
                  

 

  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

      BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA PODCRKAVLJE 

            Općinsko vijeće 

         prijedlog 

 

 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 

123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 32. stavka 1. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Općine 

Podcrkavlje“ broj 7/18. i 7/20.) Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na __ sjednici održanoj dana 

____rujna 2021. godine donosi 

STATUTARNU ODLUKU 

O  IZMJENAMA I  DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PODCRKAVLJE 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Statutarnom odlukom mijenja se i dopunjuje Statut Općine Podcrkavlje objavljen u 

„Službenom vjesniku Općine Podcrkavlje“ broj 7/18. i 7/20. 

 

 

Članak 2. 

 

 Članak 21. mijenja se i glasi: 

 „Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovog Statuta referendum se može raspisati 

i radi opoziva Općinskog načelnika. 

  

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača, 

- 2/3 članova Općinskog vijeća. 

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati 

osobne podatke i vlastoručni potpis birača. 

 

Referendum za opoziv Općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci 

od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju 

redovni izbori za općinskog načelnika.“ 

 

Članak 3. 

 

 Članak 22. mijenja se i glasi: 

 „ Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika predložilo 20% ukupnog broja 

birača upisanih u popis birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika 

u skladu s odredbama Zakona i ovog Statuta.“ 

 

 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika predložilo 2/3 članova 

Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika Općinsko vijeće 

donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 



 Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena ja 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. 

 

 Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnih zakona.“ 

 

Članak 4. 

 

 U članku 27. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „ Mišljenje dobiveno od zbora građana nije obvezujuće za Općinsko vijeće i načelnika, već ima 

savjetodavnu ulogu.“ 

 

Članak 5. 

 

 Članak 48. mijenja se i glasi: 

 „ Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima u postupku i na način kako je to propisano 

posebnim zakonom. 

 Općinski načelnik izvršno je tijelo općine i nositelj je izvršne vlasti Općine. 

 Općinski načelnik stupa na izabranu dužnost prvog radnog dana koji slijedu danu objave 

konačnih rezultata izbora. 

 Iznimno od stavka 3. ovog članka, općinski načelnik u slučaju iz članka 90.stavka 1. Zakona o 

lokalnim izborima, stupa na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost. 

 Mandat općinskog načelnika je četiri godine. 

 Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedu danu objave konačnih 

rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedu danu objave konačnih rezultata izbora za novog 

općinskog načelnika. 

 Općinski načelnik: 

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 

3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, 

4. upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog 

vijeća, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost 

ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,  ako je iznos 0,5 % prihoda 

bez primitaka manji od 70.000,00 kuna tada odlučuje o vrijednosti do iznosa od 70.000,00 

kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 

propisima i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i 

posebnim propisima. 

6. upravlja prihodima i rashodima Općine, 

7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, 

8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, 

9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 

10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

11. utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela općine, 

12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, 

13. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 

14. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona, 

15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, 

16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, 

17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, 

18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 



19. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač. 

20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za prethodnu godinu, 

21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom općinskog vijeća o 

poslovnim prostorima. 

22. donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine, 

23. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unaprjeđenje zaštite od požara, 

24. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga općine, odnosno povjerenih poslova državne uprave 

25. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave, 

26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

27. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 

Općinski načelnik dužan je objaviti odluku o imenovanju i razrješenju osoba iz stavka 7. 

podstavka 19. ovog članka u prvom broju službenog vjesnika koji slijedi nakon donošenja Odluke.“ 

 

 

Članak 6. 

 Članak 52. mijenja se i glasi: 

 „Općinski načelnik na početku mandata imenuje privremenog zamjenika iz reda članova 

Općinskog vijeća. 

 Odluku o imenovanju privremenog zamjenika Općinski načelnik može promijeniti tijekom 

mandata. 

 Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski 

načelnik onemogućen obavljati svoju dužnosti zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 

zamijenit će ga privremeni zamjenik iz stavka 1. ovog članka. 

 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. 

 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 svojih dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 8. ovog članka 

danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

 Ako zbog okolnosti iz stavka 3. ovog članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika, 

raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika.  

 Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske.“ 

 

Članak 7. 

 

 Članak 53. mijenja se i glasi: 

 „Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski osim u 

godini održavanja lokalnih izbora. 

 Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu 

obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine o tome na koji način će obnašati dužnost. 

 Ukoliko Općinski načelnik propusti dostaviti pisanu obavijest iz stavka 2. ovog članka, smatra 

se da dužnost obavlja volonterski. 

 Danom stupanja na dužnost Općinskog načelnika smatra se dan početka mandata. 



 Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom 

pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti jedinstvenom upravnom odjelu Općine. 

 Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave pisane 

obavijesti. 

 Ako Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog 

obavljanja dužnosti ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 

uračunava se u staž osiguranja. 

 Ako Općinski načelnik svoju dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu za rad. 

 Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad općinskog načelnika kao i druga 

prava vezana uz profesionalno obavljanje dužnosti određuje se odlukom Općinskog vijeća u skladu s 

odredbama posebnog zakona. 

 Općinski načelnik koji je dužnost obavljao profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 

obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće 

i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini 

prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog 

obavljanja dužnosti. 

 Općinski načelnik koji je dužnost obavljao profesionalno manje od 6 mjeseci, po prestanku 

obavljanja profesionalne dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja onoliko mjeseci 

koliko su dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana prije 

prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 

 Općinski načelnik koji je dužnost obavljao volonterski nema pravo na naknadu po prestanku 

obavljanja dužnosti. 

 Prije isteka roka iz stavka 10. i 11. ovog članka, ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 

zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno. 

 Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik koji je prije obnašanja 

dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad 

odgovarajućom primjenom odredaba zakona koji se uređuju obveze i prava dužnosnika. 

 Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o 

početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika, kao i pojedinačnih rješenja o 

visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.“ 

 

Članak 8. 

 

 Članak 54. mijenja se i glasi: 

 „Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisano 

posebnim zakonom, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom presudom oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu 

je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetno osudom, danom pravomoćnosti 

presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, 

- danom odjave prebivališta s područja općine, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo. 

Ako općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka mandat prestane prije 

isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike 

Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

općinskog načelnika.“ 

 

Članak 9. 

 

 U Općini Podckravlje  ukida se funkcija zamjenika načelnika sukladno odredbama Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

144/20.) i ovom Statutarnom odlukom. 



 

Članak 10. 

 

 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta i zakona  uskladit će se s odredbama ove 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podcrkavlje u roku od 60 dana od dana 

stupanja na snagu ove Statutarne odluke. 

 

  

Članak 11. 

 

 Ova Statutarna Odluka o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Podcrkavlje stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije.“ 

 

 

OPĆINSKO VRIJEĆE 

OPĆINE PODCRKAVLJE 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Podcrkavlje, __________2021. 

         Predsjednik: 

               Damir Miletić, ing. 

  

 


