
 

 

 Na temelju 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, 144/20) i članka 32 Statuta Općine Kumrovec ("Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije", br. 12/18, 09/20 ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine ____ na sjednici održanoj ______ 

2021., donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o II. izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Kumrovec 

 

Članak 1. 

 U Statutu Općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 

12/18 i 3/20) u članku 18. brišu se riječi: „lokalnog“ i „mjesnog“ 

 

Članak 2. 

 U članku 19. stavku 1. na kraju stavka dodaju se riječi „i ovim Statutom“.  

 Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:  

 „ Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 

kojim se uređuje provedba referenduma.  

 Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe 

članaka 79. do 82. 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, 137/15. – ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20) (u daljnjem tekstu: Zakon).  

 

Članak 3. 

 U članku 20. stavcima 1., 2. i 4. brišu se riječi „i njegovog zamjenika“.  

 Iza stavka  4. dodaje se stavak 5. koji glasi:  

 „Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika mandat mu 

prestaje danom objave rezultata referenduma te će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg 

imenuje Vlada Republike Hrvatske.“ 

 

Članak 4. 

 U članku 21. stavku 3. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“. 

 

Članak 5. 

 Mijenja se članak 26. tako da sada glasi:  

 „Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg 

akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i 

Statutom.  

 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje 

jedna trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik. 

 Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku 

od  60 od dana zaprimanja prijedloga. 

 Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti 

mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom 

vijeću.“ 



 

 

Članak 6. 

 Mijenja se članak 27. tako da sada glasi:  

 „Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz 

članka 26. stavka 3. ovoga Statuta. 

 Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 

 Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% 

birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 

 Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose 

većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“ 

 

Članak 7. 

 Mijenja se članak 29. tako da sada glasi:  

 „Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela 

upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im 

se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog 

tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno 

pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih 

načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 

neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke 

komunikacije..” 

 

Članak 8. 

 U članku 33. stavku 3. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“.  

 

Članak 9. 

 U članku 36. broj „11“ zamjenjuje se brojem „9“. 

 

Članak 10.  

 U članku 40. stavku 1., alineji 5. brišu se riječi: „i zamjeniku općinskog načelnika“. 

 

Članak 11. 

 Mijenja se članak 41. tako da sada glasi: 

 „Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, 

rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 

dužnosti predsjednika općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 

postupak donošenja akata u općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 

građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja 

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

tijela općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.“ 

 

Članak 12. 

 Mijenja se članak 51. tako da 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 zamijenit 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. 

 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. 

 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. 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. 

 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. 

 O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti.“. 

 

Članak 13. 

Mijenja se članak 52. tako da sada glasi: 

 „O okolnostima iz stavka 6. prethodnog članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku 

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

novog općinskog načelnika.“. 

 

Članak 15. 

 Mijenja se članak 53. tako da sada glasi:  

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

Ukoliko načelnik obavlja dužnost volonterski,  ne može promijeniti način obavljanja dužnosti 

u godini održavanja redovnih lokalnih izbora“.  

 

Članak 16. 

 U članku 54. stavku 1. brišu se riječi: „i njegovom zamjeniku“.  

 Mijenja se stavak 2. tako da sada glasi:  

 „U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine 

mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će 

u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novog općinskog načelnika.” 

 Stavak 3. briše se.  

Članak 17. 

 Članak 55. mijenja se tako da sada glasi:  

 „Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta. 



 

 

 Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat 

mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora 

dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.“ 

 

Članak 18. 

 Članak 82. mijenja se tako da sada glasi:  

 „Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 

raspolaže. 

 Prihodi Općine Kumrovec su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i 

posebnim odlukama općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine, 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine 

odnosno u kojima Općina ima udjele, 

- prihodi od koncesija, 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u 

skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za 

decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom 

proračunu i 

- drugi prihodi određeni zakonom.“ 

 

Članak 19. 

 Članak 85. mijenja se tako da sada glasi:  

 „Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u 

rokovima propisanim zakonom.  

 Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 

roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku 

propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“  

 

Članak 20. 

 Članak 92. mijenja se tako da sada glasi: 

 „Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec u izvršavanju općih akata donosi 

pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba. 

 Jedinstveni upravni odjel općine Kumrovec u obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave rješava upravnim stvarima u prvom stupnju. 

 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom 

upravnom tijelu županije. 

 

 Protiv pojedinačnih akata koje donosi Jedinstveni upravni odjel, u obavljanju 

povjerenih poslova državne uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u 

skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje. 

 Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku. 

 Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno 

odredbama Zakona o upravnim sporovima. 



 

 

 Odredbe ovoga članka odnose se na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima 

je odlukom Općinskom vijeća Općine u skladu sa zakonom povjereno obavljanje javnih ovlasti 

u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općina“ 

 

Članak 21. 

 U članku 99. stavku 1. brišu se riječi: „i zamjenika općinskog načelnika“. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 Ova Statutarna odluka o II. Izmjenama i dopunama statuta Općine Kumrovec stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“ 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Kumrovec,  

 

                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

               Tomica Broz 

 

 

  


