
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proščišćeni tekst ,137/15 
I 123/17), te članka  29. Statuta Općine Kula Norinska (“Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije br: 06/13), a u svezi članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) 
samoupravi, Općinsko  vijeće Općine Kula Norinska na svojoj VI. sjednici održanoj dana 31. 
siječnja 2018. godine, donijelo je  

 

STATUTARNA ODLUKA O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KULA NORINSKA 

 

Članak 1. 

 

U članku 4. dodaje se stavak 4, koji glasi: 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske I drugim propisima. 
   

Članak 2. 
 
U članku 17. dodaje se stavak 3, koji glasi : 
 
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 
Općine nije obvezujući. 
 

Članak  3. 
 
U članku 18. stavak 2.  mijenja se i glasi: 
 
Prijedlog za raspisivanje referendum 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. 
 
U članku 18. stavak  3. mijenja se i glasi: 
 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta, OIB) i vlastoručni potpis birača. 
 
U članku 18. stavak 4. 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 19. stavak 1. mijenja se i glasi: 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli biračl, Predsjednik općinskog vijeća  je 
dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referendum u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu. 



U članku 19. stavak 3. mijenja se i  glasi: 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači , Predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao i u stavku 1. i 2. ovog članka.   
 

Članak 5. 
 
U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 23. 
stavka 3. ovog Statuta. 
 
U članku 24. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno. 
 

Članak 6. 
 
Iza članka 29. dodaje se  članak 29. a, koji glasi. 
 
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova. 
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta, donose se većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća. 
 
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 7. 
 
U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade RH o raspisivanju slijedećih redovnih izbora. 
 
 

Članak 8. 
 
U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.  
 
 
 
 
 
 
 



Članak 9. 
 
U članku 59. 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, članovi predstavničkog tijela, udruge 

sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik. 

 

Članak 10. 

 

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

 

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
predložiti općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe 
ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
 

Članak 11. 

 

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Kula Norinska, stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije. 
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