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prijedlog

-

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90,
135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14),
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, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine
Žminj", broj 5/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj ______
veljače 2021. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ŽMINJ

Članak 1.
U Statutu Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj", broj 5/18 i 1/20) - dalje u
tekstu »Statut«, u članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Grb i zastava Općine Žminj mogu se rabiti na način kojim se poštuje
tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.«
Stavak 3. članka 5. postaje stavak 4.
Članak 2.
U Statutu Općine Žminj, u članku 11. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te
tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuju se posebnom odlukom
općinskog vijeća.«
Članak 3.
U članku 19. Statuta iza riječi »suradnji« dodaje se zagrada i riječi: »(sporazum,
ugovor, povelja, memorandum i sl.)«.
Članak 4.
U članku 21. Statuta umjesto riječi »zakonu« upisuje se riječ »zakonima«, te se
nakon riječi »nadzoru zakonitosti« upisuju riječi »rada i akata«.
Članak 5.
U članku 22. Statuta dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga općine
detaljnije se uređuje odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.«
Stavci 3. i 4. članka 5. postaju stavci 4. i 5.
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Članak 6.
U članku 24. Statuta riječ »mjesnog« briše se.
Članak 7.
U članku 26. stavak 1. Statuta umjesto riječi »načelnika i njegovog zamjenika«
upisuje se »općinskog načelnika«.
U članku 26. stavak 2. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se.
U članku 26. stavak 3. riječi »i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim« i
»općinskog vijeća« brišu se.
U članku 26. stavak 7. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se.
U članku 26. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu
za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi
najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.«
Stavak 8. članka 26. postaje stavak 9.
Članak 8.
U Statutu Općine Žminj dodaje se članak 34. koji glasi:
»Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim
pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o
potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i
statutom.
Zborove građana može sazvati općinsko vijeće te općinski načelnik radi
raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu.
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi
građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili
dijelove naselja na području općine.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru
većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno je za općinsko vijeće i
općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom
općine u skladu sa zakonom i Statutom.«.
Članak 9.
Članak 36. Statuta 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 od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i
Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće mora
raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača upisanih
u popis birača Općine te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim
putem u skladu s tehničkim mogućnostima općine.
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Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja
uređuju se općim aktom u skladu sa zakonom i Statutom.«
Članak 10.
Članak 37. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
»Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela
te na nepravilan odnos zaposlenih u upravnom tijelu kada im se obraćaju radi
ostvarivanja prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.«
U članku 37. Statuta dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i
elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima općine.«
Članak 11.
U članku 40. Statuta riječi »Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi« brišu se.
Članak 12.
U članku 41. stavku 1. alineji 6. ispred riječi »godišnje izvješće o izvršenju
proračuna« dodaje se riječ »usvaja«.
Članak 13.
Članak 42. Statuta mijenja se i glasi:
»Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju većinom
glasova svih članova predstavničkog tijela.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino
obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju
pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.«
Članak 14.
Članak 48. Statuta mijenja se i glasi:
»Mandat članova Općinskog vijeća izabranih 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
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog vijeća sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća, član Općinskog vijeća ima sva prava
i dužnosti određene Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom, do prestanka
mandata.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje
od dana konstituiranja Općinkog vijeća 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 općinskog vijeća sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne
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prima plaću.
Član Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu
sukladno odluci Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s
poslodavcem.
Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.«
Članak 15.
U članku 49. stavak 1. Statuta, u alineji 1. umjesto riječi »koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena
kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste« upisuje se », danom
dostave pisane ostavke«.
U članku 49. stavak 1. alineja 4. iza riječi »Općine« dodaju se riječi »danom
prestanka prebivališta«.
U članku 49. stavak 2. briše se.
U članku 49. stavak 3. umjesto riječi »nezavisnoj listi« upisuju se riječi »listi grupe
birača«.
Stavak 3. članka 49. postaje stavak 2.
Članak 16.
U članku 51. stavak 1. Statuta, u alineji 5. riječi »i zamjeniku načelnika« brišu se.
Članak 17.
U članku 52. stavak 3. Statuta, riječi »i njegovog zamjenika« brišu se.
Članak 18.
U članku 53. Statuta dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog
ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova općinskog vijeća, te predsjednika
i članova radnih tijela općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.«
Članak 19.
U članku 57. Statuta dodaje se alineja 5. koja glasi:
»- obavještava općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom
predviđeni uvjeti i obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za
početak mandata zamjeniku vijećnika.«
Članak 20.
U članku 59. stavak 2. Statuta ispred riječi »četiri godine« dodaju se riječi »u pravilu«.
Članak 21.
Članak 64. Statuta mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik Općine Žminj nema zamjenika.
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Ako za vrijeme trajanja mandata načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
načelnik onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga
spriječenosti, načelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg načelnik imenuje na
početku mandata iz redova članova Općinskog vijeća.
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju
dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom
dužnosnicima i službenicima i namještenicima općine nije neposredno dostupan na
drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja
akata i sl.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog
tijela općinski načelnik može promijeniti tijekom 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.
Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili
volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.«
Članak 22.
Članak 65. Statuta briše se.
Članak 23.
U članku 66. Statuta, u stavku 1. riječi »i zamjeniku načelnika« brišu se.
U članku 66. Statuta, stavci 2. i 3 mijenjaju se i glase:
»Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, u Općini će
se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost
općinskog načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«
»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 24.
Članak 67. Statuta mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik može se opozvati u postupku propisanom člankom 26.
ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika,
mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada
Republike Hrvatske.«
Članak 25.
U Statutu, u članku 70., dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu.«
Članak 26.
Članak 77. Statuta Općine Žminj, mijenja se i glasi:
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»Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju
(imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne
osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog
odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja
mjesnog odbora.«
Članak 27.
U članku 81. Statuta, stavak 2. mijenja se i glasi:
»Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima
biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.«
Članak 28.
U članku 90. stavku 3. Statuta, umjesto riječi »raspustiti vijeće« upisuju se riječi
»općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća«.
Članak 29.
U preostalom dijelu Statut Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/18 i
1/20) ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu.
Članak 30.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Žminj, osim članaka 7., 13., 16., 17., 21., 22., 23. i 24. koji stupaju
na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
lokalnih izbora za članove općinskog vijeća te općinskog načelnika.

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2171/04-01-21Žminj, __ 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Sanjin Stanić
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