
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i
19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene
novine Grada Pazina“ broj 18/09. i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici
održanoj dana 19. travnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Općine Lupoglav

Članak 1.
U Statutu Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09. i 3/13.) u

članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i

drugim propisima.“

Članak 2.
U članku 17. točka 13. mijenja se i glasi:
„- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom

raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima“.

Članak 3.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima 9 članova.“
Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovitim izborima traje do dana

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih
izbora.“

Članak 4.
Članak 24. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina

njegovih članova.
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju

referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“

Članak 5.
Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a koji glasi:

„Članak 29.a
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati

profesionalno ili volonterski.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obnašanja

dužnosti u godini održavanja redovitih lokalnih izbora.“

Članak 6.
U članku 30. točka 10. mijenja se i glasi:
„10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom

raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 20. ovog članka Općinski

načelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenih novina Grada Pazina koji slijedi nakon
donošenja te odluke.“



Članak 7.
U članku 45. stavku 1. riječi „nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća,“ brišu

se.

Članak 8.
U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora, za izdvajanje pojedinog naselja ili dijela

naselja radi osnivanja novog mjesnog odbora ili pripajanje drugom mjesnom odboru mogu
dati građani na tom području, udruge građana, Vijeće Mjesnog odbora, članovi
predstavničkog tijela te Načelnik.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Svaku pojedinačnu inicijativu iz stavka 2. ovoga članka mora potpisati najmanje 30%

građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži teritorijalni preustroj.“
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u

pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.“

Članak 9.
Članak 55. mijenja se i glasi:
„Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i

prezimena te adrese prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom
području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog
odbora te prijedlog poslova i način financiranja mjesnog odbora.“

Članak 10.
Članak 56. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li

prijedlog podnesen na način i u postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način ili da ne

sadrži sve potrebne podatke kako bi se po njemu moglo postupati, obavijestiti će o tome
predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.“

Članak 11.
U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno

izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.“

Članak 12.
Članak 69. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora, Općinski

načelnik može predložiti Općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu
poslove.“

Članak 13.
U članku 72. stavku 2. točki 4. riječi „koje daje Općinsko vijeće“ brišu se.
U točki 6. riječi „s Republikom Hrvatskom“ brišu se.
U točki 7. riječi „i dotacija“ brišu se.

Članak 14.
U članku 73. stavku 1. iza riječi „izrada,“ dodaje se riječ „predlaganje“, a riječ „zakonu“

zamjenjuje se riječju „zakonima“.



Članak 15.
U članku 74. stavku 2. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.

Članak 16.
U članku 76. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača

Općine, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 (trideset) 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 za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30
dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum“.

Iza članka 4. dodaju se članci 5. i 6. koji glase:
„Općinsko vijeće može raspisati referendum radi prethodnog pribavljanja mišljenja

stanovnika o promjeni područja Općine te savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga: o uređenju naselja, o zaštiti i očuvanju okoliša, o prostornom planiranju.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona
kojim se uređuje provedba referenduma.“

Članak 17.
Nakon članka 76. dodaje se novi članak 76.a koji glasi:

„Članak 76.a
Referendum se raspisuje i za opoziv Načelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje

referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u

roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja  prijedloga  središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li 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 tijela državne
uprave.

Ako je referendum za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv Načelnika i njegovog zamjenika, Općinsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Načelnika i njegovog
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održavanja izbora ili ranije održanog
referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Načelnika.“

Članak 18.
U članku 88. iza riječi: „Proračun“ dodaju se riječi: „Odluku o izvršenju Proračuna“.

Članak 19.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave u

Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv.
Petar u Šumi.
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