
Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 
19/13),  a  u  svezi  sa  člankom 54.  Zakona  o  izmjenama  i  dopunama Zakona  o  lokalnoj  i 
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  („Narodne  novine“  broj  144/12)  i  članka  29.  Statuta 
Općine  Lanišće  (Službene  novine  Općine  Lanišće“  broj  6/09)  Općinsko  vijeće  Općine 
Lanišće na sjednici održanoj dana 05. travnja 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA OPĆINE LANIŠĆE

Članak 1.
U Statutu Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“ broj 6/09-u daljnjem 

tekstu: Statut) članak 18. Statuta mijenja se i glasi:
„ Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o 

prijedlogu  općeg  akta  ili  drugog  pitanja  iz  djelokruga  Općinskog  vijeća  kao  i  o  drugim 
pitanjima određenim Zakonom i Statutom.

Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog 
vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača, kao i većina Vijeća mjesnih odbora na 
području Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog 
vijeća,  ako  je  raspisivanje  referenduma  predložio  Općinski  načelnik  odnosno  ako  je 
raspisivanje referenduma predložila većina Vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je 
izjasniti  se  o  podnesenom  prijedlogu  te  ako  je  prijedlog  prihvati,  donijeti  odluku  o 
raspisivanju  referenduma  u  roku  od  30  dana  od  dana  zaprimanja  prijedloga.  Odluka  o 
raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, 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. 
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u 
roku od 60 dana od dana dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi 
ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi da li je prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o 
utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. 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 kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već 
se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

Članak 2.
Članak 23. Statuta mijenja se i glasi:
„ Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće,o osim Odluke 

donesene na savjetodavnom referendumu, koja nije obvezatna.“
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Članak 3.
U članku 32. Statuta riječi „11 vijećnika“ mijenjaju se u riječi „7 vijećnika“.

Članak 4.
Članak 34. Statuta mijenja se i glasi: 
„Članu Općinskog vijeća mandat prestaje i prije isteka vremena na koje je izabran ako 

se ispune jedan od uvjeta ili uvjeti utvrđeni posebnim Zakonom“.

Članak 5.
U članku 43. , stavak 3., alineja 5. Statuta mijenja se i glasi:
„-  odlučuje  o stjecanju  i  otuđivanju  nekretnina  i  pokretnina  Općine  i  raspolaganju 

ostalom imovinom u skladu s ograničenjima utvrđenim posebnim Zakonom.“
U članku 43., stavak 3., iza alineje 5. Statuta dodaje se nova alineja 6. koja glasi:
„ - imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općinu.“

U članku 43. stavak 3. Statuta, sadašnje alineje 6.-18. pomiču se za odgovarajući broj 
mjesta i postaju alineje 7.-19.

Članak 6.
Članak 51. Statuta mijenja se i glasi:
„Načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje i prije isteka vremena na koje su 

izabrani ako se ispune jedan od uvjeta ili uvjeti utvrđeni posebnim Zakonom.“

Članak 7.
U članku 72.., stavak 1. Statuta, riječi „tajnim glasovanjem“ brišu se.

Članak 8.
Članak 73. Statuta mijenja se i glasi:
„Izbore  za  članove  Vijeća  mjesnih  odbora  raspisuje  Općinsko  vijeće  posebnom 

Odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Postupak izbora članova Vijeća mjesnih odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, 

odgovarajućom primjenom odredbama Zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne samouprave.“

Članak 9.
U članku 99. Statuta dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„ Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, poslovnik, Proračun ili drugi 

opći  akt  predstojniku  ureda  državne  uprave  u  Istarskoj  županiji  zajedno  sa  izvatkom  iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Poslovnikom i Statutom 
u roku od 15 dna od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik  Općinskog vijeća  dužan je  akte  iz  stavka  1.  ovog članka  bez  odgode 
dostaviti Općinskom načelniku.“
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Članak 10.
Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Lanišće stupaju na snagu 8. dana od dna objave 

u Službenim novinama Općine Lanišće, osim članka 3. ovih Izmjena i dopuna Statuta Općine 
Lanišće, koje stupa na snagu danom raspisivanja prvih sljedećih lokalnih izbora.

Članak 11.
Za tumačenje i primjenu odredno Statuta Općine Lanišće te ovih Izmjena i dopuna , te 

usklađenosti  i  primjenu  ostalih  Općih  akata  na snazi  sa  Zakonom o lokalnoj  i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), ovlašćuje se Ured državne uprave u Istarskoj županiji.

KLASA: 012-01/13-01/01
URBROJ: 2106/02-01-02-13-1
Lanišće, 05. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE LANIŠĆE

Predsjednik:
            Vlado Črnac
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