI ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Članak 5.
Za provedbu odredbi ove Odluke u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa, projekata
i ostalih podrški iz čl. 3. nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Ston. (u daljnjem tekstu: Upravni
odjel).

Članak 6.
Upravni odjel će izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje
programe, projekte i ostale aktivnosti te ih učiniti dostupnim udrugama do objave ili pri objavi javnog
poziva ili natječaja.
Zadaće upravnog odjela u postupku pripreme i provedbe javnog poziva za dodjelu financijskih
sredstava udrugama su sljedeće:
•

predložiti prioritete i programska područja javnog poziva,

•

predložiti dokumentaciju za provedbu javnog poziva,

•

utvrditi prijedlog sastava povjerenstva,

•

javna objava i provedba javnog poziva,

•

organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih temeljem javnog poziva,

•

pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima javnog poziva.

•

formalna provjera ispunjavanja uvjeta natječaja od strane prijavitelja

V KRITERIJI I MJERILA ZA FINANCIRANJE
Članak 7
Kriteriji za financiranje programa i projekata su:
-

usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe
zajednici u kojoj se provode,

-

jasno definiran i stvarno dostižan cilj programa/projekta,

-

jasno definirani korisnici programa/projekta,

-

jasno određena vremenska dinamika i aktivnosti programa/projekta,

-

stvaran odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta

-

kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta

-

osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora.

Članak 8.

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa ili projekata udrugama pod uvjetom da:
-

su upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;

su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u
skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
su svoj statut (ili drugi temeljni akt) uskladili s odredbama zakona na temelju kojeg je
organizacija osnovana, a osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu;
su se svojim statutom (ili drugim temeljim aktom) opredijelile za obavljanje djelatnosti i
aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s
Ustavom i zakonom;
program/projekt, inicijativa ili druga aktivnost koju prijave na javni poziv Općine, bude
ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje
javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog
pojedinog natječaja;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna
Općine i drugih javnih izvora;
nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanje poreza te drugih davanja prema proračunu Općine te trgovačkim društvima u vlasništvu
Općine;
se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne
vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za kaznena djela definirana Uredbom;
imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili
projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije,
sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
-

uredno predaju sva izvješća Općini i drugim nadležnim institucijama.

Članak 9.
Osim uvjeta iz prethodnog članka Odluke, Općina može javnim pozivom propisati i dodatne uvjete koje
udruge trebaju ispunjavati u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:
uključenost volonterskog rada, posebice mladih, koji na taj način stječu znanja i vještine
potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu
umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva
udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne
zajednice i dr.

Članak 10.
Općina neće financirati programe i projekte udruga koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovom
Odlukom.

VI JAVNI POZIV
Članak 11.
Financiranje programa i projekata u slučajevima i područjima navedenim u članku 3. ove Odluke
provodi se putem javnog poziva, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava a
kojeg raspisuje općinski načelnik.
Općinski načelnik raspisuje javni poziv najmanje jednom godišnje za prikupljanje prijava.
Godišnji plan raspisivanja javnih poziva donosi općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja
proračuna za sljedeću godinu, a isti se objavljuje na mrežnim stranicama Općine. Godišnji plan
raspisivanja natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom
vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za
financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se
ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.
Javnim natječajem određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava, sklapanje ugovora o korištenju
potpore, te izvješćivanja u vezi utroška dobivenih sredstava.
Način komunikacije između Korisnika i Općine definirat će se uvjetima poziva odnosno ugovorom, a
može se obavljati elektronički, pisanim putem, poštom ili predajom na pisarnicu Općine.
Postupak dodjele nefinancijskih potpora u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjenih
udrugama obavlja se u skladu s drugim općim aktima Općine i s ovom Odlukom.

Članak 12.
Dokumentaciju za provedbu natječaja, na prijedlog Upravnog odjela, utvrđuje općinski načelnik.
Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1.

tekst javnog poziva,

2.

upute za prijavitelje,

3.

obrazac opisa programa ili projekta

4.

obrazac proračuna programa ili projekta

5.

obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

6.

izjavu o nekažnjavanju

7.

obrasce za izvještavanje o provedbi programa/projekta u prethodnoj godini

Sva dokumentacija za javni poziv po svom obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama
Uredbe i ove Odluke.
Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u
papirnatom obliku u izvorniku.
Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni
službenim pečatom.
Dokumentacija za prijavu šalje se preporučeno poštom ili osobno na adresu Općine Ston, Trg
kralja Tomislava 1, 20230 Ston.

