
 

 Na temelju članka 43. i 90. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 5/13), općinski načelnik Općine Podturen podnosi Općinskom vijeću   

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Podturen 

 

I. 

 

 Predlaže se Općinskom vijeću Općine Podturen donošenje Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Podturen radi ispunjenja obveze propisane člankom 33. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 123/17). 

 

II. 

 

 Tekst predložene Odluke iz točke I. nalazi se u prilogu ovog prijedloga i njegov je 

sastavni dio. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Podturen, 30. siječnja 2018. 

 

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                          Perica Hajdarović mag.ing.mech. v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13. -  pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17), a u svezi sa čl. 33. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 

123/17), i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 

5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na ___ sjednici održanoj _______ 2018. donijelo je 

 

Izmjene i dopune 

Statuta Općine Podturen 

 

Članak 1. 

 U Statutu Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13)  

u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 

propisima.“ 

 

 Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. 

 

Članak 3. 

 U članku 19. u stavku 1. iza riječi „Općinskog vijeća“ dodaje se zarez i dodaju se riječi 

„radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine“ 

 

Članak 4. 

 U članku 20. stavku 2. iza riječi „Općine“ briše se točka  i dodaje se “i 2/3 članova 

Općinskog vijeća.“ 

  

 U stavku 4. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“. 

  

 Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

 „Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika predložilo 2/3 članova 

Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom 

glasova svih članova Općinskog vijeća.“  

 

Članak 5. 

 U članku 21. Stavku 1. riječi „Općinsko vijeće je dužno“  mijenja se riječima „predsjednik 

Općinskog vijeća je dužan“. U istom stavku se brojka „8“ mijenja s brojkom „30“. 

 Iza  stavka 2. dodaje se stavak 3.: 

 „Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika 

podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga 

članka.“  

 Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5. 

 



 

Članak 6. 

 U članku 24. iza stavka 1. dodati stavak 2. koji glasi: 

„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 

Općine nije obvezujući.“ 

 

Članak 7. 

 Iza članka 31. dodaje se novi članak 31.a. koji glasi: 

 

„Članak 31.a 

 Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina 

njegovih članova. 

 Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju 

referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom 

glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

koju je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, donosi se dvotrećinskom većinom glasova 

svih članova Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 8. 

 U članku 35. stavak 1. riječi „četiri godine“ zamijeniti riječima „do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte 

godine sukladno odredbama kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama 

zakona.“ 

 U članku 35. stavak 2. Iza riječi „redovni izbori“ briše se „točka“ i dodaju se riječi „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 

predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.“ 

  

Članak 9. 

 U članku 39. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:  

 „Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“ 

 Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 

 

Članak 10. 

 U članku 43. u stavki 3. iza riječi „Općinskog načelnika“ briše se točka dodaje se zarez i 

riječi „odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“ 

 

Članak 12. 

 U članku 43. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

 „Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 14. ovog članka općinski 

načelnik dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Međimurske županije“ koji 

slijedi nakon donošenja odluke.“  

 

Članak 13. 

 U članku 48. stavku 1. iza riječi „volonterski“, briše se točka, upisuje se zarez i dodaju 

riječi „osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 



 

 

Članak 14. 

 U članku 51. stavku 1. riječi „Za obavljanje poslova“, mijenja se i riječima „Za obavljanje 

svih poslova“ 

 

Članak 15. 

 U članku 55. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 

 „Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka može ustrojiti upravni 

odjel ili službu Općine za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga. 

Dvije ili više Općina mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga 

organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz 

fondova Europske unije. Takvi poslovi uređuju se posebnim sporazumom.“. 

 

 

Članak 16. 

 U članku 58. stavku 1. riječi „organizacije i udruženja građana sa sjedištem na području 

Općine“ zamjenjuje se riječima „članovi Općinskog vijeća“. 

  

 U stavku 2. brišu se riječi „ili njihove organizacije i udruženja,“. 

 

Članak 17. 

 U članku 73. stavku 2. riječi „može raspusti vijeće“ zamjenjuje se riječima: „Općinskom 

vijeću predložiti raspuštanje vijeća“. 

 

Članak 18. 

 U članku 75. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“. 

 

Članak 19. 

 U članku 76. stavku 1. podstavku 7. riječi „i dotacija“ brišu se. 

 

Članak 20. 

 Članak 79. mijenja se i glasi: 

 „Temeljni financijski akt Općine je proračun. 

 Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna 

i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 

 Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.“ 

 

Članak 21. 

 Iza članka 79. dodaju se novi članci 79.a i 79.b koji glase: 

 

79.a 

 

 Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje 

njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 

 U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika 

Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati 

prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu. 

 Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 

45 dana od dana stupanja na dužnost. 



 

 Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovoga članka u roku od 45 dana od 

dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 

 Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga 

članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“. 

 Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski 

načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana 

od dana objave rješenja.  

 Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan. 

 Visoki upravni sud Republike Hrvatske  odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana 

primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom 

općinskom načelniku. 

 Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim 

novinama“. 

 Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene 

izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog 

suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. 

 

Članak 79.b 

 

 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 i drugih 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 

 Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće do 

31. prosinca, 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 izvršavanjem 

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 izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno 

odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno 

razdoblju za koje se donosi.“ 

 

 

 

 

Članak 22. 

 Članak 85. Se mijenja i glasi: 

Općinski načelnik osiguravaju izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 23. 

 Članak 86. Stavak 1. Riječi „Upravna tijela“ mijenja se riječima „Jedinstveni upravni 

odjel“, a riječ „donose“ mijenja se riječju „donosi“. 

 

 



 

Članak 24. 

  Iza članka 87. dodaju se novi članci 87.a i 87.b koji glase: 

 
„Članak 87.a 

 Detaljnije odredbe o aktima Općinskog vijeća i postupku donošenja akata utvrđuju se 

Poslovnikom Općinskog vijeća.  
 

Članak 87.b 

 Opći akti se objavljuju u Službenom glasniku Međimurske županije.  

 Opći akti stupaju na snagu osmi dan od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz 

osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave. 

 Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.“ 

 

Članak 25. 

 U članku 92. Stavak 1. se mijenja i glasi: Ovaj Statut  stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

Članak 26. 

 Ove Izmjene i dopune Statuta  stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 

 

KLASA: 012-03/18-01/01 

URBROJ: 2137/10-18-2 

Podturen,  2018. 

 

                                                                                                              PREDSJEDNICA: 

                                                                                                               Mirjana Murk 

 

 

  



 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 Hrvatski sabor Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine donio 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji 

je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/17, dana 12.12.2017. godine. Zakon je stupio na 

snagu prvog dana od dana objave. 

 Članom 33. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 

60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 11.02.2018. godine. 

 

 Radi ispunjenje obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podturen, te se ista upućuje na savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću.  

 

 Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 06. veljače 2018. godine 

do 14.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Podturen, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na 

sjednici Općinskog vijeća Općine Podturen na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja. 

 Prijedlozi se mogu dostaviti putem elektronske pošte: opcina@podturen.tcloud.hr ili na 

adresu Ivana Grščića 5, 40317 Podturen.  

 Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te 

dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Podturen.   

 

 

  


