
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 

60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-

pročiščeni tekst, 123/17) te članka _______ Statuta općine Goričan (Službeni glasnik 

Međimurske županije br. 5/2013) Općinsko vijeće općine Goričan na _____ sjednici održanoj 

_____________ donijelo je 

 

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

O izmjenama i dopunama Statuta općine Goričan 

 

Članak 1. 

U članku 4. Statuta općine Goričan dodaje se stavak 4 te on glasi: 

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

propisima.“ 

Članak 2. 

U članku 16. Statuta općine Goričan dodaje se stavak 3 te on glasi: 

„ Općina Goričan može sa drugim jedinicama lokalne samouprave obavljanje pojedinih 

poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme 

projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“ 

Članak 3. 

U članku 20. mijenja se stavak 2 te on sada glasi: 

„ Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegova zamjenika 

podnosi se ako raspisivanje referenduma predloži: 

- 20 % ukupnog broja birača općine Goričan 

- 2/3 članova Općinskog vijeća općine Goričan 

Članak 4. 

Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„ Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća 

je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 

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

samoupravu.“ 

 

 



Članak 5. 

U članku 35. mijenjaju se stavci 1. i 2. te oni sada glase:  

„ 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 

predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

„ Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka 

tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju 

svake četvrte godine odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 

raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.“ 

Članak 6. 

U članku 36. iza stavka 2. dodaje se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

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

u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“ 

„ Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obnašaju 

dužnost“. 

Dosadašnji stavak 3. se briše. 

Članak 7. 

U članku 47. mijenja se stavak 4. točka 5. na način da ona glasi:  

„ odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom  u 

skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. te on glasi: 

„ Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka  4. točke 20. ovog članka općinski načelnik 

dužan je objaviti u prvom broju Službenog glasnika koji slijedi nakon donošenja odluke.“ 

Članak 8. 

U članak 55. dodaje se novi stavak 2. te on glasi: 

„ Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje svih poslova iz samoupravnog 

djelokruga.“ 

Dosadašnji stavci 2 i 3 postaju stavci 3 i 4. 



Članak 9. 

Članak 62. mijenja se i glasi: 

„ Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnih odbora mogu dati građani, članovi Općinskog 

vijeća te načelnik općine. 

 

Članak 10. 

Članak 68. mijenja se i glasi: 

„ Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja načelnik općine te na njegov 

prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut 

općine Goričan, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“ 

 

Članak 11. 

U članku 70. stavak 1. riječ „ domaćina“ zamjenjuje se riječju „ gospodara“.  

Članak 12. 

U članku 71. mijenja se stavak 2 te on glasi: 

„ Prihodi općine Goričan su: 

- Općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe 

- Prihodi od stvari u vlasništvu općine i imovinskih prava 

- Prihodi od trgovačkih društva i drugih pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u 

kojima ima udio ili dionice 

- Prihodi od naknada za koncesije 

- Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina Goričan sama 

odredi 

- Udio u zajedničkom porezu 

- Sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu 

- Drugi prihodi određeni zakonom 

Članak 13. 

Članak 72. mijenja se i glasi: 

„ Temeljni financijski akt općine Goričan 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.“ 



Članak 14. 

Članak 73. mijenja se i glasi: 

„ Ako načelnik općine ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo 

donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti načelnika i njegovog 

zamjenika izabranog zajedno s njime te sukladno zakonu imenovati povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

Novoizabrani načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću Općine Goričan proračun u roku 

od 45 dana od dana stupanja na dužnost. 

Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od dana kada ga je 

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 Goričan i 

proračunskih korisnika. 

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće do 31. prosinca u skladu sa 

posebnim zakonom na prijedlog načelnika odnosno povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a 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 i izdataka koju 

donosi načelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade RH, načelnik predlaže povjereniku novu odluku o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te 

izvršeni rashodi i izdaci u vremenu 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. 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu, Vlada RH će raspustiti Općinsko vijeće općine Goričan i razriješiti načelnika i 

njegovog zamjenika u slučajevima utvrđenim zakonom. 

Članak 15. 

Članci 74. i 75. se brišu. 

Članak 16. 

U članku 77. dodaje se stavci 3, 4 i 5 te oni  glase: 



„ Prije nego što stupi na snagu opći akt se obavezno objavljuje u Službenom glasniku 

Međimurske županije a stupa na snagu najranije osmog dana od dana njegove objave. 

Iznimno općim se aktom može odrediti da zbog osobito opravdanih razloga stupa na snagu 

prvog dana od dana objave. 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.“ 

 

Članak 17. 

Članak 78 mijenja se i glasi: 

„ Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike , osigurava 

izvršenje općih akata Općinskog vijeća te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Goričan.“ 

Članak 18. 

Članak 80 se briše. 

Članak 19. 

Ostale odredbe Statuta općine Goričan ostaju na snazi. 

Članak 20. 

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom 

općine Goričan izdati pročišćeni tekst Statuta Općine Goričan. 

Članak 21. 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Goričan stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Goričan, 

                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                             Stjepan Ribarić 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


