
             
   REPUBLIKA HRVATSKA 
  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
                                     
                     OPĆINA LUKA    

 
 
 
KLASA:021-01/21-26 
URBROJ:238/39-01-21-2 
Luka, 18. 03. 2021. 
 
Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13-
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Općinsko vijeće Općine Luka na 26. sjednici održanoj 
dana 18. 03. 2021. donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE LUKA 

 
 

Članak 1. 
  
 U Statutu Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/18 i 26/20) članak 18. mijenja 
se i glasi: 
 

„Članak 18. 
„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalni poslovima putem referenduma i zbora 
građana, u skladu sa zakonom i Statutom.“ 
 

Članak 2. 
 Članak 19. mijenja se i glasi:  

„Članak 19. 
 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta 
ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i 
Statutom.  
Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem 
odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova općinskog vijeća, općinski načelnik, 
većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača Općine.“ 

 



 
 

Članak 3. 
 Članak 20. mijenja se i glasi: 

„Članak 20. 
Ako jer raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, predstavničko tijelo je dužno izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 
30 dana od zaprimanja prijedloga.  
Odluka iz stavka 1. donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. 
Ukoliko je raspisivanje referendum predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik općinskog 
vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana  
od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li isti podnesen od 
potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o 
utvrđenom dostaviti općinskom vijeću.  
Ukoliko tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu utvrdi da je prijedlog 
ispravan, općinsko vijeće će raspisat referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke.“ 
  
 

Članak 4. 
 Članak 21. mijenja se i glasi: 

„Članak 21. 
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.  
Odluka donesena na referendumu je obvezatna za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 
 
 

Članak 5. 
 

Članak 24. mijenja se i glasi: 
„Članak 24. 

Zborovi građana mogu se sazivati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz 
samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog 
značenja u skladu sa zakonom i statutom.  
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa statutom općine za dijelove područja ili dio 
područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavana 
građana o pitanjima od značenja za općinu. “ 
 

Članak 6. 
 

Članak 25. mijenja se i glasi: 
„Članak 25. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 



Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće 
i općinskog načelnika.  
Zbor građana saziva se temeljem posebne odluke u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o 
sazivanju zbora građana. 
Za pravovaljanost izjašnjavana na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih 
u popis birača područja za koje je sazvan zbor građana.“ 
 

 
Članak 7. 

 
Članak 26. mijenja se i glasi: 

„Članak 26. 
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine u 
skladu sa zakonom i statutom 
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži 
najmanje 10% od ukupnog broja birača na području općine te dati odgovor podnositeljima najkasnije 
u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.“ 
 
 

Članak 8. 
 

U članku 31. stavak 3. se briše. 
 

Članak 9. 
 

U članku 34. brojka i riječ „11 (jedanaest)“ zamjenjuje se brojkom i riječi „9 (devet). 
 

Članak 10. 
 

U članku 41. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:  
 - „Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda“. 
 

Članak 11. 
 

U članku 31. stavak 3. se briše. 
 

Članak 12. 
 

Članak 47. mijenja se i glasi: 
„Članak 47. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 
načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata 
iz reda članova predstavničkog tijela. 
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela općinski načelnik 
može promijeniti tijekom mandata. 



Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 
nesmetano funkcioniranje općine.  
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 
načelnika. 
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 
obavljanja dužnosti općinskog načelnika, odnosno u slučaju stupanja na snagu rješenja o imenovanju 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.“ 
 

Članak 13. 
 

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47.a koji glasi: 
„Članak 47.a 

Ukoliko nastupe okolnosti za prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni 
izbori za općinskog načelnika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika će 
obnašati povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
O nastupanju okolnosti iz stavka 1. ovog članka, općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela će obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća. 
O prestanku mandata općinskog načelnika predsjednik predstavničkog tijela će u roku od osam dana 
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 
načelnika. „ 
 

Članak 14. 
 

Članak 48. mijenja se i glasi: 
„Članak 48. 

Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski. 
Ako općinski načelnik dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u 
godini održavanja redovnih lokalnih izbora.  

 
Članak 15. 

 
U članku 49. stavku 1. brišu se riječi: „i njegovom zamjeniku“. 
U članku 49. stavci 2. i 3. se brišu. 
 
 

Članak 16. 
 

Članak 50. mijenja se i glasi: 
„Članak 50. 

Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma koji se provodi u skladu sa zakonom i 
posebnom odlukom. 
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 20% ukupnog broja birača na području općine ili  
2/3 članova predstavničkog tijela. 
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je 
dužan bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.“ 
 

Članak 17. 



 
Članak 70. se briše. 
Dosadašnji članci 71., 72., 73., 74., 75., 76, 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. ,90., 
91. i 92. postaju članci: 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76, 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 
88., 89. ,90. i 91. 
 
 

Članak 18. 
 

 Ova Odluka će se objaviti u „Glasniku Zagrebačke županije“ . 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
Predsjednik 
 

           Željko Kostanjčar 


