
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                     
KLASA: 012-03/18-01/01 

URBROJ: 2133/09-01-18-01 

Generalski Stol, __ ožujka 2018. godine 

 

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 123/17), članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 

01/13) a na prijedlog Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinsko vijeće 

na 05. sjednici održanoj ___ ožujka 2018. godine donosi 

  

                                                                ODLUKU  

                             o izmjenama i dopunama Statuta Općine Generalski Stol  

 

                                                                  Članak 1. 

 

U Statutu Općine Generalski Stol (Glasnik 01/13) u članku 4. stavak prvi mijenja se i glasi: 

 
''Općina ima grb, zastavu i svečanu zastavu. Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu 

Republike Hrvatske i drugim propisima.'' 

 

 

                                                                  Članak 2. 

Članak 7.mijenja se i glasi: 

 

''Dan Općine je 13.lipnja a obilježava se svečanom sjednicom Općinskog vijeća i drugim 

prigodnim manifestacijama. Na svečanoj sjednici mogu se dodijeliti javna priznanja iz članka 

10.Statuta. Zaštitnik Općine je Sv.Antun Padovanski.'' 

 

                                                                  Članak 3. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

 

''Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 

prijedlogu općeg akta i o drugim pitanjima određenim zakonom. 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i 

ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Generalski Stol i najmanje 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Općine.  
Predstavničko tijelo može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.'' 

 

                                                                  Članak 4. 

 

Članak 21. mijenja se i glasi: 

 



''Osim slučajeva iz članka 20. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži najmanje 20 % 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine ili 2/3 članova općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 

od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje 

referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.  

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, 

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 

donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 

proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili prethodnog referenduma za opoziv, kao ni u 

godini u kojoj se održavaju redovni izbori.'' 

 

                                                             Članak 5. 

 

Članak 22. mijenja se i glasi: 

 

''O prijedlozima za raspisivanje referenduma iz članka 20. Statuta Općinsko vijeće dužno se 

izjasniti i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti 

odluku o raspisivanju referenduma. 

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik 

Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za 

raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja 

odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.''  

 

                                                                Članak 6. 

 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

 

''Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.'' 

 

                                                                  Članak 7. 

 

U članku 28. stavak drugi mijenja se i glasi: 

 

''Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.''  

 

                                                             

 



                                                                Članak 8. 

 

U članku 33. stavak prvi dopunjuje se slijedećim tekstom: 

 

''Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 

vijeća. Statut Općine, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom 

glasova svih članova vijeća. Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o 

kojima se odlučuje većinom glasova svih članova vijeća.'' 

 

                                                                Članak 9. 

 

Članak 37. mijenja se i glasi: 

 

''Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se 

održavaju svake četvrte godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoi i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana 

konstituiranja općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća izabranog na 

redovnim izborima. 

Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

predstavničkog tijela. 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.'' 

 

                                                                     Članak 10. 

 

U članku 41. stavak drugi mijenja se i glasi: 

 

''Općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi načela i standarde dobrog ponašanja 

predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih 

tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.'' 

 

                                                                     Članak 11. 

 

U članku 47. u stavku četvrtom riječi ''obavlja nadzor nad zakonitošću'' zamjenjuju se 

riječima: ''nadzire zakonitost''. 

 

                                                                       Članak 12. 

 

U članku 53. stavak treći mijenja se i glasi: 

 

''Osobe koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad. Osobe koje 

dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora.''  



                                                                  Članak13. 

Članak 55. mijenja se i glasi: 

''Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 21. 

ovog Statuta. Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do 

provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje 

Vlada Republike Hrvatske. 

Ako općinski načelnik ne predloži proračun predstavničkom tijelu u roku utvrđenom 

posebnim zakonom, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne 

uprave razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika.’’ 

                                                                 Članak 14. 

Članak 79. mijenja se i glasi: 

''Nadzor zakonitosti  rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik. U postupku provođenja 

nadzora općinski načelnik može predložiti općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako 

ono učestalo krši odredbe Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.'' 

                                                                        Članak 15. 

U članku 81. u prvom stavku riječ ''domaćina'' zamjenjuje se riječju ''gospodara''  

                                                                        Članak 16. 

U članku 82. u drugom stavku, u točki 7. riječi ''i dotacija'' brišu se. 

                                                                         Članak 17. 

U članku 94. riječi ''nadzor nad zakonitošću'' zamjenjuju se riječima ''nadzor zakonitosti'' 

                                                                        Članak 18. 

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od objave u Glasniku Općine Generalski 

Stol. 

 

 

                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća:                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         Ivan Škrtić 


