
                  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 

Na temelju članka 35. 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, 137/15, 

123/17 i 98/19; dalje u tekstu: zakon) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine 

Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na __. sjednici 

održanoj dana __. veljače 2021.  godine donosi  

 

              
S T A T U T A R N U   O D L U K U  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE PISAROVINA 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), u 

članku 4., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Sjedište Općine je u Pisarovini, Trg hrvatskih velikana 1.“ 

 

Članak 2. 
U članku 20., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„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 mogu se održavati elektroničkim putem.“ 

 

Članak 3. 
U članku 22., stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u 

radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Odlukom iz stavka 2. ovog članka može se odrediti godišnja neto naknada za rad u 

Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća do maksimalno 6.000,00 kuna godišnje 

po vijećniku, dok se naknada za predsjednika Općinskog vijeća može odrediti u visini naknade 

vijećnika uvećane za najviše 50%, a za potpredsjednike u visini naknade vijećnika uvećane za 

najviše  30%.“ 

 

 

Članak 4. 
U članku 38. brišu se stavci 1., 2. i 3.. 

 

 

 



Članak 5. 
U članku 39. briše se stavak 2. 

 

Članak 6. 
U članku 42. riječi „i njegov zamjenik“ brišu se te se umjesto riječi „biraju“ upisuje riječ 

„bira“. 

 

 

Članak 7. 
Članak 43. 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 drugih razloga 

spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati 

općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz prethodnog stavka, Općinski načelnik 

može promijeniti tijekom mandata. 

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

načelnika, raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će povjerenik Vlade RH.“ 

 

 

Članak 8. 
U članku 44. riječi „i zamjenika načelnika“ brišu se. 

 

Članak 9. 
U članku 47.: 

- stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.“ 

- u stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se 

- stavak 4. briše se 

- u stavku 5. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 10. 
U članku 48. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ brišu se. 

 

Članak 11. 
Članak 49. mijenja se i glasi: 

„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisati će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade RH. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

 

Članak 12. 
U članku 50., stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se. 

 

Članak 13. 
U članku 51., stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ i riječi „i njegovog zamjenika“ 

brišu se. 



 

Članak 14. 
U članku 94., stavku 1. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ 

brišu se. 

 

Članak 15. 
U članku 95., stavku 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: 

„te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 16. 
U članku 97. riječ „mjesnog“ briše se. 

 

Članak 17. 
U članku 100, stavku 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: 

„te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u 

skladu s zakonom i ovim Statutom.“ 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

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

ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u općini te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.“ 

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

„Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem. 

Način podnošenja prijedloga i peticije, odlučivanje o  njima i druga pitanja u vezi istih  

urediti će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 18. 
U članku 119.,  

- točka 5. mijenja se i glasi: 

„5. ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je utvrđeno da je dopušteni  

prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača, u skladu s odredbama zakona,“ 

- iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: 

„6. ako ne raspiše referendum za opoziv iz članka 47., st.3. ovog Statuta,“ 

 

Članak 19. 
U članku 121., riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ brišu se. 

 

Članak 20. 
U članku 124., stavku 1., točki 4. riječi „i njegovom zamjeniku“ te riječi i brojevi „i 

članka 49., st.1, 4 i 5“ brišu se. 

 

Članak 21. 
U članku 128.: 

- stavak 1. mijenja se i glasi: „Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju  

je izabran obavljati profesionalno.“ 

- stavku 5. riječi  „i njegov zamjenik“ brišu se, te se riječ „mogu“ zamjenjuje s riječi 

„može“ 

- stavak 6. mijenja se i glasi: „Ako u obavijesti iz stavka 5. ovog članka nije  

naveden  dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti 

započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.“ 

- dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.  



 

Članak 22. 
U članku 130. riječi „i njegov zamjenik“ briše se. 

 

 

Članak 23. 
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pisarovina stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

 

KLASA: 
URBROJ: 
Pisarovina, __ veljače 2021. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
 

Tomo Smolković  
 


