
 

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" br. 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. ), članka 22. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine Rugvica“ broj: 

3/18) Općinsko vijeće Općine Rugvica  na 32. sjednici održanoj xxxxxxx2021. godine donosi: 

 

 

I. STATUTARNU ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE RUGVICA 

 

 

Članak 1. 

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Statut Općine Rugvica („Službeni glasnik Općine 

Rugvica“ broj: 3/18 ). 

 

Članak 2. 

U članku 2.stavak 1.Statuta riječi „Josipa Predavca“ zamjenjuju se riječima „Franje Tuđmana“  

 

 

Članak 3. 

U članku 14. iza riječi referenduma dodaju se riječi:“ zbora građana“. 

 

Članak 4. 

U članku 15.stavak 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi:“ i statutom“. 

Članak 15.stavak 4. mijenja se i sada glasi: “Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog 

tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu u roku od 30 dana od 

dana zaprimanja prijedloga.“ 

U članku 15.stavak 5. briše se riječ: „Središnje“. 

U članku 15.stavak 6. briše se riječ: „središnje“. 

U članku 15.stavak 7. briše se riječ „središnjeg“ i iza riječi „nije ispravan“ dodaju se riječi: “nije 

dozvoljena žalba već“. 

U članku 15. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: „Općinsko vijeće može raspisati 

savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga“. 

U članku 15. dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9. 

U članku 15. dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10. 

U članku 15. dodaje se stavak 11. koji glasi: “Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna“. 

 

Članak 5. 

U članku 16.stavak 1.brišu se riječi „i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim“, te riječ „mogu“ 

zamjenjuje se riječi „može“. 

U članku 16.stavak 2. brišu se riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ i riječi 

„člankom 24.stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi“ zamjenjuje se riječima 

„odredbama ovog Zakona i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma“. 

U članku 16.stavak 4. brišu se riječi „načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“. 

U članku 16.stavak 5. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

U članku 16.stavak 6. riječi „njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se. 

 

Članak 6. 

Mijenja se članak 17. koji sada glasi: 

„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 statutom jedinice. 

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. 

Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja 

građana o pitanjima od značenja za općinu. 

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 7. 

Mijenja se članak 18. koji sada glasi: 

„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 statutom jedinice. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži 

najmanje 10% od ukupnog broja  birača u Općini Rugvica te dati odgovor podnositeljima najkasnije u 

roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga objavom na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj 

stranici.“ 

 

Članak 8. 

U članku 22. stavak 1. broj „15“ zamjenjuje se brojem „13“. 

U članku 22.stavak 6. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 9. 

Mijenja se članak 23. na način da sada glasi: 

„Član općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 

Član općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s odlukom općinskog vijeća. 

Član općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu općinskog 

vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem. 

Članovi općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju u skladu sa poslovnikom 

Općinskog vijeća. 

Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a 

drugi iz reda predstavničke manjine. 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne 

primaju plaću. 

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog 

vijeća.“      

 

Članak 10. 

Mijenja se članak 24.stavak 2.Statuta na način da sada glasi: 

„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se 

odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana 

donošenja općeg akta.“ 

 

Članak 11. 

U članku 38.Statuta, iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave 

tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“ 

 

Članak 12. 

U članku 40.stavku 1.riječi:“predstojnika ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji“, zamjenjuju se 

riječima: “nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 



 

 

 

Članak 13. 

Mijenja se članak 41.Statuta i sada 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 zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik, na početku mandata 

iz reda članova općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

Član predstavničkog tijela iz stavka 1.ovog 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.  

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. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1.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. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 

obnašanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih  je općinski načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6.ovog članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

U okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine dužan 

je obavijestiti predsjednika općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6.ovog članka predsjednik općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti 

Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 

 

Članak 14. 

Članak 42.Statuta, briše se. 

 

Članak 15. 

U članku 43. Statuta riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ „dužnosti“ mijenja se i sada glasi 

„dužnost“. 

 

Članak 16. 

U članku 44.stavku 1. Statuta brišu se riječi „i zamjeniku načelnika“. 

U članku 44.Statuta mijenja se stavak 2. koji sada glasi: 

„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku koji nema zamjenika, raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“ 

U članku 44.Statuta briše se stavak 3. 

 

Članak 17. 

U članku 45.Statuta brišu se riječi „i njegov zamjenik“, te umjesto riječi „mogu“, treba stajati „može“. 

 

Članak 18. 

Članak 46.stavak 1.Statuta mijenja se i sada glasi: 

„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i povjerenih poslova državne uprave 

ustrojavaju se upravna tijela Općine.“ 

U članku 46.Statuta dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„U obavljanju poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne 

uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“    

 



 

 

Članak 19. 

Članak 74. Statuta mijenja se u cijelosti i sada glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavljaju tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu.“   

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

Ovaj Statut stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Rugvica, osim članaka 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu 

odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 
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Rugvica, 07.04.2021. 
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OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE RUGVICA 

Ana Munić 


