
 P R I J E D L O G: 

 Na temelju odredbe članka 35. stavka 1 točke 1. 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, 144/20), članka 68. Statuta Općine 

Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj: 23/09 i 13/13, 8/18 i 11/18) i članka 67. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 23/09, 1/10 

i 8/18), Općinsko vijeće Općine Gradec na 28. (dvadesetiosmoj) sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2021. godine, donijelo je 

STATUTARNU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE GRADEC 

 

Članak 1. 

 

 Statut Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 23/09,13/13,8/18 i 11/18) – 

(u daljnjem tekstu: Statut) mijenja se i dopunjava sukladno odredbama ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 18. stavku 3. riječ „središnje“ briše se. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 21. stavku 6. riječ „neplaćeni“ briše se. 

 

Članak 4. 

 

 Članak 23. mijenja se i glasi: 

 

 „Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 

odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 

vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

 

 Vijećnik je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o 

tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom toga 

roka. 

 

 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 

vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku 8 (osam) dana od 

dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana 

podnošenja pisanog zahtjeva. 
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 Ako vijećnik po prestanku mandata obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani 

zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

 

 Vijećnik može tijekom mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 

podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje 

teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 

općem upravnom postupku. 

 

 Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik 

nastavlja sa obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku 

Općinskog vijeća. 

 

 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku 

trajanja mandata. 

 

 Vijećnik ne može istovremeno biti Privremeni zamjenik općinskog načelnika koji 

zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati 

svoju dužnost 

 

 Vijećniku kojeg je Općinski načelnik imenovao za Privremenog zamjenika općinskog 

načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je Općinski načelnik onemogućen 

obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti. 

 

Članak 5. 

 

 U članku 27. stavak 2. – briše se. 

 

 U dosadašnjem stavku 3. sada stavku 2. riječi “i zamjenika općinskog načelnika koji je 

izabran na neposrednim izborima zajedno sa općinskim načelnikom“ brišu se. 

 

 U dosadašnjem stavku 4. sada stavku 3. riječi “odnosno zamjenik općinskog načelnika 

kada obnaša dužnost općinskog načelnika“ brišu se. 

  

 U dosadašnjem stavku 5. sada stavku 4. riječi “odnosno zamjenik općinskog načelnika 

kada obavlja dužnost općinskog načelnika“ – brišu se, a broj „8“ mijenja se brojem „9“.  

 

Članak 6. 

 

 U članku 28. riječi „zamjenik općinskog načelnika kada obavlja dužnost“ zamjenjuju se 

riječima „privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja“. 

 

Članak 7. 



 U članku 29. stavku 1. riječi „zamjenik općinskog načelnika kada obavlja dužnost“ 

zamjenjuju se riječima „privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja.“ 

 

Članak 8. 

 

 U članku 30. stavku 1. riječ “Zakonom“ briše se, a riječi „predstojnika ureda državne 

uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt“. 

 

Članak 9. 

  

 Članak 31. 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 zamjenjuje Privremeni zamjenik kojeg imenuje Općinski 

načelnik iz reda vijećnika Općinskog vijeća. 

 

 Odluku o imenovanju Privremenog zamjenika iz reda vijećnika Općinskog vijeća 

Općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.“ 

 

Članak 10. 

 

 Članak 32 mijenja se i glasi. 

 

 „Privremeni zamjenik iz prethodnog članka za vrijeme zamjenjivanja Općinskog 

načelnika ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano 

funkcioniranje Općine te za vrijeme zamjenjivanja 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 svoje dužnosti ili, u slučaju prestanka mandata 

Općinskog načelnika, danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske.“ 

 

Članak 11. 

 

 U članku 33. stavku 1. riječi „i zamjenik Općinskog načelnika“ brišu se, a riječ 

„obavljaju“ mijenja se riječi „obavlja“. 

 

 U stavku 2. riječi „i zamjenik“ briše se, a riječ „odlučuju“ mijenja se riječi „odlučuje“. 

 

Članak 12. 

 



 U članku 34. stavku 1. riječi „i zamjeniku“ brišu se. 

