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         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                  

         

KLASA: 021-05/21-01/ 

URBROJ:2140/05-21-1 

Gornje Jesenje, __________ 2021. 

 
             

 

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, 

123/17, 98/19 i 144/20) i članka 15. Statuta Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije» broj 15/09, 11/13 i 11/18) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 21. 

sjednici održanoj dana __________ 2021. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jesenje 

 

 

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

15/09, 11/13 i 11/18) u članku 4. stavku 2. riječ „središnjeg“ briše se.  

 

Članak 2. 

U članku 13. stavku 2. riječ „središnjeg“ briše se.  

 

Članak 3. 

U članku 16. stavku 1. brojka „11“ zamjenjuje se brojkom „9.“ 

 

Članak 4. 

U članku 21. u stavku 4. riječi „i njegov zamjenik“ se brišu. 

 

Članak 5. 

U članku 22. stavku. 3. riječ „daljnjem“ briše se i u stavku 4. riječ „središnjeg“ briše se. 

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase: 

„Sjednice općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava 

pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za 

vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice općinskog vijeća iznimno se mogu održavati i 

elektroničkim putem. 



U slučaju iz prethotnog stavka sjednica se održava i članovi Općinskog vijeća glasuju putem 

online konferencije ili putem elektroničke pošte“. 

 

Članak 6. 

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

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

Općine pojedinačne vrijednosti najviše do 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 

(milijun) kuna tada odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom 

raspolaganu imovinom Općine najviše do 1.000.000,00 (milijon) kuna, a ako je taj iznos 

manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u 

proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. 

-alineja 16. mijenja se i glasi: 

„- odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području“. 

 

Članak 7. 

Iza članka 28. dodaje se članak 28. a koji glasi: 

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima 

pravo obustaviti od primjene opći akt općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta 

u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima prvo zatražiti od 

općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 

nedostatke u općem aktu. 

Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka, općinski 

načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta“. 

 

Članak 8. 

Članak 30. mijenja se i glasi: 

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih 

je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugog 

razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća 

općinski načelnik može promijeniti tjekom mandata. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 

osiguralo nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava 

općinskog načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog 

načelnika, raspisat će prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je 

općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti odnosno u slučaju iz stavka 

5. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 



O okolnostima iz stavka 1. i 2. općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela općine dužan je obavijestiti predsjednika općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 5. Ovoga članka predsjednik općinskog vijeća će u roku od 

8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za 

novog općinskog načelnika“. 

Članak 9. 

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni 

upravni odjel.“ 

Članak 10. 

Članak 43. mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i zbora građana, 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 ovim Statutom. 

Referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika u slučajevima i na 

način propisan zakonom . 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 

kojim se uređuje provedba referenduma. 

 

Članak 11. 

Iza članka 43. dodaje se članak 43. a koji glasi: 

„Raspisivanje referenduma, na temelju odredaba zakona i Statuta može predložiti 

najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja 

birača u Općini za koju se traži raspisivanje referenduma i većina vijeća mjesnih odbora  na 

području Općine. 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 

Općinskog vijeća, općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, 

Općinsko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog 

vijeća. 

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

predsjednik Općinskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga.  

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 jedinici i je li referendumsko pitanje 

sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću.  

Ako 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 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.  

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 

djelokruga. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za općinsko vijeće osim odluke 

donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 



 

Članak 12. 

 

Članak 44. mijenja se i glasi: 

„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili 

rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga, te podnositi peticije o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom i statutom općine.  

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako 

ga potpisom podrži najmanje deset posto od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim 

aktom u skladu sa zakonom i statutom.“ 

 

Članak 13. 

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

„Odluku o privremenom financiranju mogu predložiti ovlašteni predlagatelji utvrđeni 

člankom 46. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jesenje. 

 

Članak 14. 

U članku 60. stavku 1. retku drugom iza riječi “Statutom“ briše se točka, dolazi zarez i 

dodaju se riječi: „ i na web stranici Općine te objavljivanjem informacija o trošenju 

proračunskih sredstava na web stranicama Općine u skladu s odredbama Zakona o 

proračunu te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije.“ 

 

Članak 15. 

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

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

 

                                                                                               Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                                         Mirko Ranogajec 

 

DOSTAVITI: 

1. Načelnik,  

2. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63, 

3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu, 

4. Za Zbirku isprava, 

5. Za prilog Zapisniku, 

6. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


