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Raša, 26. veljače 2018.
Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 123/17) i članka 26. Statuta Općine Raša
(„Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici
dana 26. veljače 2018. godine donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE RAŠA
Članak 1.
U Statutu Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ broj 4/09 i 5/13) u članku 1.
dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski
rod.“
Članak 2.
U članku 4. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Grb i zastava ne smiju sadržavati
simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 3.
U članku 20. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova na način iz stavka 1. ovog
članka osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova
Europske unije“.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 4.
U članku 26. stavku 1. točki 6. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuju se
riječima „ drugom raspolaganju imovinom“.
Članak 5.
U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i
traje do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih
redovnih izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju Općinskog vijeća. Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim
izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća“.
Članak 6.
U članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela“.
Članak 7.
U članku 34. stavku 2. riječi „u pravilu“ brišu se.
U stavku 3. podstavku 3. riječ „obračunu“ zamjenjuje se riječima „izvještaju o
izvršenju“.
U podstavku 4. iza riječi „izboru“ dodaju se riječi „i razrješenju“.
Članak 8.
U članku 38. stavku 3. podstavku 6. u prvoj rečenici riječi „raspolaganju ostalom
imovinom “ zamjenjuju se riječima „drugom raspolaganju imovinom“, a u trećoj rečenici riječi
„raspolaganje ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima „drugom raspolaganju imovinom“.
U podstavku 10. riječi „pročelnike upravnih tijela“ zamjenjuju se riječima „pročelnika
upravnog tijela“, a u podstavcima 15. i 16. riječi „upravnih odjela i službi“ zamjenjuju se
riječima „upravnog tijela“.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3.
podstavka 12. ovog članka u prvom broju „Službenih novina Općine Raša“ koji slijedi nakon
donošenja te odluke“.
Članak 9.
U članku 24. i članku 38. stavak 3. podstavak 9. i 13 i u naslovu iznad članka 46. riječi
„Upravna tijela zamjenjuju se riječima „Upravno tijelo“.
Članak 10.
U članku 46. stavku 1. riječi „ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela)“
zamjenjuju se riječima „ustrojava se Jedinstveni upravni odjel (upravno tijelo)“.
U stavku 2. riječi „Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje“ zamjenjuju se riječima
„Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg“.
Članak 11.
Članak 47. mijenja se i glasi:
„Jedinstveni upravni odjel ustrojen za obavljanje svih poslova iz članka 19. Statuta i u
okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršava provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela Općine, prati stanje u upravnim područjima i rješava u upravnim
stvarima“.
Članak 12.
U članku 48. riječi „Upravna tijela dužna su“ zamjenjuju se riječima „Upravno tijelo
dužno je“.

Članak 13.
U članku 49. riječi „Upravna tijela samostalna su“ zamjenjuju se riječima „Upravno
tijelo samostalno je“, a riječi „odgovorna su“ zamjenjuju se riječima „odgovorno je“.
Članak 14.
U članku 26. stavak 1. točke 9. i 14, članku 39., 46. stavak 3. i 4. i u članku 50. riječ
„upravnih“ zamjenjuje se riječju „upravnog“.
Članak 15.
U članku 54. stavak 1. 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, vijećnici Općinskog
vijeća i Općinski načelnik“.
U stavku 2. riječi „ili njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju se riječima „ili
vijećnici“.
Članak 16.
U članku 66. riječ „koji“ zamjenjuje se riječima „te na njegov prijedlog predstavničko
tijelo“.
Članak 17.
U članku 69. stavku 4. brojka „8.“ zamjenjuje se brojkom „30“, a riječ „dostavlja“
zamjenjuje se riječima „dužan je dostaviti“.
Članak 18.
U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Osim slučajeva propisanih člankom 68. Statuta, referendum se može raspisati i za
opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača u Općini
- 2/3 vijećnika Općinskog vijeća“.
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ „dostavlja“ zamjenjuje se riječima
„dužan je dostaviti“, a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika predložilo 2/3
vijećnika, Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih vijećnika“.
Članak 19.
U članku 72. stavku 1. i stavku 2. „brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.
Članak 20.
U članku 83. stavku 2. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.
Članak 21.
U članku 84. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:
„4. Prihodi od naknada za koncesije“.

U istom stavku točka 6. mijenja se i glasi:
„6. Udio u zajedničkom porezu“.
U točki 7. riječi „i dotacije“ brišu se.
Članak 22.
U članku 87. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj dužan je utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
U stavku 3. riječi “Općinsko vijeće donosi“ zamjenjuju se riječima „Općinsko vijeće, na
prijedlog Općinskog načelnika donosi do 31. prosinca“.
Članak 23.
U članku 95. riječi „te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela“ zamjenjuju
se riječima:“te nadzire zakonitost rada upravnog tijela“.
Članak 24.
U članku 96. riječi „Upravna tijela“ zamjenjuju se riječima „Upravno tijelo“, riječ
„donose“ zamjenjuje se riječju „donosi“, a riječ „rješavaju“ zamjenjuje se riječju“rješava“.
Članak 25.
U članku 100. stavku 2. riječi “dan nakon objave“ zamjenjuju se riječima „prvog dana
od dana njegove objave“.
Članak 26.
U članku 101. stavku 1. i članku 102. stavku 3. riječ „upravnih“ zamjenjuje se riječju
„upravnog“.
Članak 27.
U članku 105. riječ „zakonodavstvo“ zamjenjuje se riječju „propise“.
Članak 28.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst
Statuta Općine Raša.
Članak 29.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Raša“.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila

