Na temelju članka 33.i članka 35. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 123/17), članka 24. i članka 105.
Statuta Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban broj 22/2013) Općinsko vijeće
Općine Barban na svojoj 8. sjedinici održanoj dana 22. ožujka 2018. godine donosi slijedeću
STATUTARNU ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE BARBAN
(„Službene novine“ Općine Barban 22/2013)

Članak 1.
U članku 8. 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 31. iza stavka 2. dodaje se novi stavci 3.i 4. koji glase:
„Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na opravdan, neplaćen izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima počinje sa danom
konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća. Mandat člana Općinskog vijeća
izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća
izabranog na redovnim izborima, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.“
Članak 3.
Članak 34. točka 16. mjenja se i glasi:
„odlučuje u skladu sa zakonskim propisima i Statutom o stjecanju i otuđivanju
nekretnina i pokretnina Općine Barban i drugom raspolaganju imovinom čije je stjecanje i
otuđivanje planirano u proračunu Općine Barban, 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 drugom raspolaganju 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.

Članak 4.
Članak 34. točka 35. mjenja se i glasi:
„imenuje i razrješuje predstavnike Općine Barban u tijelima javnih ustanova i ustanova
kojih je osnivač Općina Barban, trgovačkih društava kojima je vlasnik Općina Barban,
trgovačkih društava u kojima Općina Barban ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba
kojima je osnivač Općina Barban, a služe obavljanju gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za Općinu Barban, osim ako posebnim zakonom nije drugačije
određeno, s time da je takvu Odluku o imenovanju i razrješenju dužan objaviti u prvom broju
„Službenih novina“ Općine Barban koji slijedi nakon donošenja te Odluke“.
Članak 5.
Iza članka 40. dodaje se novi članak 40. a koji glasi:
„Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban, o tome na koji će način
obnašati dužnost.
Za osobu koja nije postupila na način propisano stavkom 2. ovog članka smatra se da
dužnost obavlja volonterski.
Danom stupanja na dužnost Općinskog načelnika i njegovog zamjenika smatra se dan
početka mandata određen posebnim zakonom.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave
obavijesti iz stavka 5.ovog članka.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promjeniti način obavljanja dužnosti
u godini održavanja redovitih izbora.“

Članak 6.
U članku 43. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
„Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi Odluke i druge opće akte,
u skladu sa Statutom Općine Barban.“
Dosadašnji stavci 1.,2. i 3. postaju stavci 2. 3. i 4.
Članak 7.
Iza članka 43. dodaje se novi članak 43. a koji glasi:
„Općinski načelnik osigurava izvršavanje Općih akata predstavničkog tijela na način i
u postupku propisanom Statutom Općine Barban, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja
obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Barban.“
Upravna tijela u područjima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog
posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća, i akata
koje sukladno posebnim zakonima donosi Općinski načelnik.“

Članak 8.
Članak 51. mjenja se i glasi:
„Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu obavljanje pojedinih poslova iz svog
samoupravnog djelokuruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za
povlačenje novčanih sredstava iz Europske unije.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovog članka,
jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili
službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u
skladu s posebnim zakonima.
Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju poslova iz
samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom, u skladu sa zakonom, njihovim
Stautima i općim aktima.“
Članak 9.
U članaku 60. briše se stavak 2.
Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 2, 3,4 ,5 ,6 .
Stavak 3. mjenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik odnosno 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.“
Stavak 4. mjenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine Barban, predsjednik Opčinskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog
dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dana dostave
utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno da li je prijedlog podnesen od strane
potrebnog broja birača Općine Barban, i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama
Zakona, te odluku 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 dana zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg
tijela državne uprave kojom utvrđuje da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“
Stavak 5. mjenja se i glasi:
„Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga. Odluka donesena na referenduma obvezuje Općinsko vijeće, osim odluke donesene
na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 10.
Članak 67. stavak 2. mjenja se i glasi:
„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 Općine Barban ili 2/3 vijećnika
Općinskog vijeća Općine Barban.
Članak 11.
U članku 67. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača
upisanih u popis Općine Barban, predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, s time da je
predsjednik Općinskog vijeća dužan dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u
roku od 30 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 je raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donosi Općinsko
vijeće 2/3 većinom glasova svih članova .“
Dosadašnji stavci 3. i 4. iz članka 67. postaju stavci 5. i 6.
Članak 12.
Članak 68. mjenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 (šest) mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog
referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za Općinskog
načelnika.
Članak 13.
Iza članka 68. dodaje se novi članak 68. a koji glasi:
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača,
predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja
prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesnog prijedloga.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 60 dana od dostave utvrdi da je prijedlog za raspisivanje refernduma
ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o ispravnosti
raspisati referendum.
Ako se na referendumu donese Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog
zamjenika mandat im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika
Vlade Republiike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.“

Članak 14.
U članku 77. točci 4. riječi „prihodi od naknade za koncesije koje daje Općinsko vijeće“
zamjenjuju se riječima „prihodi od naknada za koncesije“.
U točci 6. riječi „s Republikom Hrvatskom“ brišu se.
U točci 7. riječi „i dotacija“ brišu se.

