
         

 Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. 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, 137/15 – ispravak i 123/17)  i članka 

31. stavka 1. alineja 1. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13 – 

pročišćeni tekst, 16/14 i 36/17), Općinsko vijeće Općine Topusko na 5. sjednici održanoj 13. 

veljače 2018. godine, donijelo je 

 

 

S T A T U T A R N U   O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko  

 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13 – pročišćeni 

tekst, 16/14 i 36/17), 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 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

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

drugim propisima.“.  

 

Članak 3. 

 

 U poglavlju VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U 

ODLUČIVANJU, u podnaslovu a) Lokalni referendum, riječ „Lokalni“, briše se. 

U članku 18. riječ „lokalnog“ ispred riječi „referenduma“, briše se. 

 

Članak 4. 

   

U članku 19. stavku 1. riječ „Lokalni“, briše se. 

U stavku 4. riječi „Općinsko vijeće dostavit će“ zamjenjuju se riječima „predsjednik 

Općinskog vijeća dužan je dostaviti“, a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“. 

 

Članak 5. 

 

U članku 31. stavku 1. alineji 7. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“ i 

„raspolaganje ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima „drugom raspolaganju imovinom“ i 

„drugo raspolaganje imovinom“. 

 

Članak 6. 

 

 Članak 36. mijenja se i glasi: 

 



„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima 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. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih 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. 

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 

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

sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“. 

 

Članak 7. 

 

U članku 47. stavku 4. alineji 5. riječi  „raspolaganju ostalom imovinom“ i 

„raspolaganje ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima „drugom raspolaganju imovinom“ i 

„drugo raspolaganje imovinom“. 

U stavku 4. alineji 21. iza riječi „Općina Topusko osnivač,“ dodaje se riječ „osim“. 

Stavak 6. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik je dužan odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. alineje 21. 

ovog članka objaviti u prvom broju službenog glasila Općine Topusko koji slijedi nakon 

donošenja te odluke.“.   

 

Članak 8. 

 

U članku 55. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

„Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

 -20% ukupnog broja birača u Općini Topusko, 

 -2/3 članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u 

Općini Topusko, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u 

roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi 

ispravnost podnesenog prijedloga, te odluku o utvrđenom 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 za opoziv općinskog 

načelnika i zamjenika koji je izabran zajedno s njim u roku od 30 dana od dana zaprimanja 

odluke.“. 

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

 „Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, 

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova.“ 

 Dosadašnji stavci 4.,  5.  i 6. postaju stavci 5.,  6. i 7. 

 U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka „12“ zamjenjuje se brojkom 

„6“. 



Članak 9. 

 

U članku 64. riječi „i nadzire“ te tekst “, te u slučaju neprovođenja općeg akta 

poduzima propisane mjere“, brišu se. 

 

Članak 10. 

 

Članak 71. mijenja se i glasi: 

 „Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih 

u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, jedna trećina 

članova Općinskog vijeća, te općinski načelnik. 

 U slučaju da inicijativu i prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili članovi 

Općinskog vijeća, obrazloženi prijedlog se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku, 

potpisan od strane predlagatelja, svih građana odnosno članova Općinskog vijeća koji su dali 

inicijativu i prijedlog.“. 

 

Članak 11. 

 

U članku 88. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Općinsko vijeće može, na prijedlog općinskog načelnika, raspustiti vijeće mjesnog 

odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 

povjerene mu poslove.“.  

 

Članak 12. 

 

U članku 90. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“. 

 

Članak 13. 

 

U članku 91. stavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi: 

„- udio u zajedničkom porezu,“. 

 U stavku 2. alineji 7. riječi „i dotacije“, brišu se. 

 

Članak 14. 
  

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku“ Općine Topusko. 
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