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

(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17)i članka 15. Statuta 

Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 15/09 i 11/13) Općinsko 

vijeće Općine Jesenje na 5. sjednici održanoj dana 15. 02. 2018. godine donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU  

o izmjenama i dopunama  Statuta Općine Jesenje 

 

 

Članak 1. 
 U Statutu  Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 15/09 i 

11/13) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„ Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod.“ 

 

Članak 2. 

U članku 15. točka 5. mijenja se i glasi: 

 

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom 

Općine većom od vrijednosti utvrđenih Zakonom i člankom 28. alineja 6. ovog Statuta o kojima 

je za odlučivanje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju 

imovinom Općine nadležan općinski načelnik.“ 

 

Članak 3. 

Članak 17. mijenja se i glasi: 

 

„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju 

svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do 

dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela 

sukladno odredbama zakona. 

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata 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 predstavničkog tijela sukladno 

odredbama zakona.“ 



Članak 4. 
U članku 21. stavku 1. riječ „godišnjeg“ se briše, a na kraju stavka briše se točka, dolazi zarez i 

dodaju se riječi: „kao i  odluke o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika na prijedlog 2/3 članova Općinskog vijeća, koja se odluka donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 5. 

U članku 28. alineja 6. mijenja se i glasi: 

 

„-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom 

Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje. Ako 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje iznosi manje od 70.000,00 kuna, 

tada odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom 

Općine pojedinačne vrijednosti najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje pokretnina i 

nekretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u 

skladu sa zakonom,“ 

 

U  alineji 9. riječi „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima „nadzire zakonitost“. 

 

Članak 6. 

Iza članka 31. dodaje se članci 31.a i 31. b koji glase: 

 

„Članak 31.a 

Općina Jesenje može obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga 

organizirati zajednički s drugom/drugim jedinicama lokalne samouprave osobito u svrhu 

pripreme projekta za povlačenje novčanih sredstva iz fondova Europske unije. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelovanja na način iz stavka 1. ovoga članka jedinice 

lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu,  

zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s 

posebnim zakonima. 

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova 

iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim 

statutima i općim aktima. 

 

Članak 31.b 

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz članka 31.  a ovog Statuta 

odlučuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. 

Temeljem odluke predstavničkih tijela općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će sporazum o 

osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, 

odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“ 

 

Članak 7. 
U članku 34. stavku 1. riječi „njihove organizacije i udruženja i Općinsko vijeće“ zamjenjuju se 

riječima „ članovi Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 8. 
U članku 43. stavku 1. iza riječi „referenduma“ dodaju se riječi“ „ i mjesnog zbora građana“.  

 

Stavak 5. i 6. mijenjaju se i glase: 

„Referendum iz stavka 3. ovog članka, na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisuje Općinsko 

vijeće na prijedlog 20%  ukupnog broja birača  u Općini ili 2/3 članova Općinskog vijeća. 



Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, predsjednik 

Općinskog vijeća će zaprimljeni prijedlog dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako 

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 

da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od 

zaprimanja odluke središnjeg tijela.“ 

 

Stavak 8. mijenja se i glasi: 

 

„Odluka o raspisivanju referenduma iz stavka 2., 3. i 8. ovog članka donosi se javnim 

glasovanjem, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, izuzev odluke o raspisivanju 

referenduma na prijedlog 2/3 članova Općinskog vijeća koja odluka se donosi dvotrećinskom 

većinom  glasova svih članova Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 9. 

 U članku 45. stavku 2. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječi „gospodara.“ 

 

Članak 10. 
U članku 46.  stavku 3. točka 4. riječ „koncesiju“ zamjenjuje se riječi „koncesije.“ 

U točki  6. riječi „zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom“ zamjenjuju se riječima 

„zajedničkom porezu.“ 

U  točki 7. riječi „i dotacija“ se brišu. 

 

Članak 11. 

U članku 47. stavku 1. riječ „godišnji“ se briše. 

 

Članak 12. 

U članku 49. stavku 1. riječ „računsku“ zamjenjuje se riječi „proračunsku“. 

Stavak 2. se briše. 

Stavak 3. postaje stavak 2. 

 

Članak 13. 

U članku 53. stavku 1. riječi „i nadziru“ se brišu. 

Stavak 2. se briše. 

 

Članak 14. 

Iza članka 62. dodaje se novi članak 62.a koji glasi: 

 

„Članak 62.a 

Pored osiguravanja javnosti rada tijela Općine na način utvrđen čl. 60. do 62. ovoga Statuta, 

javnost rada  i pristup informacijama osigurava se sukladno posebnom zakonu.“ 

 

Članak 15. 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jesenje stupa na snagu osmi 

dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.  

 

 

 

                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         Zdenko Brodar 


