
 
               Na temelju članka 35. i 54. 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), članka 139. Zakona o lokalnim izborima   
(Narodne novine br. 144/12),  članka  18. Statuta  Općine Rakovec („Glasnik 
Zagrebačke županije“ 15/09) i članka 62. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Rakovec («Glasnik Zagrebačke županije» broj: 15/09), Općinsko vijeće 
Općine Rakovec, na 28. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine, donijelo je  
 
 
 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE RAKOVEC 

       
 

                                                                    Članak 1. 
 
                U Statutu Općine Rakovec ("Glasnik Zagrebačke županije" 
broj:15/09), u članku 18. podstavak  7. mijenja se i glasi: 

               "odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju 
ostalom imovinom Općine, u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, 
ako je stjecanje i otuđenje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom imovinom 
planirano u proračunu i provedeno u skladu s zakonom".     
              
 
                                                                     Članak 2. 
  
             U članku 20. dodaju se podstavci 12. i 13., koji glase: 
 "- dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda 
državne uprave u Županiji, s izvatkom iz zapisnika sa sjednice Vijeća, u roku od 15 
dana od dana donošenja    
 - dostavlja bez odgode donijete na sjednicama Vijeća Općinskom načelniku. "  
 
 
                                                             Članak 3. 
 
 Članak 21. mijenja se i glasi:  
 "Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri godine, a započinje danom 
konstituiranja Općinskog vijeća, i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju izbora. 
 Funkcija članova Vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 
 Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog 
vijeća. 
 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi." 
                                           
 
                                                        Članak 4. 
 
 U članku 22. podstavak 2. mijenja se i glasi:  

 "- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne 
sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke",   
 podstavak 4., mijenja se i glasi: 



 "- ako mu prestane prebivalište na području općine Rakovec." 
 iza podstavka 6.dodaje se stavak 2., koji glasi: 
 " Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države 
članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva."   
 
 
                                                        Članak 5. 
 
 Članak 23. mijenja se i glasi: 

 "Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je 
prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat 
miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 
 Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o 
tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati 
protekom toga roka.    
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem 
dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku 
od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 Ako vijećnik po prestanku mandata obnašanja nespojive dužnosti ne podnese 
pisani zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, smatra će se da mu mandat miruje iz 
osobnih razloga. 
 Vijećnik može tijekom mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje 
mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 
 Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a 
vijećnik 
nastavlja sa obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti 
predsjedniku Općinskog vijeća.     
 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u 
tijeku trajanja mandata". 
  
 
 
            U članku 24. stavku 1. dodaje se novi podstavak: 
        -    izvršiti uvid u registar popisa birača, za vrijeme obavljanja vijećničke 
dužnosti".   
 stavak 2. mijenja se i glasi: 

 "Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, 
zbog glasovanja, izjava ili mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća". 
 
 
                                                             Članak 6. 
 
 Članku 29. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:  
 " - obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, 
o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja 
nespojive dužnosti, te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obnašati 
vijećničku dužnost.  
 Podstavak 5. briše se.  
 



 
 
 
 
                                                             Članak 7. 
 
 Iza članka 30. dodaje članak 30a., koji glasi: 

 "Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu samoupravu.  
 
 
 
                                                             Članak 8.  
 
 Naslov iznad članka 31. mijenja se i glasi:  
                   
 
                             „2. Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika " 
 
 
 Članak 31. mijenja se i glasi:  

 "Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. 
  Zamjenik Općinskog načelnika zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti kada 
obnaša dužnost Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom. 
 Mandat Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji je izabran 
na neposrednim izborima zajedno sa Općinskim načelnikom, traje četiri godine, a 
počinje teći prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i 
traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog 
Općinskog načelnika. 
 U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik, odnosno zamjenik Općinskog 
načelnika kada obnaša dužnost Općinskog načelnika: 

- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Vijeća 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, 
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu 

Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Vijeća, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina  i raspolaganju 

ostalom imovinom, u skladu s Zakonom, Statutom i posebnim propisima 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina  i raspolaganju 

ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna 

Općine.  
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u 

većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju 
suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,  

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, 
- imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela, 
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 



- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, u kojima Općina ima udjele 
ili dionice i kojih je osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije 
rečeno. Odluku o imenovanju i razrješenju dostavlja Općinskom vijeću, u 
roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje u Glasniku Zagrebačke 
županije.  

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine, 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na 

temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona, 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti, 
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 
povjeravanju poslova, 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Vijeću izvješće o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa izgradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za 
davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s 
posebnom odlukom Vijeća,  

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o 
uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od 
požara,  

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine rada u obavljanju 
poslova iz samoupravnog djelokruga Općina, odnosno poslova državne 
uprave, ako su preneseni na Općinu, 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i 
poslovima državne uprave, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora, 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 
 Općinski načelnik, odnosno Zamjenik Općinskog načelnika kada obavlja 
dužnost Općinskog načelnika dužan je izvijestiti Vijeće o danim suglasnostima za 
zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za 
prethodno izvještajno razdoblje. 
 
 
                                                           Članak  9. 
 
 U člancima 32. i 33.,  iza riječi "Općinski načelnik" dodaju se riječi: ", dodaje 

se tekst: odnosno Zamjenik Općinskog načelnika kada obavlja dužnost Općinskog 
načelnika." 
 
