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

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) 

i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) 

Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj ____ sjednici održanoj dana_________ donosi,  

 

                                            STATUTARNU ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno 

 

 

Članak 1.  

U Statutu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) članak 

18. mijenja se i glasi: 

„  Mandat člana Općinskog vijeća izabranog 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 

Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona.  

 Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka 

tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima 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 Općinskog vijeća sukladno 

odredbama zakona. “ 

 

Članak 2. 

U članku 26. stavku 2. iza riječi: „načelnik“ dodaju se riječi: „te njegov zamjenik“.  

 

                                                       Članka 3. 

U članku 27. stavak 2. riječ: „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj o izvršenju 

proračuna“.  

 

                                                      Članak 4. 

U članku 32. stavak 1. točka 5. riječ: „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj o 

izvršenju proračuna“.  

U stavku 1., točka 11. riječi: „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima: „drugom 

raspolaganju “.  

 

                                                      Članak 5. 

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača u Općini Tisno, 

- 2/3 članova Općinskog vijeća. „ 

            Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„  Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku 

o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 

izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

Općinskog vijeća. „ 



       Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7., i 8. 

       U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka: „ 12“ zamjenjuje se brojkom:„6“.  

 

Članak 6. 

 U članku 42. stavak 1. točka 6. riječ: „obračuna“ zamjenjuje se riječima: „izvještaja o 

izvršenju proračuna“.  

           U stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi: 

„ - odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Tisno i drugom 

raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 

1.000 000,00 kuna općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je 

taj iznos manji od 70.000,00 kuna onda može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna te ako je 

stjecanje i otuđivanje nekretnina, pokretnina te raspolaganje drugom imovinom planirano u 

proračunu Općine Tisno i provedeno u skladu s zakonom, „ 

 Stavak 2. mijenja se i glasi:  

„        Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 13. ovog članka općinski načelnik 

dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila Općine Tisno koji slijedi nakon donošenje 

te odluke.“ 

 

Članak 7. 

U članku 44. stavak 1., točka 2. riječ: „radni“ zamjenjuje se riječju: „službenički“, a 

riječi: „radnog odnosa“ zamjenjuje se riječju: „službe“.  

 

                                                        

Članak 8. 

U članku 57. stavak 1. riječi: „njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju se 

riječima: „članovi Općinskog vijeća“.  

 

                                                         Članak 9. 

U članku 66.  stavak 1. riječ: „koji“ zamjenjuje se riječima: „te na njegov prijedlog 

Općinsko vijeće“.  

 

                                                       Članak 10. 

U članku 70., stavak 2. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“.  

 

                                                     Članak 11. 

U članku 71., stavak 3., točka 4. riječi: „koncesiju koje daje njezino Općinsko vijeće „ 

zamjenjuju se riječju: „koncesije“.  

Točka 6. mijenja se i glasi: „ - udio u zajedničkom porezu,“ 

Točka 7. riječi: „i dotacija“ brišu se.  

 

                                                    Članak 12. 

U članku 72. stavak 2.  mijenja se i glasi: 

„  Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog 

proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim 

zakonom.“  



 Stavak 4. briše se.  

 

 

Članak 13. 

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„   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 tijela Općine 

Tisno i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.“ 

     Stavak 2. mijenja se i glasi:  

„  Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31.prosinca 

Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske.  

        Stavak 3. briše se.  

 

Članak 14. 

   U članku 74. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„  Prije nego što stupi na snagu opći akt obvezno se objavljuje u službenom glasilu 

Općine Tisno.“ 

          U stavku 3. druga rečenica mijenja se i glasi:  

„  Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti dan stupanja na 

snagu prvog dana od dana objave.“ 

 

Članak 15. 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tisno stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u Službenim glasniku Općine Tisno.  

 

 

KLASA:012-03/18- 

URBROJ:2182/05-02/18 

Tisno,  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

Predsjednik: 

Petar Jakovčev, v.r.  

 

 

Obrazloženje 

 

Hrvatski sabor na sjednici 8.prosinca 2017.godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 123/2017) koji je stupio na snagu 

dana 13.prosinca 2018.godine.  

U prijelaznim odredbama čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 123/2017) jedinice lokalne samouprave dužne su 

uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja 



na snagu, stoga  se slijedom navedenog  ukazala potreba za donošenjem ove Statutarne odluke o 

izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno.  

Člankom 1. predložene Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno mijenja se 

članak 18. iz razloga što su člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene odredbe o trajanju mandata članova predstavničkih 

tijela općina, gradova i županija na način da se riječi: „ četiri godine“ zamjenjuju riječima „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“ odnosno riječima: „ 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 ovog Zakona. “.  

Člankom 2. predložene Statutarne odluke  o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno dopunjuje 

se članak 26. stavak 2. riječima: „te njegov zamjenik“ iz razloga što se člankom 9. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dodaju riječi: „ te 

njihov zamjenik“ kojima se dosadašnja obveza izvršnog čelnika da prisustvuje sjednicama 

predstavničkog tijela proširuje i na njegovog zamjenika.  

Člankom 3. predložene Statutarne odluke  o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno mijenja se 

članak 27. stavak 2. radi usklađenja sa člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se riječ: „obračun“ zamjenjuje riječima „izvještaj o 

izvršenju proračuna“ , a tiče se godišnjeg  izvještaja o izvršenju proračuna. 

