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- p r i j e d l o g -

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. i 123/17.). i članka 21. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj",
broj 1/13. i 6/17.) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018.
godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ŽMINJ

Članak 1.

U Statutu Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/13. i 6/17.), dalje “Statut
Općine Žminj”, u članku 5. dodaje se stavak 4. koji glasi:
“Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i
drugim propisima.”

Članak 2.

U Statutu Općine Žminj, u članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi:
“Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima
kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.”

U članku 22. stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U Statutu Općine Žminj, u članku 25. stavak 1. iza riječi “Općinskog vijeća”, dodaje se
slijedeći tekst: “radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja
općine”.

U Statutu Općine Žminj, u članku 25. stavak 2. brišu se riječi “većina vijeća mjesnih
odbora na području Općine Žminj”, te se iza riječi “birača” dodaje se slijedeći tekst:
“upisanih u popis birača”.

U Statutu Općine Žminj u članku 25. dodaje se stavak 4. koji glasi:
“Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja općine nije obvezujući.”

Članak 4.

U Statutu Općine Žminj, u članku 26. stavak 1. iza riječi “zamjenika” stavlja se točka te
se brišu riječi “ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača
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Općine Žminj”.

U Statutu Općine Žminj, u članku 26. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
“Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog
zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača
Općine Žminj, kao i 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Žminj.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim, općinsko vijeće donosi dvotrećinskom
većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
Prijedlog koji podnose birači mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati
osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.”

Stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

U članku 26. stavak 5. umjesto broja 8 upisuje se broj 30., te se iza riječi
“samoupravu” briše slijedeći tekst: “radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača”.

U članku 26. stavak 6. iza riječi “prijedlog” umeće se slijedeći tekst: “ispravan odnosno
da je”.

U Statutu Općine Žminj, u članku 26. dodaje se stavak 7. koji glasi:
“Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije
održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
načelnika.”

Raniji stavak 4. članka 26. postaje stavak 8.

Članak 5.

U Statutu Općine Žminj, u članku 27. stavak 1. iza riječi “predstavničkog tijela” briše
se znak zarez umjesto kojeg se upisuje “ili” te se nakon riječi “načelnika” brišu riječi “ili
većine vijeća mjesnih odbora”.

U članku 27. stavak 2. umjesto broja 8 upisuje se broj 30.

Članak 6.

U Statutu Općine Žminj, u članku 30. iza riječi “Općinsko vijeće” upisuje se “zarez” te
se dodaje tekst “osim odluke donijete na referendumu raspisanom radi prethodnog
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine.”

Članak 7.

U članku 33. Statuta, umjesto broja 31. upisuje se broj 32.

Članak 8.

U Statutu Općine Žminj, u članku 35. stavak 3. dodaje se tekst “Većina nazočnih može
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odlučiti da je izjašnjavanje tajno.”

Članak 9.

U članku 37. Statuta, stavak 1. umjesto riječi “njegovog upravnog” upisuju se riječi
“njihovih upravnih”.

U članku 37. Statuta, stavak 2. umjesto riječi “pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je” upisuju se riječi “pročelnici upravnih odjela dužni su”.

Članak 10.

Članak 48., stavak 1. Statuta Općine Žminj mijenja se i glasi:
“Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a
počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i 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 kojom se uređuje lokalna i područna
(regionalna) samouprava.”

U Statutu Općine Žminj, u članku 48. stavak 2., iza riječi “tekućeg mandata” brišu se
riječi “predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave” te se dodaje tekst “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 kojom se uređuje lokalna i područna (regionalna)
samouprava.

U članku 48. dodaje se stavak 6. koji glasi:
“Član općinskog viječa ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.”

Stavak 6. članka 48. postaje stavak 7.

Članak 11.

Članak 52., stavak 2. Statuta Općine Žminj mijenja se i glasi:
“Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju
referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se
većinom glasova svih članova općinskog vijeća.”

U članku 52. dodaje se stavak 3. koji glasi:
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koju je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Članak 12.

U Statutu Općine Žminj, u članku 59. stavak 4. iza zareza briše se tekst “te se ista
objavljuje u Službenom glasniku” umjesto čega se upisuje tekst “te je istu dužan
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objaviti u prvom broju Službenog glasnika Općine Žminj koji slijedi nakon donošenja
te odluke.”

Članak 13.

U Statutu Općine Žminj, u članku 64. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
“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.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati
profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.”

Članak 14.

Članak 74. stavak 1. Statuta Općine Žminj mijenja se i glasi:
“Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani na tom području za koje
se traži osnivanje mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja i članovi
predstavničkog tijela.”

Članak 15.

U Statutu Općine Žminj, u članku 75. stavak 2. iza riječi “adresama” dodaju se riječi “i
osobnim identifikacijskim brojevima”.

Članak 16.

U Statutu Općine Žminj, u članku 89. iza riječi “Općinski načelnik” briše se tekst “koji
može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, svoja
Pravila ili ako ne izvršava povjerene mu poslove”.

U Statutu Općine Žminj, u članku 89. dodaje se stavak 2. koji glasi:
“U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski
načelnik može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako
ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava
povjerene mu poslove.”

Članak 16.

U Statutu Općine Žminj, u članku 92. dodaje se stavak 2. koji glasi:
“Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog
gospodara.”

Članak 17.

U Statutu Općine Žminj, u članku 94. stavak 2., alinejama 7. i 8. brišu se riječi “i
dotacija”.

Članak 18.

U Statutu Općine Žminj, u članku 96. dodaje se stavak 1. koji glasi:
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“Temeljni financijski akt općine je proračun.”

Stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 19.

U Statutu Općine Žminj, iza članka 96. dodaje se članak 96.a. koji glasi:
“Članak 96.a.

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog
proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom, u skladu s kojime se proračun i donosi.
Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
Postupak za slučaj iz prethodnog stavka ovoga članka propisan je zakonom.”

Članak 20.

U Statutu Općine Žminj, u članku 97. stavak 2. dodaje se rečenica:
“Odluku o privremenom financiranju općinsko vijeće može donijeti na način i u
rokovima propisanim zakonom.”

Članak 21.

U Statutu Općine Žminj, u članku 103. stavak 2. umjesto riječi “Jedinstveni upravni
odjel” upisuju se riječi “upravni odjel na čiji se djelokrug odnosi opći akt upućen na
javnu raspravu”.

U članku 103. stavak 4. umjesto riječi “Jedinstveni upravni odjel” upisuju se riječi
“upravni odjel na čiji se djelokrug odnosi opći akt upućen na javnu raspravu”.

Članak 22.

U članku 104. umjesto riječi “Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine” upisuju se riječi “upravnih odjela koji obavljaju
poslove iz samoupravnog djelokruga općine”.

Članak 23.

U članku 105. stavak 1. umjesto riječi “Jedinstveni upravni odjel” upisuju se riječi
“Upravni odjeli”, umjesto riječi “donosi” upisuje se riječ “donose” i umjesto riječi
“rješava” upisuje se riječ “rješavaju”.

Članak 24.

U članku 111. stavak 1. umjesto riječi “upravnog” upisuje se riječ “upravnih”.

Članak 25.
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U članku 112. stavak 3. umjesto riječi “Jedinstvenog upravnog odjela” upisuju se riječi
“upravnih odjela”.

Članak 26.

U preostalom dijelu Statut Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 1/13. i
6/17.) ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu.

Članak 27.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Statuta Općine Žminj.

Članak 28.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Žminj.

KLASA: 021-01/13-01/02
URBROJ: 2171/04-01-18-4
Žminj, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanjin Stanić


