
 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 24. i 98. 

Statuta Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja 

VI) i članka 74. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica vijeća (''Službeni 

glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI), Općinsko vijeće Općine 

Rakovica, na __. sjednici održanoj dana __. veljače 2021. godine, donosi sljedeći 

 

Statutarnu odluku 

 o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rakovica 
 

Članak 1. 
 

 U članku 11. Statuta Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 

11/20 - godina izdavanja VI) stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

 ''(2) Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe 

zakona kojim se uređuje provedba referenduma.''. 

 

Članak 2. 

 

 (1) U članku 11. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: 

 

 ''(1) Referendum na temelju odredaba zakona i Statuta raspisuje Općinsko vijeće, na 

prijedlog jedne trećine svojih članova, na prijedlog općinskog načelnika, na prijedlog većine 

vijeća mjesnih odbora na području Općine i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis 

Općine.''. 

 

 (2) Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3. 

  

Članak 3. 

 

 (1) U članku 13. stavku 1. riječi ''i njegovog zamjenika'' brišu se. 

 

 (2) U stavku 2. riječi ''i njegovog zamjenika'' brišu se. 

 

 (3) U stavku 6. riječi ''i njegovog zamjenika'' brišu se. 

 

Članak 4. 

 

U članku 16. stavku 2. iza riječi ''savjetodavnom referendumu'' dodaju se riječi ''koja 

nije obvezatna''. 

 

Članak 5. 

 

 Članak 18. mijenja se i glasi: 



''Članak 18. 

 

(1) 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 ovim Statutom. 

 

 (2) Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom. 

 

 (3) Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora 

koji čini zasebnu cjelinu.''. 

 

Članak 7. 

 

Članak 19. mijenja se i glasi: 

 

''Članak 19. 

 

(1) Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi 

raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu. 

 

 (2) 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.''. 

 

Članak 8. 

 

 Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi: 

 

''Članak 19.a 

 

 (1) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 

51% birača upisanih u popis birača područja za koje je sazvan zbor građana. 

 

(2) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom 

glasova  prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

 

 (3) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno 

za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.''. 

 

Članak 9. 

 

 Članak 20 mijenja se i glasi: 

 

''Članak 20. 

 

 (1) 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 ovim 

Statutom.  



 (2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati 

ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

 

 (3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim 

putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine. 

 

 (4) Na način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja 

primjenjuju se na odgovarajući način pravila propisana Poslovnikom Općinskog vijeća 

Općine Rakovica za donošenje akata.''.  

 

Članak 10. 

 

 U članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

 ''(2) Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim 

putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.''.  

 

Članak 11. 

 

 U članku 25. brojka ''11'' zamjenjuje se brojkom ''9''. 

 

Članak 12. 

 

 (1) U članku 27. stavku 1. riječ ''dva'' zamjenjuje se riječju ''jednog''. 

 

 (2) U stavku 3. riječ ''potpredsjednici'' zamjenjuje se riječju ''potpredsjednik''. 

 

 (3) U stavku 4. riječ ''neplaćeni'' briše se, a iza riječi ''tijela'' stavlja se zarez te se 

dodaju riječi ''sukladno sporazumu s poslodavcem''. 

 

 (4) U stavku 9. riječ ''Središnjeg'' briše se. 

 

Članak 13. 

 

 Članak 28. mijenja se i glasi: 

 

''Predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje potpredsjednik.''. 

 

Članak 14. 

 

 U članku 31. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

 

 ''(5) Iznimno, ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaja 

nastavljanja obnašanja dužnosti vijećnika kojemu je mandat mirovao zbog imenovanja za 

privremenog zamjenika općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme 

duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je kojemu mandat nije prestao 

onemogućen obavljati svoju dužnost.''. 

  

Članak 15. 



 

 U članku 37. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase: 

 

 ''(6) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 

određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 

trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća i njegovih 

radnih tijela iznimno se mogu održavati elektroničkim putem. 

 

(7) Na osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju u slučaju iz 

stavka 6. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način pravila propisana Poslovnikom 

Općinskog vijeća Općine Rakovica za sazivanje sjednice, raspravljanje i odlučivanje na 

istoj.''. 

