Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13) i članka 29. Statuta Općine
Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Muć na 3.sjednici održanoj
dana 14.listopada 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE MUĆ
Članak 1.
U Statutu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13),
u članku.17.stavku 1.brišu se riječi: „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine“
Članak 2.
U članku 19. stavak 3.mijenja se i glasi:
„ Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 20% od
ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko tijelo 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 dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno
utvrditi je li 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, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“
Članak 3.
U članku 29. stavku 1. podstavku 7. iza riječi „odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina“ dodaje se „te
raspolaganju ostalom imovinom“
U članku 44. stavku 4. podstavku 6. iza riječi „odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina“ dodaje se „te
raspolaganju ostalom imovinom“.
Članak 4.
U članku 31.stavaku 2. briše se riječ „troškova“.
Članak 5.
U članku 47.stavku 1. podstavku 1. Iza riječi “obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća“ dodaje
se „u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta, a iza riječi „u roku od 8 dana“ dodaje se „od
donošenja odluke o obustavi“.
Članak 6.
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta primjenjivat će se opći
akti koji nisu u suprotnostima s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1.ovog članka neposredno će se primjenjivati
odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Općine Muć”.
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