Općina

Vrhovine

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,
144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj: 144/12. i 121/16.) i članka 159. Statuta Općine Vrhovne («Županijski glasnik Ličkosenjske županije“, broj: 5/18.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 9. sjednici održanoj dana
7. 05.2018. godine donosi

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Vrhovine
Članak 1.
(1) U Statutu Općine Vrhovine(«Županijski glasnik Ličko-senjske županije“, broj:5/18.) u
članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi:
(3) „Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.“
Članak 2.
(1) U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:
(3) „Mandat člana Vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata Vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine
sukladno doredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstvničkog tijela, sukladno
odredbama Zakona.“
Članak 3.
(1) U članku 46. stavak 1. podstavak 17. mijnja se i glasi:
17. „odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugo raspolaganje
imovinom u skladu s ovim Statutom, Zakonom, i posebnim propisima i odlukama Vijeća.“
Članak 4.
(1) U članku 59. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 5.
(1) U članku 60. stavku 3. riječi „59. Statuta“ zamjenjuju se riječima
„104. stavkom 3. i člankom 105.Statuta“
Članak 6.
(1) U članku 72. stavk 1. mijenaj se i glasi:
(1) „Općina može s drugim jedinicama lokalne samouprave osnovati zajedničko upravno
tijelo osobito u svrhu pripremne projekta za povlačenje novčanih sredstava iz fondova
Europske unije.“
Članak 7.
(1) U članku 78. u stavku 2. riječi “raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenju se riječima
„drugom raspolaganju imovinom“.
U stavku 5. riječi “raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenju se riječima „drugom
raspolaganju imovinom“.
Članak 8.
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(1) U članaku 80. stavku 2. podstavku 7. riječ „dotacije“ briše se.
Članak 9.
(1) U člankau 87. stavak 1. riječi „godišnje izvješće“ zamjenjuju se riječima „godišnji izvještaj“
Članak 10.
U članku 105. stavku 1. broj „105“ zamjenjuje se brojem „104“.
Članak 11.
U članku 147. stavk 3. mjenja se i glasi:
(3) Iznimno u općem aktu, iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog
dana od dana objave.
Člalnak 12.
(1) U članku 156. stavku 1. tekst: „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuje se tekstom „Ured državne uprave u Ličkosenjskoj županiji.“
Članak 13.
(1) Ove Izmjene i dopune Statut Općine Vrhovine:
• objaviti će se u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije„ i na web stranici
Općine www.vrhovine.hr ,
• a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku Ličko-senjske
županije“.
Općinsko vijeće Općine Vrhovine
KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2125/09-01/01/18-3
Vrhovine, 7.5.2018. godine
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Predsjednik
Nikola Ivančević,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRHOVNE
Odbor za statut i poslovnik
KLASA:021-05/18-01/5
URBROJ: 2125/09-02/01/18-2
Vrhovine, 30.04.2018. godine

Zapisnik
sa sjednice Odbora za statut i poslovnik održane dana 30.04. 2018. godine u nazočnosti
članova Odbora Nikola Ivančević i Nikola Kmezić raspravljalo se o slijedećem
Dnevnom redu
1. Izmjena i dopuna Statut Općine Vrhovine

Nakon uvodnog izlaganja Službenika-pročenika JUO članovi Odbora nisu imali primjedbe na
predloženi tekst Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine izrađenog u skladu s
Uputom o postupanju po osnovi Nadzora zakonitosti Statuta Općine Vrhovine Ureda državne
uprave u Ličko-senjskoj županiji KLASA: 040-01/18-01/33 je tekst prijedloga Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine i ustvrdio da je prijedlog Izmjena i dopuna utemeljen
u skladu s dobivenim Uputama Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i jednoglasno
predlaže Općinskom vijeću da, na temelju članka 43. stavka 1. Statuta Općine Vrhovine
(„Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 5/18.) i članka 49. stavak 1. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj
5/18.) da
usvoji
predloženi tekst (u privitku) Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine.

Privirtak:
• Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Vrhovine
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