
OBRAZLOŽENJE 
prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martijanec 

 

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2017. godine donio je Zakon o 

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

objavljen u „Narodnim novinama“ br. 123 od 12. prosinca 2017. godine i stupio je na snagu 

prvoga dana od dana objave tj. 13.prosinca 2017. godine. Prijelaznom i završnom odredbom 

propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje 

statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu 

Zakona. 

Slijedom ove zakonske odredbe nužno je uskladiti odredbe Statuta Općine Martijanec 

sa zakonskim promjenama. 

 

II  OCJENA STANJA I TEMELJNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

Slijedom izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

objavljenih u „Narodnim novinama“ br. 123/17,  nužno je uskladiti odredbe Statuta Općine 

Martijanec sa utvrđenim zakonskim promjenama. 

 

 

III SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE, TE NAČIN KAKO 

ĆE SE ISTA OSIGURATI 

Za neposredno prevođenje ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u Općinskom 

proračunu. 

 

IV OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

 

U nastavku daje se pregled izmjena pojedinih odredbi Statuta Općine Martijanec, a 

vezano uz zakonske promjene. 

Članak 1. 

- izmjena članka 1. Statuta - usklađenje s člankom 1. (1)  Zakona 

Članak 2. 

-izmjena članka 2. Statuta - usklađenje s člankom 3. (7.) Zakona, a izmjena se odnosi na dio 

stavka 4. kojim se regulira da mišljenje stanovnika pri svakoj promjeni granica, odnosno 

općine  nije obvezujuće 

Članak 3.  

-izmjena članka 4. Statuta - usklađenje s člankom 4. (10.)  Zakona gdje je dodana nova 

odredba da grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu RH i drugim propisima, 

Članak 4.  

- izmjena članka 16. Stavak 1.- usklađenje s člankom 14. (54.)  Zakona, određena mogućnost 

 zajedničkog organiziranja pojedinih poslova s jednom ili više jedinica lokalne samouprave 

Članak 5.  

- izmjena članka 19.- usklađenje s člankom 5. (24.)  Zakona,-određuje se mogućnost i način 

 raspisivanja referenduma radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o 

 prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o 

 drugim pitanjima određenim zakonom i statutom 

Članak 6.  

-izmjena članka 20.- usklađenje s člankom 10. (40.b)  Zakona,- određuje se mogućnost i način 

 raspisivanja referenduma radi opoziva načelnika i njegovog zamjenika 

Članak 7.  
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- izmjena članka 21.- usklađenje s člankom 10. (40.b )i primjena članka  40.c  Zakona- 

određuje se kada se može raspisati referendum radi opoziva načelnika i njegovog 

zamjenika,kada je donesena odluka o opozivu, da se opoziv ne može raspisati samo za 

zamjenika te odgovarajuća primjena odredba zakona i statuta kojim se određuje  provedba 

referenduma 

Članak 8.  

- dopuna članka 25. Stavkom 5.- primjena članka  24.a  Zakona- odredba da mišljenje 

dobiveno od mjesnih zborova nije obvezujuće 

Članak 9.  

- izmjena članka 31. Stavak 1., točke 4.5.i 7.-primjena članka 35. i 48.Zakona,izmjena stavka  

   2. -usklađenje s člankom 8.(36) Zakona- prava i obveze općinskog vijeća 

Članak 10.  

- izmjena članka 34.- primjena članka 84. Zakona i usklađenje s 25. (84) Zakona-razlozi kada 

će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustiti općinsko vijeće 
Članak 11. 

- izmjena članka 35. - usklađenje s člankom 6.(29)  - broj članova općinskog vijeća, mandat  

članova vijeća izabranih na redovnim i izvanrednim izborima 

Članak 12. 

- izmjena članka 36.- usklađenje s člankom 7. (31)- mandat i način obavljanja vijećničke  

dužnosti , materijalna prava 

Članak 13. 

- izmjena članka 45., stavka1., alineje 2.- usklađenje sa člankom 8.(36) Zakona- terminološko 

 usklađenje  

Članak 14. 

- izmjena članka 47. –primjena članka 48. Zakona te usklađenje sa člankom 11.(48) Zakona-

prava i obveze općinskog načelnika, mandat, prava zamjenika općinskog načelnika, 

Članak 15. 

