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, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 123/17, 98/19 i
144/20 ) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno na 29.
sjednici održanoj dana 11.veljače 2021.godine donosi,
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno
Članak 1.
U Statutu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i
Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) u članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:
„
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Tajništva Općine Tisno ili
službenik kojeg on ovlasti. Ako nije imenovan pročelnik Tajništva Općine Tisno ili službenik
ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvati će čelnik tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on
ovlasti.“ .
Članak 2.
U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:
„
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik. „
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se
mogu održavati elektroničkim putem.“ .
Članak 3.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„
Općinski načelnik Općine Tisno zastupa Općinu Tisno i nositelj je izvršne vlasti u
Općini Tisno.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih
rezultata izbora novog općinskog načelnika.“
Članak 4.
Članak 34. briše se.
Članak 5.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„
Općinski načelnik odlučiti će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati
profesionalno.
Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest nadležnom upravnom odjelu Općine Tisno o tome na koji će način obavljati
dužnost.“ .

Članak 5.
U članku 36. stavku 1. riječi: „ i njegovom zamjeniku “ brišu se.

„

Članak 6.
U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma. „
U stavku 3. riječi: „ i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.
Stavak 4. briše se.
U stavku 5. riječi: „ i njegovog zamjenika “ brišu se.
U stavku 6. riječi: „ i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim „.
U stavku 8. riječi: „ i njegovom zamjeniku“ te riječi: „i njegovog zamjenika“.
Članak 7.

Članak 38. mijenja se i glasi:
„
Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisati će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
općinskog načelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. „
Članak 8.
U članku 40. stavak 2. briše se.
Članak 9.
Članak 41. mijenja se i glasi:
„
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će imenovati
općinski načelnik iz reda članova 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.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava
općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog
načelnika u Općini će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je
općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5.
ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike
Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog
odjela Općine nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8
dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
općinskog načelnika.'' .
Članak 10.
U članku 50. stavak 1. riječ: „mjesnog“ briše se.
Članak 11.
Članak 53. mijenja se i glasi:
„
Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik, radi
raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik zborovi građana
sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja
na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora
koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom
glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za
Općinsko vijeće i općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ .
Članak 12.
Članak 69. briše se.
Članak 13.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Tisno, osim članaka 2. st.1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., koji stupaju na snagu na
dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave te općinske načelnike,
gradonačelnike i župane.
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