
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PAŠMAN 
Općinsko vijeće 
 
 
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i 
članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni  glasnik Općine Pašman“ br. 1/18) Općinsko 
vijeće Općine Pašman na svojoj 25. sjednici održanoj dana __. veljače 2020. godine donijelo 
je 
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA OPĆINE PAŠMAN 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ br. 1/18), u članku 21. stavak 1. 
riječi „središnjem“ briše se.  
U stavku 2. riječ „središnje“ briše se. 
 

Članak 2. 
U članku 23. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru 
zakonitosti općih akata, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 
 

Članak 3. 
U članku 33. dodaje se stavak 2. riječi koji glasi: 
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt s izvatkom iz zapisnika, u roku 
15 dana od dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.  

 
Članak 4. 

U članku 46. stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi: „- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina te raspolaganju drugom imovinom Općine 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,“ 

U članku 46. stavak 3. točka 24. riječi „poslova državne uprave, ako su preneseni Općini“ 
zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 
Dodaju se u stavku 3. točke: 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 
uprave, 

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje 
nekretninama, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom 
ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih 
je osnivač Općina 

Dodaje se stavak 4. i glasi:  



„Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje 
iz stavka 3. podstavka 31. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno 
razdoblje 
 

Članak 5. 
Članak 47. mijenja se i glasi:  
„Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 
uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 
području.“. 
 

Članak 6. 
U članku 49. stavak 1. točka 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u Zadarskoj županiji“ 
zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu  opći akt“. 
 

Članak 7. 
U članku 54. stavak 1.  riječi „prenijeti na Općinu“ zamjenjuju se riječima „povjereni Općini“. 
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:  
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, Jedinstveni upravni odjel Općine Pašman 
ima ovlast i obvezu tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne 
uprave.“ 
 

Članak 8. 
Članak 84.a mijenja se i glasi: 
„Temeljni financijski akt Općine je proračun. 
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.“ 
 
Iza članka 84. dodaju se članci 84.a i 84.b koji glase: 
Članak 84.a 
Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 
 
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i 
raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu. 
 
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 
dana od dana stupanja na dužnost. Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovoga 
članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga 
članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“. 
 
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski 
načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 
dana od dana objave rješenja. 
 
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan. 
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka 



tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom 
općinskom načelniku. 
 
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“. 
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene 
izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. 
 
Članak 84.b 
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a 
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom 
financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela općine i drugih 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće do 31. 
prosinca, u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske. 
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do 
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem 
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka 
koju donosi općinski načelnik. 
Po imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže 
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni 
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 
Odluka o financiranju nužnih izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara 
odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za 
koje se donosi.“ 

 
Članak 9. 

U članku 90. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:  
Jedinstveni upravni odjel Općine Pašman u obavljanju povjerenih poslova državne uprave 
rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.  
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u 
obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne 
uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.  
 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 
 
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:  
„Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Pašman.“. 
 

Članak 10. 
Članak 91. mijenja se i glasi: 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu 
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
 



 „Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu.  
 
Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
opći akt dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom 
Općine Pašman i poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja 
općeg akta.“. 
 

Članak 11. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pašman stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine Pašman“.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 
 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća  
                      Petra Perinović 
 