 

Članak 16. 

 

 Članak 39. mijenja se i glasi: 

 

''Članak 39. 

 

 (1) Izvršno tijelo Općine je Općinski načelnik. 

 

 (2) Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i na prijevremenim izborima 

traje do dana proglašenja konačnih službenih rezultata izbora novoga Općinskog načelnika. 

 

(3) Mandat Općinskog načelnika može prestati i prije isteka mandata, u skladu s 

odredbama zakona koji uređuju lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

 

 (4) U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata, 

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća 

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, 

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu 

Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju 

imovinom 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, odnosno drugom raspolaganju 

imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u 

skladu sa zakonom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski 

načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos 

manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, 

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, 

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za 

zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina, 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, 



- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine, 

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Rakovica u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni na Općinu, 

- nadzire rad upravnih tijela Općine Rakovica u samoupravnom djelokrugu i 

poslovima državne uprave, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora, 

- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Rakovica u tijelima javnih ustanova, 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 24. stavka 1. podstavka 

12. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 

- predlaže razrješenje vijeća mjesnih odbora, 

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

-  

 (5) Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za 

zaduživanje iz stavka 4. podstavka 9. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno 

izvještajno razdoblje. 

 

 (6) Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. podstavka 19. ovoga članka 

općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju ''Službenog glasnika Općine Rakovica'' koji 

slijedi nakon donošenja  te odluke.''. 

 

Članak 17. 

 

 Članak 43. mijenja se i glasi: 

 

''Članak 43. 

 

(1) Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

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

propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,  

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

pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,  

- ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,  

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,  

- smrću. 

 

(2) Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 



(3) Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.''. 

 

Članak 18. 

 

 Članak 44. mijenja se i glasi: 

 

''Članak 44. 

 

 (1) 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 zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. 

 

 (2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, 

općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

 

 (3) Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je 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. 

 

 (4) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 

osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine. 

 

 (5) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje 

prava općinskog načelnika. 

 

 (6) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga 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. 

 

 (7) 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, odnosno u slučaju iz stavka 

6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske. 

 

 (8) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik 

upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika 

Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

 

 (9) O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku 

od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za 

novog općinskog načelnika.''. 

  

Članak 19. 

 



 Članak 45. mijenja se i glasi: 

 

''Članak 45. 

 

 (1) Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnosti na koju je izabran obavljati 

profesionalno. 

 

 (2) Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 

pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu u Općini o tome na koji način će obnašati 

dužnost. 

 

 (3) Ako općinski načelnik nije postupio na način propisan stavkom 2. ovoga članka 

smatrat će se da dužnost obavlja volonterski. 

 

 (4) Danom stupanja na dužnost općinskog načelnika smatra se dan početka mandata 

određen posebnim zakonom. 

 

 (5) Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, 

dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu 

Općine. 

 

 (6) Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina 

obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca 

nakon dostave te obavijesti. 

  

(7) Ako općinski načelni dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način 

obavljanja  dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.''. 

 

Članak 20. 

 

 Članak 46. mijenja se i glasi: 

 

''Članak 46. 

 

(1) Ako općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog 

obavljanja dužnosti na koju je izabran ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a 

vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja. 

 

(2) Ako općinski načelnik dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu za rad. 

 

 (3) Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad kao i druga prava 

vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog načelnika određuju se posebnim 

zakonom. 

 

 (4) Ako je općinski načelnik dužnost obavljao profesionalno posljednjih 6 mjeseci 

prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 

ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku 

profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za 

vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 

 



 (5) Ako je općinski načelnik dužnost obavljao profesionalno manje od 6 mjeseci prije 

prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje 

prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku 

profesionalnog obavljanja dužnosti koliko je dužnost obavljao profesionalno, i to u visini 

prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja 

dužnosti. 

 

 (6) Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ostvaruje 

se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika te započinje prvog dana po prestanku 

profesionalnog obavljanja dužnosti. 

 

 (7) Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka podnosi se najkasnije posljednjeg dana 

profesionalnog obavljanja dužnosti. 

