
 

         Na temelju članka 35. 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 i 123/17) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica 

(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 9/09, 5/13 i 13/13 pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 5. sjednici od 31. siječnja 2018. godine, donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

 

STATUTA OPĆINE  ROGOZNICA 

 

 

                                                                    Članak 1. 

 

                 U Statutu Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 

9/09, 5/13 i 13/13 pročišćeni tekst), u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

                 „Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod“. 

                                                                Članak 2. 

 

               U članku 3. stavku 4. slova „bb“ zamjenjuju se brojem „17“. 

 

                                                               Članak 3. 

 

               U članku 7. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: „osobito u 

svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“ 

               U stavku 2. ispred riječi „načelnik“ dodaje se riječ: „općinski“. 

 

                                                             Članak 4. 

 

               U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

               „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivno Ustavu Republike Hrvatske i 

drugim propisima“. 

                                                            

                                                              Članak 5. 

 

                U članku 16. stavku 2. ispred riječi „načelnika“, dodaje se riječ „općinskog“, a 

ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ „općinski“. 

 

                                                               Članak 6. 

 

                 U članku 21. stavku 2. riječ „obračuna“ zamjenjuje se riječima: „izvještaja o 

izvršenju Proračuna“. 

                 Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

                „Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika kojeg je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi 2/3 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“ 

 



                                                               Članak 7. 

 

             U članku 22. stavku 4. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ „općinski“, a iza riječi 

„načelnik“ briše se točka i dodaju se riječi: „i njegov zamjenik“. 

 

                                                              Članak 8. 

 

            U članku 23. stavku 2. ispred riječi „načelniku“, dodaje se riječ: „općinskom“. 

 

                                                               Članak 9. 

            Članak 25. mijenja se i glasi: 

           „Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima počinje danom 

konstituiranja Općinskog vijeća i 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 dana stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća, sukladno zakonu. 

               Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka 

tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog 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 Općinskog vijeća, 

sukladno zakonu“. 

             Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 

                                                              Članak 10. 

 

              U članku 26. stavku 1. alineji 5. ispred riječi: „načelniku“ dodaje se riječ: 

„općinskom“, a ispred riječi: „načelnika“, dodaje se riječ: “općinskog“.  

 

Članak 11. 

 

             U članku 28. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

           „Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela“. 

 

Članak 12. 

 

  U članku 29. stavku 1. alineja 8. mijenja se i glasi:  

„-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina općine i drugom 

raspolaganju imovinom općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kn, ako je 

stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u 

proračunu i provedeno u skladu s zakonom.“ 

  U stavku 1. alineji 25. ispred riječi: „načelnika“, dodaje se riječ: „općinskog“, te u 

alineji 26. ispred riječi: „načelnika“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

Članak 13. 

 

              U članku 34. stavku 1. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

              U stavku 2. ispred riječi: „načelnika“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

 



Članak 14. 

 

               U članku 36. stavku 1. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

               U stavku 2. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

               U stavku 2. alineji 3. iza slova „i“, dodaju se riječi: „podnosi ga Općinskom vijeću 

na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom i utvrđuje“. 

              U stavku 2. alineji 5. iza riječi: „“nekretnina“, dodaju se riječi: „općine i drugom“. 

              U stavku 3. ispred riječi: „načelnik“, dodaju se riječi : „općinski“.  

              Stavak 4. mijenja se i glasi: 

              „Općinski načelnik odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. alineje 12. ovog 

članka, dužan je objaviti u prvom broju „Službenog vjesnika Šibensko – kninske županije“, 

koji slijedi nakon donošenja te odluke“. 

Članak 15. 

 

               U članku 37. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“.  

 

Članak 16. 

 

               U članku 38. iza riječi: „od“, dodaje se riječ: „općinskog“.  

 

Članak 17. 

 

                U članku 39. stavku 1. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

                U stavku 2. iza riječi: „od“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

Članak 18. 

 

                 U članku 40. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“, te iza riječi: 

„učini“, dodaje se riječ: „općinski“. 

Članak 19. 

 

                 U članku 41. iza riječi: „zamjenjuje“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

Članak 20. 

 

                  U članku 42. stavku 1. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“, a iza 

riječi: „uputa“, dodaje se riječ: „općinskog“, te iza riječi: „odgovornost“, dodaje se riječ: 

„općinskog“. 

                  U stavku 2. iza riječi: „zamjenik“, dodaje se riječ: „općinskog“, te iza riječi: 

„uputa“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

                  Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:  

„Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno 

ili volonterski, osim u godini održavanja lokalnih izbora“. 

 

Članak 21. 

 

                 U članku 43. stavku 1. ispred riječi: „načelniku“, dodaje se riječ: „općinskom“, a 

iza riječi: „zamjeniku“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

                U stavku 2. iza riječi: „mandata“, dodaje se riječ: „općinskog“, a iza riječi: „novog“, 

dodaje se riječ: „općinskog“. 