Članak 13.
Javni poziv s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama
Općine Ston i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o
objavljenom natječaju može se objaviti i na društvenim mrežama kao i slanjem elektroničke pošte na
odgovarajuće adrese.

Članak 14.
Financijska sredstva općinskog proračuna dodjeljuju se bez objavljivanja poziva, odnosno izravno,
samo u iznimnim slučajevima:

u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu da u
suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu
proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost
u području djelovanja u Općini Ston ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na
području djelovanja u Općini Ston,
kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom
dodijeljene određene javne ovlasti,
-

kada se jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za
aktivnost koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu
udruge.

Članak 15.
Natječaj za podnošenje prijedloga programa ili projekta biti će otvoren do iskorištenja sredstava
najmanje 30 dana od datuma objave, a najdulje do 31. listopada tekuće proračunske godine.
Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekta te donošenje odluke o financiranju programa ili
projekata i potpisivanje ugovora s udrugama čiji su programi ili projekti prihvaćeni za financiranje mora
biti dovršeno u roku od 60 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekata.

6.1. Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja
Članak 16.
Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Upravni odjel pristupit će postupku provjere
ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja, a sukladno odredbama ove Odluke i Uredbe.

Članak 17.
U postupku administrativne kontrole - provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:
•

da li je prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanome roku,

•

jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,

•

da li je zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u javnom pozivu,

•

jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 18.
U slučaju promjene podataka iz prijave (naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa, ime,
prezime i OIB odgovorne osobe i dr.) Korisnik se obvezuje dostaviti ažurne podatke i dokaze u roku od
osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 19.
Provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja bliže opisanih u članku 17. ove Odluke, pravodobno
pristiglih prijava obavit će pročelnica upravnog odjela u roku od osam dana od dana isteka roka za
podnošenje prijave na natječaj i donijeti odluku kojom će utvrditi koje prijave su zadovoljile formalne
uvjete a koje nisu.
Prijave koje ispunjavaju formalne uvjete dostavljaju se Povjerenstvu za ocjenjivanje a koje ne
ispunjavaju formalne uvjete kao i nepravodobno pristigle prijave se odbacuju.
Na odluku pročelnice upravnog odjela dopušten je prigovor općinskom načelniku u roku od
osam dana od dana primitka odluke.
U slučaju da prigovor bude usvojen načelnik će prijavu uputiti Povjerenstvu za ocjenjivanje a u
protivnom će donijeti konačnu odluku kojom se prigovor odbija.

6.2. Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata
Članak 20.
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje
financijskih sredstava za programe/projekte i druge potpore.

Članak 21.
Povjerenstvo za ocjenjivanje je stručno tijelo koje imenuje općinski načelnik.
Članovi Povjerenstva mogu biti općinski vijećnici, službenici Općine i vanjski nezavisni stručnjaci.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Za svakog člana Povjerenstva imenuje se zamjenik. Zamjenik zamjenjuje člana Povjerenstva u slučaju
odsutnosti člana ili postojanja sukoba interesa člana Povjerenstva po pojedinom predmetnom
postupku dodjele sredstava.
Pri imenovanju vanjskih članova voditi će se računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja udruga
u određenom području, nepristranosti i spremnosti na objektivno ocjenjivanje.

Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.
Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava i dostavlja ga
općinskom načelniku u roku od 8 dana od zaprimanja odluke pročelnice jedinstvenog upravnog odjela
o prijaviteljima koji su ispunili formalne uvjete poziva.

Članak 22.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje odluku o odobravanju financijskih sredstava
donosi općinski načelnik.
Upravni odjel na službenim mrežnim stranicama objavljuje odluku načelnika, rezultate javnog
natječaja sa podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima
odobrenih sredstava financiranja.
Odluka Općinskog načelnika je konačna i dostavlja se svim podnositeljima prijave u roku od osam dana
od dana donošenja odluke.

6.3. Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata i praćenje provedbe
Članak 23.
Sa korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Općina će zaključiti ugovor o financiranju
programa ili projekata.
Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama
iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora urediti će se temeljem odredbi Uredbe i
drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 24.
Općina će u suradnji s korisnikom, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog
novca pratiti provedbu financiranih programa ili projekata korisnika.

Članak 25.
Korisnik je dužan dostaviti opisno i financijsko izvješće na za to definiranim obrascima.

