
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne no-

vine“, br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. Statuta Općine 

Seget („Službeni glasnik Općine Seget“, br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13, 2/13, 1/18, 2/18 – pročišćeni 

tekst i 1/20), Općinsko vijeće Općine Seget na 33. sjednici održanoj 19. veljače 2021. godine, 

donijelo je 

 

Statutarnu odluku o izmjenama i  

dopunama Statuta Općine Seget 

 

 

Članak 1. 

          U Statutu Općine Seget („Službeni glasnik Općine Seget“, br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13, 

2/13, 1/18 i 1/20) u članku 16. stavku 1.  riječ: „lokalnog“ briše se. 

 

Članak 2. 

            U članku 18. stavku 1. riječi: „i njegovog zamjenika,“ brišu se. 

 

Članak 3. 

          U članku 24. stavku 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: 

„, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom i 

Statutom.“ 

 

Članak 4. 

          U članku 25. stavku 3. u zagradama iza riječi „pritužbe“ dodaje se zarez i riječi: „elek-

troničkim putem“. 

 

Članak 5. 

          U članku 32. stavku 4. riječ „neplaćeni“ briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se 

zarezom, te se dodaju riječi: „sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 

 

Članak 6. 

          U članku 34. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase: 

          „Vijećniku kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog 

načelnika, mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obav-

ljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti. 

          Iznimno, ograničenje iz stavka 7. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja 

obnašanja dužnosti člana općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenom 

stavkom 8. ovoga članka. 

 

Članak 7. 

          U članku 36. dodaje se stavak 3. 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 vri-

jeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elek-

troničkim putem.“  

           

 

 

 



Članak 8. 

          Članak 46. mijenja se i glasi: 

          „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 načelnik zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općin-

ski načelnik na početku mandata iz reda članova općinskog vijeća. 

          Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća, općinski 

načelnik može promijeniti tijekom mandata.“ 

 

Članak 9. 

          Članak 47. mijenja se i glasi: 

          „Zamjenik općinskog načelnika iz članka 46. ovoga Statuta je privremeni zamjenik 

općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti 

ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao 

onemogućen obavljati svoju dužnost. 

          Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osi-

guralo nesmetano funkcioniranje Općine.“ 

 

Članak 10. 

          U članak 48. mijenja se i glasi: 

          „Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.“ 

 

Članak 11. 

          U članku 49. stavku 1. riječi: „i zamjeniku općinskog načelnika“, te stavak 2. i 3. brišu 

se.   

 

Članak 12. 

          U članku 50. stavku 1. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ „mogu“ zamjenjuje se 

sa riječi „može“. 

 

Članak 13. 

          Članak 71. briše se. 

 

Članak 14. 

          U članku 82. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

          „Općina javno objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mre-

žnim stranicama na lako dostupan i pretraživ način za građane u skladu sa zakonom i uputama 

nadležnog ministarstva.“ 

 

Članak 15. 

          Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glas-

niku Općine Seget“, osim članaka 6., 8., 9.  koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu 

odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela 

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

župane. 

          Osobe zatečene na dužnosti zamjenika općinskog načelnika i člana općinskog vijeća na-

stavljaju obnašati dužnost do isteka tekućeg mandata.  
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