
Prijedlog odluke  
 

 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) i članka 31.  
Statuta Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09. i 
5/13.) Općinsko vijeće Općine Hlebine na ___ sjednici održanoj _______ 2018. donijelo je 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hlebine 

 
Članak 1. 

 
 U Statutu Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 
10/09. i 5/13) u članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
 „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i 
drugim propisima.“ 
 

Članak 2. 
 
 U članku 18.  stavak 4. mijenja se i glasi:  
 „Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Općinskog 
vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma dostaviti središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 
dana od dana primitka prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost 
podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača 
u Općini i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom 
dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog  ispravan, Općinsko vijeće raspisat 
će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela 
državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se 
može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“. 
  U istom članku iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 
 „Referendum raspisan radi prethodno pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja  Općine nije obvezujući.“. 
 

Članak 3. 
 
 U članku 19. stavku 1. iza riječi „Općini“ briše se točka  i dodaje se “i 2/3 članova 
Općinskog vijeća.“ 
 U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 „Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati  osobne podatke, 
odnosno ime i prezime, adresu prebivališta i OIB te vlastoručni potpis birača.“.   
 Dosadašnji stavci 2., 3., i 4. postaju stavci 3., 4., i 5. 
 U istom članku novi stavak 3. mijenja se i glasi: 
  „U slučaju podnošenja prijedloga za raspisivanje referenduma za opoziv općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika, predsjednik Općinskog vijeća  dužan je podneseni prijedlog 
za raspisivanje referenduma dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.“.  
 U istom članku u novom stavku 5. broj „12“ zamjenjuje se brojem „6“. 
 



 
 

Članak 4. 
 
 U članku 26.  stavku . 3. broj „5“ zamjenjuje se brojem „10“. 
 U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi: 
 „Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose  
većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“.  

 
Članak 5. 

 
 Iza članka 31. dodaje se 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 6. 
 
 Članak 35. mijenja se i glasi: 
 „Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora. 
 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana 
konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranim na 
redovnim izborima. 
 Dužnost članova Općinskog vijeća je počasna i za to članovi Općinskog vijeća ne 
primaju plaću. 
 Članovi Općinsko vijeća imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 
vijeća. 
 Članovi Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u 
radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.  
 Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujuće mandate i nisu opozivi.“. 
 

Članak 7. 
 
 U članku 46. stavku 1. podstavku 5. riječi „ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima 
„drugom imovinom“. 
 U istom članku, istom stavku, podstavak 19. mijenja se i glasi: 
 „imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih 
osoba i trgovačkih društava kojima je Općina osnivač, odnosno u kojima Općina ima dionice 
ili udjele u vlasništvu,“. 
  

Članak 8. 
 
 U članku 51. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 



 „Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati 
profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“. 
 

Članak 9. 
 
 Iza članka 81. dodaju se članci 81.a i 81.b koji glase: 
 
Članak 82.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 82.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 10. 
 
 Članak 89. mijenja se i glasi: 
 „Zakonitost općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
nadziru Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu.“. 
  

Članak 11. 
 
 U članku 92. stavku 1. riječ „danom“ zamjenjuje se riječima „prvog dana od dana“. 
 

Članak 12. 
 
 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE 
 
 
KLASA: 012-03/18-01/01 
URBROJ: 2137/07-18- 
Hlebine,  ………… 2018. 
 
                                                                                                                PREDSJEDNIK: 
                                                                                                                Zvonko Trtanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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 Hlebine, te se ista upućuje na 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  
 Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 5. veljače 2018. 
godine do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne 
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hlebine, kako bi se isti mogli uvrstiti u 
razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Hlebine na koju će se prijedlog uputiti radi 
donošenja. 
 Prijedlozi se mogu dostaviti putem e-maila: opcinahlebine@gmail.com 
 Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te 
dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Hlebine.  
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