REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01/___
URBROJ: 2176/19-02-18-___
Velika Ludina, 21.02.2018.
Na temelju članaka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”
br. 144/12), te članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine
Velika Ludina” 6/09 i 7/11) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 10. sjednici
održanoj 21.02.2018. godine donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
P O S L O V N I K A OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA LUDINA
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Velika Ludina („Službene novine Općine
Velika Ludina“ br. 6/09 i 2/13) članak 15. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se
održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori,
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju
svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća
sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“
Članak 2.
U članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“
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Članak 3.
U članku 77. stavak 4. riječ „danom“ zamjenjuje se riječima „dan nakon.“
Članak 4.
Članak 94. a mijenja se i glasi:
„Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine
Velika Ludina i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim
zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca
Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen,
do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izdržavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
koju donosi općinski načelnik.
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.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka
sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali
razmjerno razdoblju za koje se donosi.“
Članak 5.
Ova Poslovnička Odluka o II. Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Velika Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Velika Ludina“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA
Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak
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