
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
33/01,  60/01, 129/05, 109707, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i 
članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09 i 02/13), 
Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 4. sjednici održanoj  12. studenog 2013. godine 
donijelo je 

 
S T A T U T A R N U   O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kaptol 
 
 

Članak 1. 
  Ovom Statutarnom odlukom mijenja se i dopunjuje Statut Općine Kaptol („Službeni 
glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09 i 02/13). 
 

Članak 2. 
Članak 19. mijenja se i glasi: 
  „Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 
Općine, o prijedlogu općeg akta  i o drugim pitanjima određenih zakonom. 
  Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma može temeljem odredaba 
zakona i ovog Statuta dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina 
Vijeća mjesnih odbora i 20% ukupnog broja birača u Općini.“ 
 
 

Članak 3. 
Članak 20. mijenja se i glasi: 
  „ Referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom. 
  Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju opoziva općinskog načelnika može 
dati  i 20%  ukupnog broja birača Općine. 
  Odluku o raspisivanju referenduma o opozivu općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
  Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika prije proteka roka od  12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog 
referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se  održavaju redoviti izbori za općinskog 
načelnika.“ 

Članak 4. 
 Članak 21. mijenja se i glasi: 
  „ Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 
Općinskog vijeća, općinski načelnik ili većina  Vijeća mjesnih odbora,  Općinsko vijeće 
dužno je  izjasniti se  o podnesenom prijedlogu  te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja  prijedloga. 
   Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća. 
  Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u općini, 
Općinsko vijeće zaprimljeni prijedlog dostavit će  središnjem tijelu  državne uprave  
nadležnom za   lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  u roku od 8 dana od zaprimanja 
prijedloga. 
Središnje tijelo za lokalni i područnu (regionalnu)  samoupravu će u roku 60 dana dostave 
utvrditi  ispravnost podnesenog prijedloga i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama 



Zakona te odluku o  utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. 
  Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za  lokalnu i područnu /regionalnu 
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan  Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 
30 dana od zaprimanja odluke.“ 
 

Članak 5. 
Članak 38. mijenja se i glasi: 
  Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran. 

- 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 šest mjeseci, 
- danom prestanka prebivališta na području Općine, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno zakonu kojim se određuje hrvatsko 

državljanstvo. 
- smrću.“ 
 

Članak 6. 
Članak 50. mijenja se i glasi: 
  „Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti  od primjene akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen  zakon ili drugi propis te donijeti odluku o obustavi  općeg akta u roku 8 
dana od dana donošenja akta i zatražiti od Općinskog vijeća da u roku 8 dana od 
donošenja odluke o obustavi  akta otkloni uočene nedostatke. 

- ima pravo obustaviti  od primjene akt Vijeća mjesnog odbora  ako ocijeni  da je taj akt 
u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.“ 

 
Članak 7. 

Članak 54. mijenja se i glasi: 
  „Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog 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 mjesec dana, 
- danom prestanka prebivališta na području Općine, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno zakonu kojim se određuje hrvatsko 

državljanstvo, 
- smrću. 

  Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana  obavijestit će Vladu 
Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih 
izbora za novog općinskog načelnika. 
   Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio  nakon isteka dvije godine  
mandata  neće se raspisivati  prijevremeni izbori za općinskog načelnika,  a dužnost 
općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik  koji je izabran zajedno sa 
njim. 
  Ako prestane mandat  zamjeniku  koji obnaša dužnost općinskog načelnika raspisat će 
se prijevremeni izbori, a dužnost općinskog načelnika  obnašat će povjerenik Vlade Republike 



Hrvatske. 
  Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio 
opozivom raspisat će se prijevremeni izbori, a dužnost  općinskog načelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“ 
 

Članak 8. 
Članak 55. mijenja se i glasi: 
  „Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u slučajevima i postupku 
propisanim člankom 20. ovog Statuta. 
  Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog 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 općinskog načelnika.“ 
 

Članak 9. 
Članak 76. mijenja se i glasi: 
  „Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku 30 dana od 
dana donošenja odluke o osnivanju Mjesnog odbora, odnosno u roku 60 dana od isteka 
mandata ili raspuštanja Vijeća mjesnih odbora. 
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proći manje od 30 dana niti više od 
60 dana.“ 

Članak 10. 
Članak 102. mijenja se i glasi: 
  „Opći akti  se prije nego što stupe na snagu objavljuju  u „Službenom glasniku Općine 
Kaptol. 
  Opći akti stupaju na snagu osmog  dana od dana objave, osim ako nije  zbog osobito 
opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu  prvim danom od dana 
objave. 
  Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.“ 
 
 

Članak 11. 
  Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Kaptol“. 
  
 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   K A P T O L 
 
KLASA: 022-05/13-02/06 
URBROJ: 2177/05-01-13-04 
U Kaptolu, 12. studeni 2013.godine. 
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