
                          
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/13-01/8 

URBROJ:2140/05-1 

Gornje Jesenje, 08. 04. 2013. 

 

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 i 9/13) i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/09) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 30. sjednici 

održanoj dana 08. 04. 2013. 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) u 

članku 4. stavku 2. briše se riječ „prethodno“. 

 

Članak 2. 

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

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 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 raspolaganju 

ostalom imovinom Općine nadležan općinski načelnik.“ 

 

Članak 3. 

U članku 16. stavku 1. brojka „13“ zamjenjuje se brojkom „11“ 

Stavak 3. se briše. 

 

Članak 4. 

Članak 17. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine“. 

 

Članak 5. 

U članku 19. stavku 2. riječ „troškova“ se briše. 

 

Članak 6. 

U članku 21. riječi “o razrješenju općinskog načelnika i zamjenika“ se brišu. 

 

 

Članak 7. 

U članku 22. stavku 3. brojka „15“ zamjenjuje se brojkom „8“. 

Stavak 4. mijenja se i glasi: 



„Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 

najmanje jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase: 

„Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora 

se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

ništavima.“ 

 

 

 

Članak 8. 

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Iznimo od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog 

načelnika u slučajevima propisanim zakonom.“ 

Stavak 2. i 3. postaju stavak 3. i 4. 

 

 

Članak 9. 

U članku 28. stavku 1. alineji 4. dodaju se riječi „ i prijedlog odluke o privremenom 

financiranju“. 

Alineja 6. mijenja se i glasi: 

„ – odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 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 prehodi godini u kojoj se odlučuje iznosi manje od 70.000,00 kuna, 

tada odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 

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

pokretnina i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonom.“ 

Iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi: 

„-imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojima je 

Općina osnivač, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih 

osoba kojima je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno“. 

Alineje 16. i 17.  postaju alineje 17. i 18. 

 

Članak 10. 

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 

Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a postupak izbora 

članova Vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom 

primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica 

lokalne samouprave.“ 

 

Članak 11. 

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih 

članova na vrijeme od četiri godine.“ 

 

Članak 12. 



Članak 43. mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom i Statutom. 

Referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika na 

način propisan zakonom. 

Referendum iz stavka 2. ovog članka, na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisuje 

Općinsko vijeće na prijedlog najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, općinskog 

načelnika,  20% ukupnog broja birača u Općini ili većine vijeća mjesnih odobra na području 

Općine. Prijedlog članova Općinskog vijeća mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 

članova Općinskog vijeća. 

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

Općinsko vijeće na prijedlog 20% ukupnog broja birača u Općini. 

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

vijeće će zaprimljeni prijedlog dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Ako 

središnje tijelo 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. 

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se javnim glasovanjem, većinom glasova svih 

članova Općinskog vijeća. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu.“ 

 

Članak 13. 

Iza članka 43. dodaje se novi članak 43.a i 43.b, koji glase: 

 

„Članak 43.a 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim 

zakonom. 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina članova 

Općinskog vijeća i općinski načelnik. 

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od 

dana zaprimanja prijedloga. 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od 

zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 

 

Članak 43.b 

Zbor građana savziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 

odluke Općinskog vijeća prema članku 43.a. 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije je područje sazvan zbor građana. 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova 

prisutnih građana. 

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.“ 

 



Članak 14. 

U članku 49. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Donošenje odluke o privremenom financiranju mogu predložiti ovlašteni predlagatelji 

utvrđeni člankom 46. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jesenje.“ 

Stavak 2. postaje stavak 3. 

 

Članak 15. 

U članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim aktom 

se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od dana njegove 

objave.“ 

 

 

Članak 16. 

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

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

 

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK  

                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                   Ivan Galović 