VII ZABRANA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
Članak 26.
Općina neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se u potpunosti već financiraju iz drugih izvora
i/ili po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto
vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.
U slučaju koordiniranog sufinanciranja iz više različitih izvora ukupno financiranje ne može premašiti
100% ukupne vrijednosti predloženog programa ili projekta.

VIII PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Članak 27.
Odobrena
sredstva
Korisnik
je
dužan
utrošiti
programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđene ugovorom.

isključivo

za

realizaciju

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i
opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
Svako odstupanje od ugovora bez odobrenja Općine Ston smatrat će se nenamjenskim trošenjem
sredstava.

Članak 28.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao Korisnik financiranja a koji ispunjavaju sve slijedeće
kriterije:
-

nastali su u razdoblju provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom,

-

moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,

-

nužni su za provedbu programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

mogu biti identificirani i provjereni i računovodstveno su evidentirani kod Korisnika prema
važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog
upravljanja, osobito u pogledu na štedljivost i učinkovitost,
-

troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića.

Članak 29.
Osim ugovorenih troškova Korisniku sredstava može se odobriti i pokrivanje svih ili dijela
troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni
troškovi koji nisu povezani isključivo s provedbom programa.

6.4. Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi
Članak 30.
Doprinosi u naravi koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju
stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ako u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava nije navedeno
drugačije, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane korisnika.

IX NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Članak 31.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:
•

dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;

•

dospjele kamate;

•

stavke koje se već financiraju iz drugih javnih izvora;

•
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje
projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku
projekta/programa;
•

gubitci na tečajnim razlikama;

•

zajmovi trećim stranama.

•
troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim
slučajevima).

X MODELI PLAĆANJA
Članak 32.
Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke
plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ove Odluke.

U slučaju da Općini nijedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može
utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili natječaju.
Sredstva za financiranje programa/projekata mogu se isplatiti na račun korisnika temeljem
zaključenog ugovora o sufinanciranju, a ranije isplaćena sredstva temeljem zaključenog ugovora o
isplati akontacijskih sredstava samo u slijedećim uvjetima:
- da se radi o sredstvima koji su nužni za provođenje redovitog programa/projekata korisnika ili drugim
troškovima čije je namirenje preduvjet da bi se program/projekt mogao izvršavati
- da se u ugovoru o isplati akontacije naznači da će se sredstva akontacije vratiti ako korisnik sredstava
uredno ne dostavi prijavu na javni poziv sa svim traženim obrascima i prilozima te formalno ispunjenim
uvjetima,
- da će se sredstva akontacije uračunati u sredstva za provođenje programa/projekata ako program
bude odobren,
- da se u ugovoru o akontaciji naznači da će se sredstva akontacije vratiti ako program/projekt ne bude
odobren za financiranje.

XI OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI OD STRANE
KORISNIKA FINANCIRANJA
Članak 33.
Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje
programa/projekata koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija.
Računi i troškovi vezani uz program ili projekt moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može
ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani program/projekt da se troškovi vezani uz
program/projekt mogu lako identificirati i pratiti unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava
korisnika.

Članak 34.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Općini, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva
financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi, da provjere, ispitivanjem
dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje programa ili projekta i po potrebi izvrše
reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale
dokumente relevantne za financiranje programa ili projekta, i u razdoblju od sedam godina nakon
završne isplate.

Članak 35.
Pored izvješća navedenih u ovoj Odluci, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na
raspolaganje u slučaju nadzora uključuje:

- popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,
- računovodstvenu evidenciju (kompjutorski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog
sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine, i
obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka,
- dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije i drugih obvezujućih
dokumenata,
- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,
- dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih
karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima,
konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene
materijale , potvrde,) i sl.
- dokaze o primitku robe, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača,
- dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika
- dokaze o kupnji, poput računa i priznanice,
- dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa,
dokaze o plaćanju podugovarača,
- za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva
korištenih vozila, troškove gorive i održavanja,
- evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih
lista. Za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme,
pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano postavkama bruto
primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanje.

Članak 36.
Konačan iznos sredstava koji Općina Ston treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih
troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.
Davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi
ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno
predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u
ugovoru.

Članak 37.
Ako se ukupni prihodi proračuna Općine Ston za kalendarsku godinu za koju se raspisuje javni poziv
ostvare ispod planiranih Općina Ston će sredstva namijenjena sufinanciranju programa Korisnika
razmjerno umanjiti.

