
 
 

                     
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                     OPĆINSKO VIJEĆE 

            
 KLASA: 012-03/13-01/1 
 URBROJ: 2214/02-01-18-5 
 Hum na Sutli, 31. siječanj 2018. 

 
Temeljem članka 35.stavak 1. točka 1. 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, 137/15, 123/17) i članka 15.  Statuta Općine Hum na Sutli  ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ broj 11/13), općinsko  vijeće Općine Hum na Sutli  na sjednici održanoj 30. siječnja  
2018. godine,  d o n o s i 
 
 

STATUTARNU ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE HUM NA SUTLI  

 
 

Članak 1. 
  

U Statutu Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 11/13), u 
članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“ 
 

Članak 2. 
 

U članku 5. iza stavak 1. dodaje se novi stavak koji  glasi: 
 „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima“. 
 

Članak 3. 
 

U članku 10. iza stavak 3. u alineji 1. briše se riječ „Nagrada“ te se zamjenjuje sa riječju „Priznanja“.  
U stavku 4. briše se riječ „Nagrada“ te se zamjenjuje sa riječju „Priznanja“.  
Stavak 5. – briše se.  

 
Članak 4. 

 
U članku 12. stavku 1. iza riječi „samouprave“ zarez dodaju se riječi „osobito u svrhu pripreme 

projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije“. 
 

      Članak 5. 
Članak 18. mijenja se i glasi: 

„Mandat člana  općinskog  vijeća izabranog na redovnim izborima traje do  dana stupanja na snagu Odluke 
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama  zakona,  a počinje danom 
konstituiranja općinskog  vijeća. 
Mandat člana općinskog vijeća  izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata 
općinskog  vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno 



 
 

odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana  stupanja na snagu Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona. 
Funkcija članova općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom općinskog  vijeća. 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu općinskog  vijeća i 
njegovih radnih tijela.“. 

 
Članak 6. 

 
U članku 32. stavku 1. iza riječi „Republika Hrvatske“ briše se riječ „ istovremeno će“, iza riječi 

„raspustiti“ dodaje se riječ „će“, iza riječi „ općinsko vijeće“ brišu se riječi  „i razriješiti općinskog načelnika 
i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ . 
U stavku 2. iza riječi općinskog vijeća, briše se  „i razriješenja općinskog načelnika“ . 

 
 

Članak 7. 
Članak 44. mijenja se i glasi :  

„Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može 
podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog  
vijeća. 
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača općine, općinsko vijeće 
raspisat će referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim sukladno 
odredbama zakona, koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. 
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, odluku o raspisivanju 
referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim općinsko vijeće 
donosi 2/3 većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 
Predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 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. 
Općinsko  vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka 
od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se 
održavaju redovni izbori za načelnika.“. 

 
Članak 8. 

 
U članku 46. stavak 5.  iza riječi „ prijevremenih izbora“ dodaje se zarez i riječi „odnosno redovitih 

izbora„. 
Članak 9. 

 
U članku 48. stavku 4. iza riječi „ načelnik dužan je „  brišu se riječi „ dostaviti općinskom vijeću u 

roku od 8 dana od dana donošenja i “, te iza riječi „objaviti „ dodaje se riječi „ u prvom broju službenog 
glasnika koji slijedi nakon donošenja takove odluke„.  

 
Članak 10. 

 
U članku 54. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi :  

„Osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu promjeniti način obavljanja dužnosti (u profesionalno) u godini 
održavanja redovitih lokalnih izbora, odnosno prije samog kraja mandata. „. 

 
Čalank  11. 

 
U članku 57. stavk 1. iza riječi „zamjenika“ dodaju se zarez i riječi „odnosno danom stupanja na 

snagu Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljane poslova iz nadležnosti 
općinskog načelnika.  



 
 

 
Članak 12. 

 
U članku 68. stavak 3., briše se i sada glasi:  

„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 
predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. Prijedlog proračuna mora 
sadržavati realno planirane prihode i rashode u skladu sa posebnim propisima.“.  

 
Članak 13. 

 
Iza članka 68. dodaje se novi članak 68a. koji glasi:  

„Ako općinski načelnik ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o 
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, 
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, prijevremene izbore za općinskog 
načelnika sukladno posebnom zakonu. 
Novoizabrani općinski načelnik, dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 dana od 
dana stupanja na dužnost. 
Predstavničko tijelo mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je 
općinski načelnik predložio predstavničkom tijelu.“. 

 
Članak 14. 

 
U članku 84. stavak 2., u drugoj rečenici iza riječi „na snagu“ dodaje se riječ „prvi“. 

 
 

Članak 15. 
Članak  99. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Ako je prijedlog za raspisivanje refrenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača općine, Predsjednik 
općinskog  vijeća dužan je u roku 30 dana od dana zaprimanja prijedlog dostaviti središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti 
podnesenog prijedloga.“.  

 
Članak 16. 

Članak 109. mijenja se i glasi : 
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine Hum 
na Sutli  nije obvezujući.“.  

 
Članak 17. 

 
U članku 123. stavak 2. iza riječi „općinski načelnik“  stavlja se točka, te se brišu riječi „ koji može 

raspustiti vijeće mjesnog odbora“ te se umjesto toga stavljaju riječi „Na prijedlog općinskog načelnika , 
predstavničko tjelo može raspustiti vjeće mjesnog odbora „. 

 
Članak 18 . 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 
 
 
                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                   Rajko Jutriša  
 
 



 
 

 
 
 