                U stavku 3. iza riječi: „mandata“, dodaje se riječ: „općinskog“, a iza riječi: 

„dužnost“, dodaje se riječ: „općinskog“, te iza riječi: „kandidata“, dodaje se riječ: 

„općinskog“. 

                Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„ Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno 

ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 

 

Članak 22. 

 

         U članku 44. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

Članak 23. 

 

          U članku 45. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

Članak 24. 

 

          U članku 46. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

Članak 25. 

 

           U članku 47. stavku 2. iza riječi: „imenuje“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

Članak 26. 

 

          U članku 49. stavku 2. riječ: „domaćina“, zamjenjuje se riječju: „gospodara“. 

 

Članak 27. 

 

          U članku 50. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:  

         „4. Prihodi od naknada za koncesije“. 

          Točka 6. mijenja si glasi:  

          „6. Udio u zajedničkom porezu“. 

          U točki 7. riječi: „ i dotacija“, brišu se. 

 

Članak 28. 

 

           U članku 52. stavku 1. iza riječi: „vijeće i “, dodaje se riječ: „općinski“. 

                                                                    

Članak 29. 

 

           U članku 56. stavku 1. ispred riječi „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

           Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

          „Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja o inicijativi za promjenu 

područja općine nije obvezujući“. 

 

Članak 30.  

           Članak 57. mijenja se i glasi:  

           „Osim iz razloga utvrđenih u članku 55. ovog Statuta,  referendum se može raspisati i 

radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.  



            Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  

zamjenika,  može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Općine Rogoznica i 2/3 članova Općinskog vijeća. 

            Prijedlog mora biti podnesen u pismenom obliku i mora sadržavati osobne podatke 

(ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 

 

             Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog 

referenduma za opoziv,  niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog 

načelnika.                   

Članak 31. 

 

            Članak 58. mijenja se i glasi: 

           „Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači,  predsjednik Općinskog 

vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana 

primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

            Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će 

raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. 

            Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao i 

stavku 1. i 2. ovoga članka.   

            Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, 

odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik,  te ako je raspisivanje 

referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, 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.“ 

 

Članak 32. 

 

            U članku 63. stavku 1. riječi: „organizacije i udruženja građana“, zamjenjuju se 

riječima: „članovi Općinskog vijeća“, a iza riječi: „te“, dodaje se riječ: „općinski“. 

           U stavku 2. riječi: „i njihove organizacije i udruženja“, zamjenjuju se riječima: „1/3 

članova Općinskog vijeća“, a iza riječi: „obliku“, dodaje se riječ: “općinskom“. 

 

Članak 33. 

 

             U članku 67. stavku 2. iza riječi: „odgovara“, dodaje se riječ: „općinskom“. 

 

Članak 34. 

 

             Članak 69. mijenja se i glasi:  

             „ U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati odredaba zakona i ovog Statuta. 

                Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, te na 

njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo 

krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“ 

 

 

 



Članak 35. 

 

             U članku 71. stavku 2. iza riječi: „dostavlja se“, dodaje se riječ: „općinskom“. 

 

 

Članak 36. 

 

             U članku 77. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

         

Članak 37. 

 

              Članak 79. mijenja se i glasi: 

              „ Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 77. ovog Statuta, na 

način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog 

upravnog odjela.“ 

Članak 38. 

 

              U članku 81. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

Članak 39. 

 

              U članku 84. stavku 2. riječ: „danom“, zamjenjuje se riječima: „prvog dana od dana“. 

 

Članak 40. 

 

U članku 86. stavku 2. ispred riječi: „načelnik“, dodaje se riječ. „općinski“. 

 

Članak 41. 

 

             U članku 87. iza riječi: „vijeća“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

Članak 42. 

 

             U članku 88. iza riječi: „općinskog vijeća“, dodaje se riječ: „općinskog“. 

 

Članak 43. 

 

            U članku 95. stavku 2. iza riječi: „potpisuje“, dodaje se riječ: „općinski“. 

 

Članak 44. 

 

           U članku 96. stavku 2. iza riječi: „podnijeti“, dodaje se riječ: „općinski“, a riječ: 

„općine“ se briše. 

 

Članak 45. 

 

           Odluke i drugi opći akti Općine doneseni na temelju Statuta Općine Rogoznica 

(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije br. 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst) i 

zakona, uskladit će se s odredbama ove Statutarne odluke i zakona u zakonom propisanom 

roku.          



              

Članak 46. 

 

               Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 

vjesniku Šibensko – kninske Županije». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 012-03/18-01/1                 OPĆINSKO VIJEĆE                        PREDSJEDNICA: 

UR.BROJ: 2182/12-01/18-1                

Rogoznica,  31. siječnja 2018.         OPĆINE ROGOZNICA                   Ivana Lovrić                                                                        

 

 


