SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŠESTANOVAC
________________________________________________________
GODINA IX

ŠESTANOVAC, 05. TRAVNJA 2013.

BROJ 05

SADRŽAJ
Općinsko vijeće
1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Šestanovac………………………………………………………..

Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („N.N.“ RH br.33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,150/11. i
144/12. i 18/13. ), sukladno čl.139.Zakona o lokalnim izborima („N.N.“RH br.144/12.), Općinsko vijeće je na
svojoj 31. sjednici održanoj dana 04.04. 2013. godine donijelo
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ŠESTANOVAC
Članak 1.
U Statutu Općine Šestanovac članku 15. u stavku 1.broj „16“ zamjenjuje se brojem „14“.
Članak 2.
Članak 20. stavak 1 .izmjenjuje se na način da se iz istog izbrišu riječi „radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o promjeni područja.“ Članak 20. stavak 2.mijenja se i glas „Prijedlog za donošenje odluke o
raspisivanju referenduma iz stavka 1.ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna
trećina članova Općinskog vijeća , načelnik , većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Šestanovac i
20% ukupnog broja birača Općine Šestanovac .“
Dodaju se stavci 3.,4.,5.,6. i 7. koji glase :
„O podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela , načelnika , većine vijeća mjesnih
odbora , Općinsko vijeće dužno se je izjasniti o prijedlogu i ako prijedlog prihvati , u roku od 30 dana od dana
zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanja referenduma .“
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača ,predsjednik Općinskog vijeća u
roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga . Ako
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog
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za raspisivanje referenduma ispravan , Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o
ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“
Referendum se raspisuje i za opoziv načelnika i njegova zamjenika , ako raspisivanje referenduma predloži
20% ukupnog broja birača Općine Šestanovac.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana
zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača .
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od
dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave .“
Članak 3.
Članak 21. Statuta mijenja se i glasi :
„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom
objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade republike Hrvatske za
obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu načelnika i njegova zamjenika, novi referendum ne smije
se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma .
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu načelnika i njegova zamjenika prije proteka roka od 12
mjeseci od početka mandata načelnika i njegova zamjenika .“
Referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati u godini u kojoj se održavaju
redovni izbori za izvršno tijelo.
Članak 4.
U Članku 22.. Statuta Općine Šestanovac briše se stavak 1.
Članak 5.
Članak 33. Statuta Općine Šestanovac , stavak 1. podstavka 7 mijenja se i glasi :
„ - odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganja ostalom imovinom Općine Šestanovac
čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina “
Članak 6.
U članku 34. Statuta Općine Šestanovac, u stavku 3. riječ „troškova“ briše se .
Članak 7.
U članku 36. Statuta , stavak 1. podstavka 4. mijenja se i glasi :
„ako je pravomoćnom sudskom odluko potpuno lišen poslovne sposobnosti , danom pravomoćnosti sudske
odluke ,“
Članak 8.
U članku 37. Statuta , stavak 1. točka 2., podstavka 2. mijenja se i glasi :
„ako je pravomoćnom sudskom odluko potpuno lišen poslovne sposobnosti , danom pravomoćnosti sudske
odluke ,“
Članak 9.
U članku 42.stavku 4. riječ „troškova“ briše se .
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Članak 10.
U članku 46. stavak 5. iza riječi „propisima“ stavlja se točka i dodaje se slijedeće“ Ukoliko je visina 0,5 % od
iznosa prihoda proračuna manja od 70.000,00 kn u tom slučaju načelnik ima pravo odlučivanja u visini
pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kn“..
Članak 11.
U članku 49. stavka 1. podstavka 1. Statuta Općine Šestanovac mijenja se i glasi „ima pravo obustaviti od
primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja , ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi
otkloni uočene nedostatke .Ako Općinsko vijeće to ne učini , načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta .
Članak 12.
Članak 52. Statuta Općine Šestanovac mjenja se i glasi“izabrani načelnik i njegov zamjenik u roku od 8 dana od
dana stupanja na dužnost trebaju dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šestanovac o
načinu obnašanja dužnosti, a ukoliko ne postupe na takav način smatrat će se da dužnost obavljaju volonterski,
Također, načelnik i njegov zamjenik imaju pravo promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata na
način propisan Zakonom“.
Članak 13.
Članak 53. mijenja se i glasi :
„ Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona :
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim zakonom o općem upravnom
postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti ,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca ,
- danom prestanka prebivališta na području Općine Šestanovac ,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva ,
- smrću .“
Dodaju se stavci 2. , 3. i 4. koji glase :
„U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za
službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu RH o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novog načelnika .
U slučaju prestanka mandata načelnika nakon 2 godine mandata , dužnost načelnika do kraja mandata obnaša
zamjenik koji je izabran zajedno s njim ,a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata načelnika .
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori , a prije njihovog održavanja ,
dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika .“
Članak 14.
Članak 54. mijenja se i glasi: „Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti i u slučajevima i u postupku
propisanom u članku 3. ove Odluke.
Članak 15.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Šestanovac .
Predsjednik Općinskog vijeća
Nediljko Merčep
Klasa:021-01/13-01/16.
UrBroj:2155/4-01-13-01
Šestanovac,04.04. 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
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