
Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 29. Statuta Općine Muć 
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13 i 02/20), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Muć na 17. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021.godine, 
donijelo je 
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA OPĆINE MUĆ 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13 i 02/20), 
 
Članak 18. mijenja se  i glasi:  
„Osim iz razloga utvrđenih člankom 17. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva 
općinskog načelnika. 
  
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća. 
 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i 
OIB) i vlastoručni potpis birača. 
 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od 
održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
načelnika.“ 

Članak 2. 
 

Članak 19. 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. 
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za 
raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
odluke o ispravnosti prijedloga. 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan 
je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka. 
  
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je 
raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća 
mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako 
prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.“ 
 
 

Članak 3. 
 

Članak 24. stavak 1. mijenja se i glasi:  
„Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 23. stavka 3. ovoga 
Statuta.“ 
 
U članku 24. stavku 3.  iza rečenice „Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose 
većinom glasova prisutnih građana. “ dodaje se „Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“. 
 
 
 
 
 



Članak 4. 
 
Članak 25. mijenja se  i glasi: 
„Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga 
općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja u skladu 
sa zakonom i statutom općine.  
 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% 
birača upisanih u popis birača Općine te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka 
prijedloga.“ 
 

Članak 5. 
 

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a. koji glasi: 
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova. 
 
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju 
raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 
 
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća 
općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.“.    
 

Članak 6. 
 

Članak 33. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH 
o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.“ 
 

Članak 7. 
 
Članak 37. stavak 1. podstavak 5. mijenja se i glasi: 
„postavljati pitanja općinskom načelniku“.  
 

Članak 8. 
 
Članak 48. mijenja se  i glasi: 
„Općinski načelnik nema zamjenika, ali ako za vrijeme mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 
općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti, 
načelnika će zamijenit privremeni zamjenik kojeg načelnik imenuje iz redova predstavničkog tijela. 
 
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela općinski načelnik, može 
promijeniti tijekom mandata. 
 
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano 
funkcioniranje općine, odnosno grada. 
 
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika, ostvaruje prava općinskog načelnika. 
 
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan 
u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu 
radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 
 
Privremeni zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog 
načelnika. 
 
Ako prije isteka mandata prestane mandat načelniku koji nema zamjenu, u Općini će se raspisati prijevremeni izbori 
za općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske.“. 
 
 
 
 



Članak 9. 
 

Članak 49. mijenja se  i glasi: 
„Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja 
redovnih lokalnih izbora.“ 
 

Članak 10. 
 

U članak 50. stavku 1. riječi:  „i njegovom zamjeniku“ brišu se.  
 
 
Članak 50. stavak 3. briše se.  
 

Članak 11. 
 
Članak 51. mijenja se i glasi: 
„Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 18. ovoga Statuta. 
 
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik 
kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.“ 
 

Članak 12. 
 

Članak 52. mijenja se i glasi: 
„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom 
preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć (dalje: Jedinstveni upravni odjel).  
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.“ 
 

Članak 13. 
 

Članak 53. mijenja se i glasi: 
„Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i 
pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere.  
 
Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna općinskom 
načelniku.“ 
 

Članak 14. 
 

Članak 54. mijenja se i glasi: 
„Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine.“ 
 

Članak 15. 
 

Članak 59. mijenja se i glasi: 
„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za 
koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa sjedištem na području Općine te 
općinski načelnik. 
 
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja 
općinskom načelniku.“ 
 

Članak 16. 
 

Iza članka 88. stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
 
Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju upravnim stvarima u prvom 
stupnju. 



Protiv pojedinačnih akata koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
županije. 
 
Protiv pojedinačnih akata koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave, 
može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino 
upravno područje. 
 
Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
 
Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim 
sporovima. 
 
Odredbe ovoga članka odnose se na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskom 
vijeća Općine u skladu sa zakonom povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga 
Općina.“ 
 

Članak 17. 
 
Sve ostale odredbe Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13 i 02/20 ) ostaju na snazi. 
 

Članak 18. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Muć”. 
 
 

                                                                                                Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                                                             Općine Muć 
                                                                                                         Jelena Grgić, v.r. 
Klasa:021-05/21-01/01 
Urbroj:2180/02-01-21-6 
Donji Muć, 16. ožujka 2021.g. 
 