 

 Stavak 3. briše se. 

 

Članak 13. 

 

 U članku 35. stavku 1. riječi „i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim“ brišu 

se , a riječ „mogu“ zamjenjuju se riječima „može“. 

 

 Stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

 „Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio opozivom raspisat će se 

prijevremeni izbori, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat 

će povjerenik Vlade Republike Hrvatske“  

 

Članak 14. 

 

 U članku 38. stavku 1. riječi „i zamjenika načelnika“ brišu se. 

 

 U stavku 2. i 6. riječ „registar“ zamjenjuje se riječi „popis“. 

 

 U stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“  i riječi 

„članka 24. stavka 5.“ brišu se te se iza riječi „samoupravi“ dodaju riječi „i zakona kojim se 

uređuje raspisivanje referenduma“  

 

 U stavku 4. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.   

 

Članak 15. 

 

 Članak 39. mijenja se i glasi: 

 

 „Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina vijećnika, Općinski 

načelnik ili većina vijeća Mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom 

prijedlogu za raspisivanje referenduma te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma 

donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik 

Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, u roku od 30 dana po zaprimanju prijedloga, radi 

utvrđivanja ispravnosti. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 

30 (trideset) dana od zaprimanja odluke.“  

 



Članak 16. 

 

 Članak 44. mijenja se i glasi: 

 

 „Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog 

djelokruga općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja mogu 

se sazvati zborovi građana. 

 

 Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom. 

 

 Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji 

čini zasebnu cjelinu. 

 

 Radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu zborove 

građana može sazvati i Općinsko vijeće te Općinski načelnik. 

 

 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, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji 

čini zasebnu cjelinu. 

 

 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 obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 

općinsko vijeće i općinskog načelnika. 

 

Članak 17. 

 

 Članak 45. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

 Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Vijeće mjesnog odbora, Predsjednik 

općinskog vijeća odnosno Predsjednik vijeća mjesnog odbora saziva zbor građana u roku 15 

dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća odnosno odluke vijeća mjesnog odbora. 

 

Članak 18. 

 

 U članku 46. stavku 1. iza riječi „vijeća“ dodaju se riječi „te podnositi peticije o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja.“ 

 

Članak 19. 

 

 U članku 48. stavku 1. riječi „poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na 

Općinu“ zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 



Članak 20. 

 

 U članku 52. stavku 1. broj „56“ mijenja se brojem „13“  

 

Članak 21. 

 

 U članku 73. stavku 1. riječi „obavlja ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji i 

nadležna središnja tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima „obavljaju nadležna tijela 

državne uprave.“  

 

 U članku 73. stavku 2. riječi „obavljaju središnja državna tijela, sukladno djelokrugu“ 

zamjenjuju se riječima „obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu“.  

 

Članak 22. 

 

 U cijelom tekstu Statuta riječi „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i 

padežu zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu. 

 

Članak 23. 

 

 Ovlašćuje se Povjerenstvo za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta 

Općine Gradec. 

 

Članak 24. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 

prvih sljedećih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane, osim članaka 15. do 

23. koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke Županije”, 
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OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE 

 

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionanoj) 

samoupravi (NN 144/2020) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su 

uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama zakona u roku 60 dana od stupanja na 

snagu Zakona. 

Zakon je stupio na snagu prvog dana od dana objave u NN dok su članci 10.,12.,13, 

14.,15.,17.,18.,19.,24.,26., stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 

prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora. 

Općina Gradec spada u skupinu JLS-ova s brojem stanovnika od 2.500-10.000 stanovnika za 

koju je i prema novom zakonskom rješenju predviđen broj vijećnika od 13 čime se broj 

vijećnika Općine Gradec ne mijenja već se izmjene statuta u prvom redu odnose na ukidanje 

instituta Zamjenika Općinskog načelnika te usklađenja sa novim zakonodavnim okvirom. 

U manjem dijelu statut se nomotehnički i gramatički u pogledu brojeva, glagola i padeža 

ispravlja obzirom na prethodno uočene nedostatke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