XII POVRAT SREDSTAVA
Članak 38.
Općina će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene
potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:
•

nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,

•

nije utrošio sva odobrena sredstva,

•

sredstva nije koristio namjenski,

•

iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 39.
Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama
Općine da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena
sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.
Ukoliko Korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina, pored dospjelog duga Korisnik je dužan
platiti i zatezne kamate.

Članak 40.
U slučaju kada Korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da u narednom
periodu prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzmu u razmatranje.
U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Ston i na mrežnim stranicama Općine.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ston:
Zvonimir Stepić

Klasa:402-08/21-01/03
Urvroj:2117-04/21-02
Ston, 15.09.2021.godine

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja
(„Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19) i članka 32. Statuta Općine Ston („Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 5/13 i 7/18 i Službeni glasnik Općine Ston 1/21), Općinsko
vijeće Općine Ston na 3. sjednici, održanoj 15.09.2021. godine donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

I.

OPĆE ODREDBE
Predmet Odluke
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici
moraju osigurati, način kontrole njihova razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama, te način postupanja s divljim životinjama pronađenima izvan prirodnog staništa na
području Općine Ston.

Pojmovi
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on ju traži;
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te
životinje;
3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio
zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao;
4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu
ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku;
5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili
fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i
dobrobit životinje;

6.
prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe uključujući
postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište;
7. radne životinje su psi (ovisno o FCI grupi pasa – Međunarodni kinološka savez) koji služe kao tjelesni
čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje
drugih poslova;
8.
sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u koji se smještaju i zbrinjavaju
napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć;
9. slobodno živuće mačke su mačke koje nemaju poznatog vlasnika ni posjednika;
10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih
državnih tijela.

II.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.

Posjednik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenima
Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom;
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih
nepovoljnih uvjeta za obitavanje;
3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.
4. označiti mikročipom pse i cijepiti ih protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu;
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora;
6. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i
ozlijeđenih životinja;
7. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te stalan pristup svježoj vodi za piće;
8. redovito održavati čistim prostor u kojemu borave kućni ljubimci.

Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu;
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje;
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu;
3.
držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u zatvorenim prostorima ili dijelu dvorišta bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora;
4.
držati pse stalno vezane ili ih držati stalno u prostorima za odvojeno držanje pasa bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora;
5.
trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik
je dužan osigurati uvjete sukladno članku 3. stavku 1. ove Odluke;
6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih
i potencijalno opasnih životinjskih vrsta.
Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje
i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti
metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.
Općina Ston kontrolira obavezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi
označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama
Članak 4.
Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgradama i dvorištima zgrada te obavezu čišćenja
tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade. Posjednik
kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili da ne krše na drugi način
dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.
Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja
nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Ishrana kućnih ljubimaca
Članak 5.
Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu redovitu ishranu koja je po vrsti, kakvoći i količini u
skladu s vrstom, dobi i fiziološkim potrebama kućnog ljubimca.
Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu pristup dovoljnim količinama vode za piće odgovarajuće
kakvoće u skladu s njegovim potrebama.
Prostorije u kojima se životinja hrani i napaja, kao i opremu za hranjenje i napajanje, potrebno je
održavati čistima, a oprema za napajanje i hranjenje mora biti izvedena tako da životinje mogu uzimati
hranu i vodu na način primjeren njihovoj vrsti, stanju i dobi.

Držanje kućnih ljubimaca
Članak 6.
Psa se ne smije držati tako da je trajno vezan ili da se nalazi trajno u prostoru za odvojeno držanje psa
bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora, a iznimno se može privremeno vezati samo
u slučajevima kada je to nužno zbog sigurnosti psa, i to na način da mu je omogućeno kretanje u
radijusu od pet metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose
bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od pet metara.
Ako u prostoru za odvojeno držanje pasa za privremeno smještanje pasa boravi više pasa, mora biti
odgovarajuće površine.
Ako se pas trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom otvorenom prostoru, psu se mora
osigurati kućica koja mora biti primjerena veličini psa tako da pas može u njoj ležati, stajati uspravno,
okrenuti se i njegovati te u njoj mora biti zaštićen od nepovoljnih vremenskih utjecaja, a otvori na kućici
moraju biti dovoljno veliki da pas može nesmetano prolaziti i pozicionirani na način da su zaštićeni od
vremenskih neprilika.

Kretanje kućnih ljubimaca i uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine
Članak 7.
Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na
životinjsku vrstu te na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi.

Članak 8.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom
posjednika.