 
 
 
 



 
  
                                                           Članak 10. 
 
 Članak 34. mijenja se i glasi: 

 Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine; 
Zakonom: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni 
da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, i u roku od 8 dana 
donijeti Odluku o obustavi općeg akta, te zatražiti od Općinskog vijeća 
da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi, otkloni 
uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće ne otkloni 
nedostatke, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti 
predstojnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.   

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je 
taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog 
vijeća.  

 
 
                                                              Članak 11. 
 
 Članak 35 mijenja se i glasi:  
 "Općinskog načelnika zamjenjuje njegov Zamjenik, u slučaju duže 
spriječenosti ili odsutnosti Općinskog načelnika, ili drugih razloga spriječenosti u 
obavljanju svoje dužnosti. 
   Smatra se da je Općinski načelnik duže odsutan ili spriječen ako nije prisutan 
u poslovnim prostorijama duže od 30 dana, a pri tome nije neposredno dostupan 
dužnosnicima i zaposlenicima radi dogovora o obavljanju poslova, donošenju akata 
potpisivanju akata i sl." 
 
                                                             Članak 12. 
  
 Članak 38. mijenja se i glasi:  

 "Općinskom načelniku i zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 
- dostave pisane ostavke, sukladno odredbama Zakona o općem 

upravnom postupku, 
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu 

kaznu zatvora u trajanju jednog mjeseca,  
- danom prestanka prebivališta na području Općine Rakovec, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- smrću. 

 Ako Općinskom načelniku uslijed nastupa okolnosti iz stavka 1. ovog članka 
prestane mandat prije isteka dvije godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  u 
roku od 8 dana obavijestit će Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata 
Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog 
načelnika. 
 Ako mandat Općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. 
ovog članka prestane nakon isteka dvije godine mandata Općinskog načelnika, 
dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašati će zamjenik Općinskog 
načelnika".    
  



                                                          Članak 13. 
 
 Članak 39. mijenja se i glasi: 

 "Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, mogu biti 
opozvani putem referenduma. 
 Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do 
provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašati će povjerenik kojeg 
imenuje Vlada Republike Hrvatske".   
   
         Članak 14. 
 
           U članku 41. u stavku 1. riječi „ radi prethodnog pribavljanja mišljenja 

stanovnika o promjeni područja općine“, brišu se. 
 U stavku 2. riječi "polovina mjesnih odbora na području Općine ili 20% birača 

upisanih u birački spisak", zamjenjuje se riječima: 
 "većina Vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20 % ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača Općine".  
 
                                                              Članak 15. 
 
 Članak 42. mijenja se i glasi: 
 "Referendum se može raspisati i za opoziv Općinskog načelnika i zamjenika 
načelnika. 
 Prijedlog za opoziv može predložiti najmanje 20 % ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača općine Rakovec. 
 Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika sukladno odredbama članka 24. stavak 5, Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 43. stavak 2. Statuta. 
 Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se 
raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora, niti ranije održanog 
referenduma, kao niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog 
načelnika.  
 Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako 
se je na referendumu izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina 
iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača općine Rakovec." 
 
         Članak 16. 
 
 Članak 43. mijenja se i glasi: 
 "Ako je raspisivanje predložila najmanje jedna trećina vijećnika, Općinski 
načelnik ili većina vijeća Mjesnih odbora, Općinsko vijeće je dužno razmotriti i izjasniti 
se o podnesenom prijedlogu za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 
dana od dana prijema prijedloga. 
 Ako je raspisivanje predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u birački 
popis, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu samoupravu, u roku od 8 dana po zaprimanju 
prijedloga, radi utvrđivanja ispravnosti. Ako središnje državno tijelo utvrdi ispravnost 
prijedloga, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke središnjeg državnog tijela. 
 Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma". 



 
  
        Članak 17. 
  
 U članku 46. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: osim odluke 

donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna." 
  
 
          Članak 18. 
 
 U članku 48. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

 "Mišljenje mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće". 
 
          Članak 19. 
  
 U članku 57. stavak 2., mijenja se i glasi: 
 "Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne 
samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji 
je osnivač Općina". 
 
            Članak 20.  
 
 U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi: 

"Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom 
glasova svih članova Vijeća, na vrijeme od četiri godine, tajnim glasovanjem". 
  
          Članak 21. 
 
 U članku 78. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 "Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na prijedlog 
Općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog predlagatelja, način i u rokovima 
propisanim zakonom. Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračun povući i 
nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
  
            Članak 22. 
 
 U članku 100., dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 "Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose Općinsko 
vijeće i Općinski načelnik, obavljaju središnja državna tijela, sukladno djelokrugu".  
 
            Članak 23. 
 
 Ovlašćuje se Povjerenstvo za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost da 
utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta općine Rakovec. 
 
 
            Članak 24. 
 
 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku 
Zagrebačke županije, osim članka 5. stavak 2. koji stupa na snagu danom 
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
 



Klasa: 012-03/13-01/01 
Urbroj: 238-25-13-01 
Rakovec, 14. ožujka 2013. 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 
.      ZAGREBAČKA ŽUPANIJA   
         OPĆINA RAKOVEC 
           OPĆINSKO VIJEĆE 
        PREDSJEDNIK: 
         Stjepan Pajur, dr.vet.med. v.r. 
 
 


