
 Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane 

(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 02/13, 04/15 i 05/18), Općinsko vijeće Općine 

Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donosi 

 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE FUNTANA-FONTANE 

 

 

Članak 1. 

U članku 19. Statuta Općina Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, 

broj 02/13, 04/15 i 05/18) u stavku 2. riječi „ured državne uprave u županiji i nadležna 

središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom Zakonu“ 

zamjenjuju se riječima: 

 „tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“. 

 

Članak 2. 

 Članak 29. mijenja se i glasi: 

  „Odluka o raspisivanju referenduma sadrži odredbe propisane zakonom“. 

 

Članak 3. 

U članku 41. brojka: „9“ mijenja se u brojku: „7“. 

 

Članak 4. 

U članku 45. stavku 7. riječi „o izborima članova predstavničkog tijela“ brišu se.  

 

Članak 5. 

U članku 60. stavku 2. riječi „predstojnika državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 

riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 
Članak 6. 

 Članak 61. mijenja se i glasi: 

„Ako za vrijeme trajanja mandata načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 

načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati načelnik na početku mandata 

iz reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća 

načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik načelnika, član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovoga članka je privremeni 

zamjenik načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog 

kojih načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 

osiguralo nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja načelnika ostvaruje prava načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata načelnika, 

raspisati će se prijevremeni izbori za načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 



Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti načelnika po prestanku razloga zbog kojih je načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svojih dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom 

stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka načelnik ili pročelnik upravnog tijela 

općine nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća 

odmah po nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 

dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

načelnika“. 

 

Članak 7. 

 Članak 62. briše se. 

 

Članak 8. 

U članku 63. riječi „i njegov zamjenik odlučuju“ zamjenjuje se riječju „odlučuje“.   

 

Članak 9. 

 U članku 64. stavku 1. riječi „i zamjeniku“ brišu se. 

 U stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime mogu“ 

zamjenjuju se riječju „može“. 

    

Članak 10. 

U članku 65. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.  

 

Članak 11. 

Članak 85. mijenja se i glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 

djelokrugu obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu“. 

 

Članak 12. 

U članku 91. riječi „ i Zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 13. 

 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Funtana (“Službeni 

glasnik Općine Funtana” broj 02/13, 04/15 i 05/18) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog 

Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.  

 

Članak 14. 

U ostalom dijelu Statut ostaje neizmijenjen. 

 

Članak 15. 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Funtana”, osim 

članaka 3. i 6., koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

slijedećih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

 



KLASA: 011-01/21-01/1 

URBROJ: 2167/07-02/31-21-2 

Funtana-Fontane, 22.02.2021. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  FUNTANA-FONTANE 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Tonković, v.r. 

 