 

 (8) Ako ne podnese zahtjev u roku iz stavka 7. ovoga članka, općinski načelnik ne 

može ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka. 

 

 (9) Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po 

prestanku obavljanja dužnosti. 

 

 (10) Naknada iz stavaka 6. i 7. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna Općine. 

 

 (11) Prije isteka roka iz stavaka 6. i 7. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na 

vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja 

profesionalno.''. 

  

Članak 21. 

 

 Članak 67. briše se. 

 

Članak 22. 

 

 Članak 68. briše se. 

 

Članak 23. 

 

 Iza članka 74. dodaje se članak 74.a koji glasi: 

 

''Članak 74.a 

 

 Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na 

svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.''. 

 

Članak 24. 

 

 Iza članka 75. dodaju se članci 75.a, 75.b, 75.c i 75.d koji glase: 

 

''Članak 75.a 

 



 Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u slučaju kada je 

općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika 

općinskog načelnika iz članka 44. ovoga Statuta. 

 

Članak 75.b 

 

 Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih 

prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

koju donosi općinski načelnik. 

 

Članak 75.c 

 

 (1) Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave 

donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o 

obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

 

 (2) Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg 

akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od 

objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u “Narodnim novinama”. Do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski 

načelnik. 

 

Članak 75.d 

 

 Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članka 75.a, 75.b i 75.c 

ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 70. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.''. 

 

Članak 25. 

 

 U članku 77. stavku 1. riječ ''sa'' zamjenjuje se riječju ''s''.  

 

Članak 26. 

 

 U članku 84. stavku 2. riječ ''sa'' zamjenjuje se riječju ''s''. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 27. 

 

 Ova Statutarna odluka na snagu stupa osmog dana od dana objave u ''Službenom 

glasniku Općine Rakovica'', osim članaka 17. stavka 2., 18. i 24., koji stupaju na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 



predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 012-03/20-01/01               

URBROJ: 2133/16-21-                                   

Rakovica, __. veljače 2021. godine  

 

                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća  

 

   

                                                                                                           Zoran Luketić, bacc. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 144/20) i članka 24. stavka 1. 

točke 3. Statuta Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina 

izdavanja VI), Općinsko vijeće Općine Rakovica, kao predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog 

djelokruga Općine. 

 Sukladno članku 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 144/20), članaka 23., 79. i 100. Statuta 

Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI) i  

članka 74. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica vijeća (''Službeni glasnik 

Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI), predlaže se donošenje Statutarne odluke 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rakovica, radi izvršenja obveza predviđenih 

člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (''Narodne novine'', broj 144/20), radi poštivanja pravila Jedinstvenih 

metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata Hrvatskog sabora (''Narodne novine'', 

broj 74/15), sukladno Pravilniku o jedinstvenoj metodološko - nomotehničkoj izradi akata 

nadležnih tijela Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica, broj 8/19 - godina 

izdavanja VI). 

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 144/20) došlo je do promjena u sustavu 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 Promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Rakovica se odnose na 

sljedeće: 

 - smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova, 

 - ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave 

koje nemaju 10.000 stanovnika, 

- u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 

stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 

ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se 

mogu održavati elektroničkim putem, 

- uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik  

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.  

 Kako bi Općina Rakovica izvršila usklađivanje sa važećim zakonskim propisima 

vezanim za navedenu problematiku pristupilo se izradi teksta Statutarne odluke o  izmjenama 

i dopunama Statuta Općine Rakovica. 

 Općinski načelnik u ovim izmjenama i dopunama Statuta predlaže smanjenje broja 

potpredsjednika Općinskog vijeća, tako da bi nakon lokalnih izbora predsjednik Općinskog 

vijeća, umjesto dva potpredsjednika imao jednog potpredsjednika. 

 Molimo Općinskog načelnika Općine Rakovica da razmotri navedeni Nacrt Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rakovica, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi 

Općinskom vijeću Općine Rakovica na razmatranje i donošenje. 

 

  

                                       Privremeni pročelnik 

 

 

                Kristijan Bitunjac, dipl. iur. 


