Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.
150/11. i 144/12.) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar, Općinsko vijeće Općine
Kanfanar je na sjednici održanoj dana 04. travnja 2013. godine, donijelo

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar
Članak 1.
U Statutu Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar br. 02/09.) u
članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje,
odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni."
Članak 2.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni
Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga
Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko
vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina
članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine Kanfanar i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine
Kanfanar.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje
referenduma, i o njemu odlučiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
prijedloga.
Odredbe stavka 4. ovoga članka ne odnose se na prijedlog za raspisivanje
referenduma koji je dalo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine
Kanfanar, u kom slučaju je, nakon što je na zakonom propisan način utvrđena
ispravnost tog prijedloga, Općinsko vijeće obvezatno donijeti odluku o raspisivanju
referenduma.
Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.
Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i
drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne
(regionalne) samouprave."
Članak 3.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik i njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njime mogu se
opozvati putem referenduma.
Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ako raspisivanje referenduma za
opoziv predloži najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine
Kanfanar.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog
načelnika.
Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača
upisanih u popis birača u Općini Kanfanar.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se
raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog
referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
općinskog načelnika.“
Članak 4.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.“
Članak 5.
Članku 24. Mijenja se i glasi:
“ Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim
odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“.
Članak 6.
U članku 25. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Na pitanja vezana na tijela za provedbu referenduma, na provedbu
referenduma, troškove za provedbu referenduma i zaštitu referenduma uz odredbe
ovoga Statuta primjenjuju se i odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima
osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne)
samouprave i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“.
Članak 7.
U članku 26. u stavku 3. riječi „iz djelokruga“ zamjenjuju se riječima „iz
samoupravnog djelokruga“.
Članak 8.
U članku 32. u stavku 2. brojka „13“ zamjenjuje se brojkom „11“.
Članak 9.
U članku 33. u alineji 11. riječ „razrješenju“ zamjenjuje se riječju „opozivu“.
Alineja 18. mijenja se i glasi:
„- odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina
Općine Kanfanar i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje
planirano u proračunu Općine Kanfanar, a čija je pojedinačna vrijednost veća od one
za koju je sukladno odredbama članka 43. ovog Statuta za odlučivanje nadležan
Općinski načelnik.“
Članak 10.
U članku 38. u stavku 2. riječi „iz članka 20. stavka 2. ovoga Statuta“
zamjenjuju se riječima „osim ako je raspisivanje referenduma predložilo najmanje
20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Kanfanar,“.
Članak 11.
U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Općinski vijećnici imaju pravo uvida u registar birača dok obavljaju dužnost.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 12.
U članku 43. alineja 5. mijenja se i glasi:
„- odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina
Općine Kanfanar i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje
planirano u proračunu Općine Kanfanar, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom
imovinom s time da ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik
može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00
kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna„“.
Iza alineje 20. Dodaje se nova alineja:
„- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Kanfanar u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Kanfanar, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno,“.
Alineja 21. postaje 22. alineja.
Članak 13.
Članak 49. mijenja se i glasi:
„Općinskom načelniku, odnosno njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili
zakona:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o
dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,
danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske
presude,
- ako mu prestane prebivalište na području Općine Kanfanar, danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
- smrću.
Ako Općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka
mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku
mandata općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
Općinskog načelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će
njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku,
do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako Općinskom načelniku mandat prestane nakon isteka dvije godine
mandata u Općini Kanfanar, dužnost Općinskog načelnika obnašat će zamjenik
Općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim
načelnikom.
Zamjenik iz stavka 3. i 4. ovoga članka koji obnaša dužnost Općinskog
načelnika ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.“
Članak 14.
Članak 50. mijenja se i glasi:
„O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.“
Članak 15.
U članku 65. u stavku 1. riječi „tajnim glasovanjem“ zamjenjuju se riječima
„većinom glasova svih članova“.

Članak 16.
U članku 87. stavak 4. mjenja se i glasi:
„Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je
to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose i prvostupanjska tijela državne
uprave.“
Članak 17.
U članku 91. u stavku 2. riječi „danom objave“ zamjenjuju se riječima „prvi
dan od dana njegove objave“.
U članku 87. stavak 4. mjenja se i glasi:
„Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata Općinskog
vijeća kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose i prvostupanjska tijela
državne uprave.“
Članak 18.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća
da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Kanfanar.
Članak 19.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku Općine Kanfanar“ osim članka 8. i članka 12. koji stupaju na
snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i
redovitih izbora za članove Općinskog vijeća te Općinskog načelnika.
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