Članak 9.
Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na javnim površinama koje su za tu namjenu
određene i posebno označene (parkovi za pse, plaže za pse i sl.)

Članak 10.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje
vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Članak 11.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, uređenim gradskim plažama, neograđenim dvorištima
škola i vrtića, tržnicama, grobljima te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja
zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi, bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Članak 12.
Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog
razmnožavanja, zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez
prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 13.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za
čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 14.
Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza uz uvjete utvrđene posebnim aktom.

Članak 15.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć
osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima
Članak 16.
Posjednik opasnoga psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 17.
Vlasnik opasnoga psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojega ne može pobjeći, a vrata u
prostor u kojemu se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 18.
Na ulazu u prostor u kojemu se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN
PAS«.

Članak 19.
Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu uz nadzor
vlasnika.

Članak 20.
Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar ovlašten je zatražiti na uvid od posjednika
potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim
psima.
Ako vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar obavještava nadležnu veterinarsku
inspekciju radi daljnjeg postupanja.
Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 21.
Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca u svrhu prodaje, osim ako je uzgoj prijavljen pri nadležnom
ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnoga tijela.

Članak 22.
Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako
neregistrirano razmnožavanje.

Članak 23.
Sklonište čiji rad financira jedinica lokalne samouprave mora osigurati trajnu sterilizaciju pronađenih
pasa i mačaka, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći vlasnika i vratiti životinju.

Članak 24.
Na području Općine Ston propisuje se trajna sterilizacija kao obavezan način kontrole razmnožavanja
pasa i mačaka, osim u slučajevima ako:
―
je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ako ima rješenje nadležnog tijela o registraciji uzgoja
kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
―
je posjednik kućnog ljubimca upisan u evidenciji za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i
mačaka.

Slobodno živuće mačke
Članak 25.
Na javnim površinama dopušteno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).
Postavljanje hranilišta odobrava načelnik na prijedlog komunalnog redara, uz prethodno mišljenje
vijeća mjesnog odbora na području gdje se hranilište želi postaviti, a na zahtjev za postavljanje
hranilišta upućen od strane registrirane udruge za zaštitu životinja.
U slučaju da vijeće mjesnog odbora da negativno mišljenje za predloženu lokaciju hranilišta, obavezno
je predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.

Članak 26.
Hranilišta se ne mogu postavljati na središnjim trgovima naselja, javnim zelenim površinama, te u
neposrednoj blizini groblja i tržnica na malo.
Hranilišta moraju biti udaljena od prometne površine najmanje 25 m te opremljena posudama za hranu
i vodu za piće s oznakom „Hranilište za mačke“. Kućice moraju biti jednake, izrađene od drveta,
dimenzija 60x60x40 cm s krovištem od nepromočivog materijala i s mogućnošću otvaranja kako bi se
mogle čistiti.
Troškove izrade i popravka hranilišta i kućica za mačke financira Općina Ston.
Hranjenje mačaka osigurava udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta.

Članak 27.
Udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta dužna je voditi brigu o higijeni i
čistoći hranilišta.
U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana
provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s
nadležnim tijelima utvrđenima propisima o veterinarskoj djelatnosti.
Sklonište osigurava trajnu sterilizaciju slobodno živućih mačaka te njihovo vraćanje u prvobitno
stanište.

Članak 28.
Kontrolu održavanja hranilišta obavlja komunalni redar Općine Ston
Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću
javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo
će narediti uklanjanje hranilišta na trošak te udruge.

III.

NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA
Postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama
Članak 29.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 3 dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov
nestanak skloništu, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti
veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.
Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje
životinje, sklonište postaje vlasnik životinje i može ju udomiti.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od 3 dana od nalaska životinje obavijestiti
sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja
posjedniku ili do smještanja u sklonište, a u slučaju veterinarske skrbi troškove snosi Općina Ston.
Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja
odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.
Sve troškove skloništa za primljenu životinju financira Općina Ston.

Ako se utvrdi posjednik napuštene ili izgubljene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove
(veterinarske i dr.), kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja
posjedniku.

IV.

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 30.
(1) S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat
će se po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja,
zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

V.

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja
Članak 31.
Općina Ston će prema obavezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih
sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 32.
Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako
to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.
Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim
životinjama mora organizirati i financirati Općina Ston.
Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.
Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 33.
Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija i prošnju te ih izlagati na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti
nadležnog tijela Općine Ston.

Članak 34.
Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima
kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima i prostori veleprodaje.