Članak 15.
Članak 78. mjenja se i glasi:
„Temeljni financijski akt Općine Barban je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog
proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće Općine Barban u skladu s posebnim zakonom.
Općinsko vijeće donosi Odluku o izvršenju proračuna (uvjete, način i postupak
gospodarenja prihodima i rashodima Općine), na prijedlog Općinskog načelnika kao jedinog
ovlaštenog predlagatelja, uz godišnji proračun.“
Članak 16.
Iza članka 78. dodaje se novi članak 78. a koji glasi:
„Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog
prije glasovanja o proračunu u cijelini, te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada RH će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske će imenovati povjerenika
Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i raspisati prijevremene
izbore za Općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku
od 45 dana od stupanja na dužnost, a Općinsko vijeće mora donijeti Proračun u roku od 45 dana
od dana kada ga je Općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.
Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine privremeno
se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi Odluke o privremenom
financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine Barban te drugih
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca tekuće godine Općinsko
vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načenika ili povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen,
do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda izdataka
koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske Općinski načelnik povjereniku
Vlade RH predlaže novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese Proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.“
Članak 17.
U članku 79. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Općina Barban odnosno Općinski načelnik i Općinsko vijeće moraju upravljati,
koristiti se i raspolagati imovinom Općine Barban pažnjom dobrog gospodara.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 18.
Članak 84. stavak 1. mjenja se i glasi:
„Inicijativu i prijedlog za preustroj postojećih mjesnih odbora, u smislu njihova
teritorijalnog preustrojstva te osnivanje novog, odnosno novih mjesnih odbora može dati
najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje
mjesnog odbora, 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, mjesni zborovi građana,
Vijeća mjesnih odbora te Odbor za mjesnu samoupravu.“
Članak 19.
Članak 92. stavak 2. mjenja se i glasi:
„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
Statut Općine Barban, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“
Članak 20.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i druge akte da utvrdi i izda pročišćeni tekst
Statuta Općine Barban.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u „Službenim novinama“
Općine Barban.
KLASA: 023-01/18-01/8
URBROJ: 2168/06-18-02-2
U Barbanu, 22. ožujka 2018. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
PREDSJEDNIK:
TONI URAVIĆ

OBRAZLOŽENJE:
I.
-

PRAVNI OSNOV:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (
NN broj 123/17)
Statut Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban 22/2013)
Čl. 75 i čl. 80. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban od 14.03.2013.g.
Članak 5. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske( NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA STATUTA:
Hrvatski sabor RH je na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2017.g. donio Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj
123/17, dalje u tekstu: ZOLIPS ), a koji je stupio na snagu dana 13. prosinca 2017. godine.
II.

Sukladno noveliranim odredbama ZOLIPS-a, a odnosno prijelaznoj i završnoj odredbi
članka 33. izmjena ZOLIPS-a, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su
uskladiti svoje Statute i druge opće akte s odredbama izmjena ZOLIPS-a.
Obzirom da Statut predstavlja temeljni akt jedinica lokalne i područne (regionalne)
smamouprave odnosno Općine Barban, te je najvažniji i najviši pravni akt Općine Barban, s
njim moraju naknadno biti usklađeni svi opći akti koji se odnose na lokalni samoupravni
djelokrug.
Među važnijim izmjenama valja istaknuti čl. 40. b ZOLIPS-a koji propisuje u svezi
opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika da osim što raspisivanje referenduma za
njihov opoziv može predložiti 20 %ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, to
može predložiti i 2/3 članova predstavničkog tijela.
U svezi donošenja Proračuna bitna je novina u svezi obveza izvršnog tijela (Općinskog
načelnika) da utvrdi prijedlog Proračuna kao jedini ovlašteni predlagatelj te isti podnese
Općinskom vijeću na donošenje, što do sada nije bilo propisano. Također propisano je čl. 69. a
ZOLIPS-a u kojim slučajevima će Vlada RH razriješiti izvršno tijelo ako ono ne predloži
predstavničkom tijelu donošenje proračuna u roku, kao i ako povuče prijedlog prije glasovanja
o proračunu u cijelini te ne predloži novi prijedlog u roku koji omogućuje njegovo donošenje.
Propisuje se i obveza novoizabranog izvršnog tijela da predloži proračun predstavničkom tijelu
i to u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost, te također obveza predstavničkog tijela da
taj proračun donese u roku sljedećih 45 dana od dana kada ga je izvršno tijelo predložilo.
Radi ispunjenja obveze iz čl. 33 Zakona, predlaže se donošenje Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban broj
22/2013)
III.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU IZMJENA I
DOPUNA STATUTA:

Za provedbu izmjena i dopuna Statuta Općine Barban neće biti potrebna financijska
sredstva.

