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Žakanje, 25. siječnja 2018. 

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13)  
Općinsko vijeće Općine Žakanje na 5. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2018.  godine donijelo je 

II. IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE ŽAKANJE 

Članak 1.  
U Statutu Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) 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 10. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim

propisima.“
Članak 3. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog 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 Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama 
ovoga Zakona.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata predstavničkog tijela 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 predstavničkog tijela sukladno odredbama 
ovog Zakona.“

Članak 4. 
U članku 22. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja 

u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.“ 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5. 
U članku 26. stavci 3. i 4. se mijenjaju i glase: 
„Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni sazivač 

sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica 



trebala biti održana. Ako se Općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat 
će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.“ 

„Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj 
glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni 
broj na glasačkom listiću.“ 

Članak 6. 
U članku 30. stavku 2. riječ „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj o izvršenju 

proračuna“. 

Članak 7. 
U članku 31. stavku 2. iza riječi načelnik dodaju se riječi „te njegov zamjenik“. 

Članak 8. 
U članku 36. dodaje se stavak 7. koji glasi: 
„Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 

godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“.

Članak 9. 
U članku 38. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

- 20% ukupnog broja birača upisanih u Popis birača Općine Žakanje, 
- 2/3 članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u 
Popis birača Općine Žakanje, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona, u dijelu 
koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.“ 

Iza 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 njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog 
vijeća. 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. , brojka: „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.

Članak 10. 
U članku 43. stavku 1. točki 5. iz riječi „Žakanje i“ dodaje se riječ „drugom“, a riječ „ostalom“ 

briše se.
U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: „raspolaganju ostalom“ zamjenjuje se riječima „drugom 

raspolaganju“, a u trećoj rečenici iza riječi: „te“ dodaje se riječ: „drugo“, a riječ: „ostalom“ briše se. 
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovog članka općinski načelnik dužan 

je objaviti u prvom broju Službenog glasnik Općine Žakanje koji slijedi nakon donošenja te odluke.“ 

Članak 11. 
U članku 45. stavku 1. točki 2. riječ: „radni“ zamjenjuje se riječju: „službenički“, a riječi: 

„radnog odnosa“ zamjenjuju se riječju: „službe“.  

Članak 12. 
U članku 49. stavku 3. točki 4. riječi: „koncesije koje daje Općinsko vijeće“ zamjenjuju se 

riječju: „koncesije“. 
Točka 6. mijenja se i glasi: „6. udio u zajedničkom porezu“. 
U točki 7. riječi: „i dotacija“ brišu se. 



Članak 13. 
Članak 50. mijenja se i glasi: 
„Temeljni financijski akt Općine Žakanje je proračun. 
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.“. 

Članak 14. 
U članku 52. stavku 2. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“. 

Članak 15. 
U članku 53. stavku 3. riječ: „danom“ zamjenjuje se riječima: „ prvog dana od dana“. 

Članak 16. 
U članku 54. stavku 1. riječi: „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima: 

„nadziru zakonitost“.
U stavku 2. riječi: „i nadzire“ brišu se. 
Stavak 3. briše se.

Članak 17.  
U članku 55. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 
tijelu županije.“

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 18. 
U članku 73. stavku 1. riječ: „koji“ zamjenjuje se riječima: „te na njegov prijedlog Općinsko 

vijeće“. 

Članak 19. 
Ove II. izmjene i dopune Statuta Općine Žakanje stupaju na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Žakanje. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan 