 - izmjena članka 52.- primjena članka 90. Zakona te usklađenje s 30. (90) Zakona – načini 

 obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 

Članak 16. 

-izmjena članka 53.stavak 1 točka - te usklađenje sa člankom 32.(92) Zakona- prestanak prava 

na temelju obavljanja dužnosti  načelnika i zamjenika načelnika  

Članak 17. 

 - izmjena članka 55. – primjena članka 53.Zakona kojim je definirano da se za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga JLS ustrojavaju upravni odjeli i službe, odnosno 

upravna tijela ili se može ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz 

samoupravnog djelokruga. Člankom 55.st.2. Statuta predlaže se da se Ustrojstvo i djelokrug 

upravnih tijela uređuje posebnom odlukom općinskog vijeća.  

Članak 18. 

- izmjena članka 56.- terminološka izmjena zbog izmjena članka 55. Statuta  

Članak 19. 

- izmjena članka 57.- terminološka izmjena zbog izmjena članka 55. Statuta  

Članak 20. 

 - izmjena članka 59. Stavak 1-  terminološka izmjena zbog izmjena članka 55. Statuta  

Članak 21. 

- izmjena članka 62. Stavak 1. i 2.-  usklađenje sa člankom 15.(58) Zakona- promjena prava 

 predlaganja osnivanja mjesnog odbora  

Članak 22. 

- izmjena članka 77.-  usklađenje sa člankom 16.(64) Zakona- određuje se nadzor nad radom 
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 mjesnog odbora i način njegovog raspuštanja 

Članak 23. 

- izmjena članka 79.- usklađenje sa člankom 17.(67) Zakona- terminološka promjena 

Članak 24. 

- izmjena članka 80. Stavka 2., alineje 3.,4.,6. i 7. -usklađenje sa člankom 18.(68) Zakona- 

 terminološke izmjene i brisanje dotacija kao prihoda Općine 

Članak 25. 

- izmjena članka 83.- usklađenje sa člankom 19.(69) Zakona- odredbe o proračunu kao  

temeljnom  financijskom  aktu Općine, njegovo predlaganje i donošenje  

Članak 26. 

- dodavanje novih članaka 83.a i 83.b - usklađenja sa člancima  20.(69. a) i 21.(70) Zakona-  

određene posljedice i radnje ne predlaganja ili povlačenja proračuna i ne predlaganja novog  

prijedloga te posljedice i radnje ne donošenja proračuna 

Članak 27. 

- izmjena članka 87.- određeno donošenje akata u djelokrugu rada općinskog načelnika  

Članak 28. 

- izmjena članka 89.-određen način osiguravanja odnosno izvršenja općih akata koje je 

 donijelo općinsko vijeće, obveza donošenja Poslovnika o radu općinskog načelnika 

Članak 29. 

 - izmjena članka 90. Stavka 1.- promjene u organizaciji upravnih tijela tako da se umjesto  

Jedinstvenog upravnog odjela ustrojava više upravnih tijela zbog  izmjena članka 55.Statuta 

Članak 30. 

- dodavanje nove glave XIIa i članaka 91.a,b i c- usklađenja sa člancima  26.(85a. b. i c) 

 Zakona- određuje razloge i postupke istovremenog raspuštanja općinskog vijeća i razrješenja 

općinskog načelnika i njegovog zamjenika  

Članak 31. 

- u članku 92. stavak 1. -izmjene nomotehničke naravi zbog promjene u organizaciji upravnih 

 tijela tako da se umjesto Jedinstvenog upravnog odjela ustrojava više upravnih tijela zbog 

  izmjena članka 55. 

Članak 32. 

 U članku 93. stavak 2.- izmjene nomotehničke naravi i brisanje dijela teksta 

Članak 33.  

- izmjena članka 94. – određen način podnošenja i osobe kojoj se podnosi prijedlog promjene 

 statuta, način donošenja 

Članak  34. 

- Ovlast Odboru za statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst Statuta Općine Martijanec 

Članak  35. 

- Stupanje na snagu   

 

 

  

 Za zakonitost i točnost predložene odluke i ovog obrazloženja odgovara: Općinski 

načelnik Dražen Levak, dipl.iur. 

 

 


