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                                                                                                   NACRT PRIJEDLOGA 
Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19 i 144/20), članka 
33. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 03/13.) 
i članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar  (,,Službeni glasnik Općine 
Kanfanar'', broj: 02/09) Općinsko vijeće Općine Kanfanar na svojoj  sjednici održanoj          
0000veljače 2021. godine, donijelo je 
 
 

STATUTARNU ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OPĆINE KANFANAR 
(,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 03/13.) 

 

 

Članak 1. 
U Statutu Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 

03/13.) u članku 6. skraćenica “Sv.” zamjenjuje se sa skraćenicom “sv.”.   
 

Članak 2. 
Članak 20. mijenja se i glasi:  
Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika u slučaju: 

- kada krši ili ne izvršava odluke Općinskog vijeća, 
- kada svojim radom prouzroči Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu 

u iznosu od 1% (i više) od proračuna Općine Kanfanar u tekućoj godini. 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog 

članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora 
biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika 
može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Kanfanar. Prijedlog mora 
biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika prije 
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika. 

 
 

Članak 3. 
Članak 32. mijenja se i glasi:  
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje, 

u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te obavlja i druge poslove u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske, zakonskim propisima i ovim Statutom. “Općinsko vijeće 
broji 9 vijećnika“. Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom 
u zakonu. 
 

Članak 4. 
 
Članak 35. mijenja se i glasi:  
Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koje bira većinom glasova 

svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom 
Općinskog vijeća. 
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Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može 
podnijeti radno tijelo Općinskog vijeća nadležno za izbor i imenovanja, kao i najmanje 
1/3 članova Općinskog vijeća. 

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća mogu 
podnijeti najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. 

 
 

Članak 5. 
 
Članak 37. mijenja se i glasi:  
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za 

to ne primaju plaću. 
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad 

u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 
   

Članak 6. 
Članak 42. mijenja se i glasi:  
Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: Načelnik) zastupa Općinu i nositelj je 

izvršne vlasti Općine. 
Načelnik se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. 

 
 

Članak 7. 
Članak 46. mijenja se i glasi:  
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog 

kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili 
drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik 
kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog 
vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, 
općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik 
općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu 
mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako 
bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje 
prava općinskog načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata 
općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje 
danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga 
zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno 
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u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća 
odmah po nastanku tih okolnosti. 
 

Članak 8. 
 

Članak 47. mijenja se i glasi:  
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. predhodnog članka nastupi prestanak mandata 

općinskog načelnika predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti 
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 
načelnika.“. 
 

Članak 9. 
Članak 48. mijenja se i glasi:  

            Načelnik može dužnost obavljati profesionalno. 
On je dužan u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu 

obavijest nadležnoj službi u Općini o tome da li će dužnost obnašati profesionalno. 
 

Članak 10. 
Članak 49. mijenja se i glasi:  

Načelniku mandat prestaje po sili zakona: 
- danom podnošenja ostavke, 
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog 
0djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti 
0zaštićenih međunarodnim pravom, 
- danom odjave prebivališta s područja jedinice, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- smrću. 
 

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
načelnika. 

Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a 
prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja 
privremeni zamjenik. 
 

 
Članak 11. 

 Članak 50. mijenja se i glasi: 
Načelnik može se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 

20. ovog Statuta. 
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika, mandat 

mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
načelnika. 
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Članak 12. 
 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Kanfanar”, osim ĉlanaka 3, 4 i 5., koji stupaju na snagu 
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih izbora za 
članove predstavnički htijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave te 
općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KANFANAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
Klasa: 021-01/20-01/ 
Urbroj: 2171/03-01-20-1 
Kanfanar,     veljače 2020. 

         
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Marko Jelenić 
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Obrazloženje  
 
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
Pravni temelj za donošenje Statutarne odluke o izmjena i dopuna Statuta Općine 
Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 03/13.) sadržan je u 
članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine 
RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – 
pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19 i 144/20. ), članka 33. Statuta 
Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj: 02/09 i 03/13.) i članka 
45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine 
Kanfanar'', broj: 02/09), kojima je utvrđena nadležnost predstavničkog tijela jedinica 
lokalne samouprave za donošenje statuta i njegovih izmjena. 
 
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju 
jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov 
djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te 
druga pitanja od značenja za njihov rad.  
Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je 
u Narodnim novinama RH, br. 144/2020. i stupio je na snagu prvog dana od dana 
objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona).  
Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja 
predstavničkog tijela, zamjenika općinskog načelnika i nepopsredno sudjelovanje 
građana referendumom, zborom građana i ostalim mehanizmima sudjelovanja. 
Prijelaznim i završnim odredbama Izmjena i dopuna Zakona propisana je obveza 
jedinica lokalne i područna (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu tog zakona (22. veljače 2020. godine) usklade svoje statute i druge 
opće akte s njegovim odredbama. 
 
III PRIJEDLOG AKTA 
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Kanfanar dostavljen je u prilogu i sadrži 
odredbe koje se usklađuju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH", broj 144/2020). 
 
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
Za provedbu Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar 
nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Kanfanar. 
 
                                                                                  Jedinstveni upravni odjel  


