
1 
 

Izlazi prema potrebi     

 

Broj 1 – GODINA IV.              Rovišće, 27.02.2021.                    ISSN 2623-9647 

 

 

Sadržaj 
 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA .................................................................................................................................... 2 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ROVIŠĆE ........................................... 2 

 

 

 

 

  



2 
 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 35. 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 144/20) i 

članka 32. stavak 1. točka 1. Statuta Općine Rovišće ("Službeni glasnik Općine Rovišće", broj 4/19 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rovišće na 24. sjednici održanoj dana 26. veljače 2021. 

godine     d o n o s i 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

S T A T U T A  O P Ć I N E   R O V I Š Ć E 
 

Članak 1. 

  U Statutu Općine Rovišće ("Službeni glasnik Općine Rovišće", broj 4/19 – pročišćeni 

tekst) u članku 17. stavku 1. i 5. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 2. 

  U članku 18. stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 3. 

  U članku 38. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. 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.“ 

              Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.  

 

Članak 4. 

  U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi: 

  „ Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana o tome 

obavijestiti nadležno tijelo.“ 

Članak 5. 

  Članak 48. mijenja se i glasi: 

  „Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 

općinski načelnik onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti, 

zamijenit će ga privremeni zamjenik kojeg općinski načelnik imenuje iz redova općinskih vijećnika. 
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  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 slično.“  

Članak 6 

  Članak 49. mijenja se i glasi: 

  „Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost na koju je izabran obavljati 

profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 

Članak 7. 

  U članku 50. stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se. 

  Stavak 3. mijenja se i glasi: 

  „ Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, u Općini će se 

raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog načelnika 

obavljat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“ 

Članak 8. 

  Članak 51. mijenja se i glasi: 

  „ Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 17. ovoga Statuta. 

  Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu 

prestaje danom objave rezultata referenduma, a do prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 

obavljat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.“ 

Članak 9. 

  Članak 88. mijenja se i glasi: 

  „ Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 

djelokrugu obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu.“ 

  

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 10. 

  Ovaj Statutarna Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom 

glasniku Općine Rovišće", osim članaka 1., 2., 5. i 7. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 

Klasa: 012-03/21-01/1 

Urbroj: 2103/06-01-21-1 

Rovišće, 26. veljače 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE 

                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK  

                                                                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 LUKA MARKEŠIĆ, v.r. 
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„Službeni glasnik Općine Rovišće“ je službeno glasilo Općine Rovišće, izdaje ga Općina Rovišće, Trg 

hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće prema potrebi. 
 

Za izdavača: Slavko Prišćan, općinski načelnik 
 

Urednica: Danica Brkić Mikolčević, dipl.iur. 
 

Tel.: 043/878-079, Fax.: 043/878-489, e-mail: opcina.rovisce@gmail.com 

WEB: www.opcina-rovisce.hr 
 

Tisak: Općina Rovišće - Jedinstveni upravni odjel     
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