
 
Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Postira ("Službeni glasnik Općine Postira“ broj 
3/13, 6/13), Općinsko vijeće Općine Postira na svojoj 25. sjednici održanoj dana  16. lipnja 2020. 
godine, donijelo je 
  
 

STATUTARNU O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

 OPĆINE POSTIRA 
 
 

Članak 1. 
 
U Statutu Općine Postira ("Službeni glasnik Općine Postira“ broj 3/13, 6/13) 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 6. iza stavka 1 dodaje se stavak 2. koji glasi: „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole 
protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima““.  
 

Članak 3. 
 
U članku 20 stavak 1. mijenja se i glasi: „Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća“ 
 
-  stavak 3. mijenja se i glasi: „Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika 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 4. 

       
U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi: ” Ako su pijedlog 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”. 
 

Članak 5. 
 

U članku 34. stavku 2. riječi: “predstojniku ureda državne uprave u županiji” zamjenjuju se riječima: 
“nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt”.  

 
 
 
 
 



Članak 6. 
 
U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi: Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim 
izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih 
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 
lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća. 
 
-  dodaje se stavak 4. i glasi: “Mandat članova Općinskog vijeća izabranih 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 RH o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona. 
 
- dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 

 
Članak 7.  

 
U članku 38. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: Vijećnici imaju pravo na opravdani 
neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 

 
                                                                  Članak 8. 

 
U članku 45. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „ Statut Općine Postira, poslovnik o radu 
Općinskog vijeća, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, Odluka o izboru 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i odluka o raspisivanju referenduma donose se 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća“. 
 
- iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: „ Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, 
Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“ 

 
                                                                   Članak 9. 

 
U članku 46. stavku 2. riječi: „Poslova državne uprave prenijetih na Općinu“ zamjenjuju se 
riječima: „povjerenih poslova državne uprave“.  
 
U članku 46. stavku 3. alineja 5 mijenja se i glasi: „ odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina te raspolaganju drugom imovinom Općine Postira čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je 
stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te raspolaganje drugom imovinom planirano u proračunu 
i provedeno u skladu sa zakonskim propisima” 
 
- mijenja se članak 5 koji sada glasi: “ Odluku o imenovanju i razrješenjuiz stavka 3. alineja 9. ovog 
članka općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju “Službenog glasnika Općine Postira” koji slijedi 
nakon donošenja Odluke. 
 
                                                                                
 
 
 



     Članak 10. 
 

U Statutu Općine Postira („Službeni glasnik Općine Postira“ broj 3/13 i 6/13), u članku 49. riječi: 
„predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ zamjenjuju se riječima: 
„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

 
    Članak 11. 

 
Članak 52. mijenja se i glasi:  

„ Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučuju da li će dužnost obavljati profesionalno.” 

Osobe iz Stavka 1 ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 
pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o načinu na koji će obnašati dužnost. 

Za osobu koja ne postupi na način propisan stavkom 2. ovog članka smatra se da dužnost obavlja 
volonterski. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, 
dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravom odjelu. 
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slijedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz 
Stavka 4. ovog članka. 
 
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora. 
                                                                         
                                                                                 Članak 12. 
 
Članak 70. 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 Općinskog 
vijeća, udruge sa sjedištem na području Općine Postira te Općinski načelnik”.                                                                        
 
                                                                                  Članak 13. 
 
Članak 85. mijenja se i glasi: 
“ U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski načelnik može 
Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnih odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove”. 
 
                                                                                   Članak 14. 
 
U članku 81. stavku 1. riječ “domaćina” zamjenjuje se riječju “gospodara”. 
 
 
                                                                                   Članak 15. 
 
U članku 88. stavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi:  
“udio u zajedničkom porezu” 
 
- u alineji 7. riječi “dotacije” brišu se. 
 
 



                                                                               
                                                                            Članak 16. 
 
U članku 89. dodaje se stavak 4. koji glasi:  
“Temeljni financijski akt Općine je proračun”. 
 
                                                                             Članak 17. 
 
U članku 90. dodaje se stavak 1. 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 stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3. 
 
                                                                             Članak 18. 
 
U članku 100. stavku 2. riječi: „uredi državne uprave u Županiji i nadležna tijela središnje državne 
uprave” zamjenjuju se riječima: “nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu.” 
 
                                                                             Članak 19.  
 
U članku 102. mijenja se stavak 2. i sada glasi:   
“ Opći akt stupa na snagu najranije osmi  dan od dana njegove objave. 
Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana 
od dana objave”. 
 
                                                                              Članak 20. 
 
U cijelom tekstu Statuta Općine Postira (“Službeni glasnik Općine Postira” broj 3/13, 6/13,) riječi: 
središnje tijelo državne uprave” zamjenjuju se riječima” tijelo državne uprave”.  
 
                                                                              Članak 21. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Postira”. 
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