VI.

NADZOR

Ovlasti komunalnog redara
Članak 35.
Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten
zatražiti pomoć policijskih službenika ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja
opravdano očekuje pružanje otpora.
Nadzor se obavlja na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora ili po saznanju o
postupanju protivno odredbama ove Odluke.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obavezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih u
nadzoru,
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
6. očitati mikročip,
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,
8.
donijeti rješenje kojim nalaže ispunjenje uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom
pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,
10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,
11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja,
12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti
da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim
uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom,
2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno
redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu
kućnog ljubimca),
3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju,
ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna
intervencija veterinarske inspekcije,
4. posjednik drži više od devet životinja starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu
sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ako ima
više od 20 životinja starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske
inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani
važećim propisima,
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,
6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću
njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca,
7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva,
8. posjednik nije u roku od tri dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,
10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.
Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje
na mučenje ili ubijanje životinja.
U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o
zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim
zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu, a podnositelju prijave se dostavlja
obavijest o poduzetim mjerama.

Komunalni redar dužan je bez odgode obavijestiti policiju kada utvrdi situaciju u kojoj postoji opasnost
da odgoda u postupanju ugrozi zdravlje i sigurnost ljudi ili životinja te sigurnost imovine.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara
Članak 36.
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne
samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

VII.

NOVČANE KAZNE
Članak 37.

Sredstva naplaćena u skladu s ovom Odlukom za predviđene prekršaje prihod su Općine Ston i koriste
se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i
sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može, osim kazne,
izreći i usmeno upozorenje.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, fizička osoba će biti kažnjena iznosom od 2.000,00
kuna kada:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njegovim potrebama, a minimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (čl. 3. st.1. toč.1.),
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veličini te ga nije zaštitio od vremenskih neprilika
i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl. 3. st. 1. toč. 2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu. (čl. 3. st. 1. toč. 3.),
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl. 3.st.1. toč. 5.),
5. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te stalan pristup svježoj vodi za piće (čl.
3. st. 1. toč. 8.)
6. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojemu boravi kućni ljubimac (čl. 3. st. 1. toč. 9.)
7. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl. 3. st. 3.
toč. 2.)

8. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora (čl. 3. st. 3. toč. 3.)
9. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo.
U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno pet
metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili
ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ako se ne drži propisanih pravila o vezanju psa. (čl. 3. st. 3. toč. 4.)
10. trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju
kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ako psu ne
osigura uvjete sukladno članku 3. stavku 1. ove Odluke (čl. 3. st. 3. toč. 5.)
11. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih
i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (čl. 3. st. 3. toč. 6.)
12. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u
odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (čl. 3. st. 4.)
13. posjednik ne postupa u skladu s odredbama članka 4. stavak 1. ove Odluke posjednik koji psa drži
u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi psa svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih
dnevnih fizičkih aktivnosti (čl. 4. st. 2.)
14. posjednik ne osigura kućnom ljubimcu dovoljnu količinu hrane i vode (čl. 5. st. 1. i 2.)
15. posjednik ne čisti prostor u kojemu kućni ljubimac boravi ili ne održava čistim opremu za hranjenje
i napajanje (čl. 5. st.3.)
16. posjednik drži psa trajno vezanim suprotno odredbi iz čl. 6. st.1.
17. psa izvodi na javne površine gdje to ovom Odlukom nije dopušteno te ako pas nije označen
mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (čl. 8., 9. i 10.)
18. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima,
neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje
postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika
i dozvole korisnika prostora ( čl. 11.)
19. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i
nadzora (čl. 12.)
20. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očisti javnu površinu
koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl. 13.)
21. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojega ne može pobjeći, a vrata u prostor u
kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl. 17.)
22. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.
(čl. 18.)
23. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodca. (čl. 19.)

24. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano
razmnožavanje (čl. 22.)
25. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke po naredbi komunalnog redara (čl. 24.)
26. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu u skladu s ovom Odlukom (čl. 25. i čl. 26.)
27. koristi životinje za sakupljanje donacija i prošnju te ih izlaže na javnim površinama, sajmovima,
tržnicama i slično, u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti nadležnog tijela Općine Ston (čl. 33.)
28. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji
ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima i prostori veleprodaje (čl. 34.).
Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovog članka fizička osoba
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta
ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovog članka pravna osoba.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovog članka odgovorna osoba
u pravnoj osobi.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Ston“.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ston
Zvonimir Stepić
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