Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12) i članka 34. Statuta Općine Unešić (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije'', broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 17. sjednici, od 04. travnja 2013.
godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Unešić
Članak 1.
U Statutu Općine Unešić (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'', broj 10/09) u
članku 21. stavku 2. riječi: ''polovina mjesnih odbora'' zamjenjuje se riječima: ''većina vijeća
mjesnih odbora''.
Članak 2.
Članak 23. mijenja se i glasi:
''Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, općinski načelnik ili većina mjesnih odbora na području Općine Unešić, 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.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od
zaprimanja prijedloga.
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 zaprimanja odluke.
Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojem je utvrđeno da prijedlog nije
ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga''.
Članak 3.
Članak 26. mijenja se i glasi:
''Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna''.
Članak 4.
U članku 35. stavku 4. riječ: ''troškova'' briše se.

Članak 5.
U članku 37. stavku 4. riječ: ''troškova'' briše se.
Članak 6.
U članku 38. stavku 1. druga alineja mijenja se i glasi:
''ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,''
U istom članku i stavku četvrta alineja mijenja se i glasi:
''ako mu prestane prebivalište s područja Općine Unešić, danom prestanka prebivališta,''.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Članu Općinskog vijeća kojem prestaje hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin
države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. pete alineje ovog članka''.
Članak 7.
U članku 47. stavku 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst:
''a iznimno i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim
Zakonom''.
Članak 8.
Članak 50. mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis te će u tom slučaju donijeti odluku o obustavi općeg akta
u roku od 8 dana od donošenja istog i ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u
roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik je dužan bez
odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu
odluke o obustavi općeg akta,
- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktima Općinskog vijeća''.
Članak 9.
Članak 53. mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika svoju dužnost mogu obavljati
profesionalno ili volonterski''.
Članak 10.
Članak 54. mijenja se i glasi:
''Općinskom načelniku i njegovu zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćne sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

danom pravomoćne sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta sa područja Općine Unešić,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatsko državljanstvo ili
- smrću.
-

Ako općinskom načelniku, nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka mandat prestane
prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose
će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata radi
raspisivanja prijevremenih izbora''.

Članak 11.
U članku 71. stavku 1. riječi: ''tajnim glasovanjem'' zamjenjuju se riječima: ''većinom
glasova svih članova''.

Članak 12.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Unešić stupa na snagu
osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije''.
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