Člankom 4. predložene Statutarne odluke  o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se 

čl.32., st.2. točka. 5 i točka 11.  radi usklađenja sa člankom 8. odnosno člankom 11. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gdje se riječi 

„obračun“ zamjenjuje riječima „izvještaj o izvršenju proračuna“ odnosno riječi: „raspolaganju 

ostalom“ zamjenjuje se riječima „drugom raspolaganju“,  tj. izraz „raspolaganju ostalom imovinom“ 

zamjenjuje se izrazom  „drugom raspolaganju imovinom“. 

Člankom 5.  predložene Statutarne odluke  o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se 

37. stavak 2. iz razloga što se člankom 10. st.1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje da: „Raspisivanje referenduma za opoziv može 

predložiti: 

-20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, 

gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima, 

- 2/3 članova predstavničkog tijela.“ Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. iz razloga što je člankom 10. st. 

2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

određeno: „ Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, 

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i 

njihovog   zamjenika koji je izabran zajedno s njima predstavničko tijelo  donosi dvotrećinskom 

većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.“. U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. 

brojka: „ 12“ zamjenjuje se brojkom: „6“ u skladu s čl.10. st. 5 Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Naime, citiranim  Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi članovi predstavničkog tijela 

dobivaju ovlast da predlože raspisivanje referenduma za opoziv izvršnog čelnika, a odluka se donosi 

kvalificiranom većinom, te se skraćuje rok za zabrane ponovnog raspisivanja referenduma za opoziv 

sa 12 na 6 mjeseci. 

              Člankom 6. predložene Statutarne odluke  o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se 

članak  42. stavak 1. točka 11.  radi usklađenja s člankom 11. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u kojem se riječi „raspolaganju ostalom“ 

zamjenjuje riječima „drugom raspolaganju“, a stavak 2. mijenja se jer je člankom 11. stavkom 4. 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, određeno: 



„Odluku o imenovanu i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovog članka općinski načelnik, gradonačelnik, 

odnosno župan dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja odluke.“. 

 

Člankom 7. Statutarne odluke  o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 44. 

stavak 1., točka 2.  radi usklađenja sa člankom 12. st. 3. Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji određuje da riječ: radni“ zamjenjuje riječ 

„službenički, a riječi „radnog odnosa“  zamjenjuje riječ „službe“.  

 Člankom 8. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 57. 

stavak 1. radi usklađenja sa člankom 15. Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se riječi „njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju 

riječima: „članovi predstavničkog tijela“, čime je članovima predstavničkog tijela dana ovlast da daju 

inicijativu za osnivanje mjesnog odbora. 

           Člankom 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 66. 

stavak 1.  jer se člankom 16. Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi  riječi: „koji“ zamjenjuje riječima „te na njegov prijedlog predstavničko 

tijela“. Naime, ovom izmjenom daje se ovlast predstavničkom tijelu da na prijedlog načelnika općine 

raspusti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 

povjerene mu poslove.  

 Člankom 10. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 70, 

stavak 2. jer se 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  riječi: „domaćina“ zamjenjuju riječima: „gospodara“. 

 Člankom 11. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 71. 

stavak 3. točka 4.  radi usklađenja sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi  kojim se riječi: „koncesiju koje daje njezino predstavničko 

tijelo“ zamjenjuje se riječju „koncesije“. Nadalje, istim člankom Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mijenja se i točka 6. na način da sada glasi: 

„udio u zajedničkom porezu“ te u točki 7. riječi: „dotacija“ brišu. Navedene izmjene tiču se odredbi 

koje nabrajaju prihode jedinica lokalne samouprave.  

Člankom 12. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 72. 

stavak 2. dok se stavak 3. briše  iz razloga što se člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mijenja članak 69. koji glasi: „Temeljni 

financijski akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je proračun. 

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je 

utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom 

posebnim zakonom. 

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 

skladu s posebnim zakonom.“.  

Člankom 13. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 73.  

stavci 1. i 2. iz razloga što se člankom 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi dodaje članak 69 a. koji glasi:  

„ Ako općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ne predloži proračun predstavničkom 

tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu 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 općinskog 

načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, 

odnosno župana i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 

župana sukladno posebnom zakonu. 

Novoizabrani općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je predložiti 

predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost. 



Predstavničko tijelo mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana 

kada ga je općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predložio predstavničkom tijelu. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 

župana iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik, 

gradonačelnik, odnosno župan može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u 

roku od 8 dana od dana objave rješenja. 

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan. 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka 

tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom 

načelniku, gradonačelniku, odnosno županu. 

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«. 

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za 

općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku od 90 dana od dana objave odluke 

Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.“ 

      Člankom 14. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  mijenja se članak 74. 

stavak 2. gdje je do sada stajalo da se opći akti objavljuju u službenom glasilu županije što se mijenja 

jer su opći akti objavljuju u službenom glasilu općine tj. Službenom glasniku Općine Tisno. Nadalje, 

mijenja se stavak 3. kojim se uređuje da se općim aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti 

dan stupanja na snagu prvog dana od dana objave što je usklađenje sa člankom 22. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se riječ: 

„danom“ zamjenjuje riječju „prvog dana od dana“.  

Člankom 15. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno  određuje se da će ta 

odluka  stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Službenim glasniku Općine Tisno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


