
 

   Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine„ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. 

tekst) i članka 120. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13) 

Općinsko vijeće Općine Primošten donosi:  

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

                       o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten 

 

 

Članaka 1.  

 

   U Statutu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13) u poglavlju II.  

STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE mijenja se dosadašnji članak 4. na način da  

glasi: 

„U sastavu Općine Primošten nalazi se šest (6) naselja: Primošten, Kruševo, Primošten Burnji, 

Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji Vezac, 

Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, Tribešić, Milišine Ložnice i Bilo.“ 

 

                                                                  Članak 2.  

 

   Dosadašnji čanak 20 briše se i mijenja na način da isti sada glasi:  
   „Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan 

za poslove lokalne i područne samouprave ili osoba koju on ovlasti. 

   Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih 

rezultata. 

   Ako se predstavničko tijelo ne konstituira  na sjednici iz stavka 2. ovog članka , ovlašteni 

sazivač sazvat  ć novu konstituirajuću sjednicu  u roku od 30 dana od dana   kada je prethodna 

sjednica trebala biti održana. Ukoliko se predstavničko tijelo ne konstituira ni  tom roku , 

ovlašteni sazivač  sazvat će konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 

   Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda prvi izabrani 

član one kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova“. 

 

 

                                                                  Članak 3.  

 

   Dosadašnji čanak 50 stavak3. briše se i mijenja na način da sada glasi: 

   „Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima 

pravo na zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2. i 3.ovog Statuta , kad se za to 

ostvare propisani uvjeti u svezi zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u ukupnom 

broju stanovnika općine, mogu ostvariti i pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je 

zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine 

Primošten.“ 

 

                                                                  Članak 4.  

 

   U podnaslovu „Jedinstveni upravni odjel“ mijenja se dosadašnji članak 57.na način da iza 

teksta dosadašnjeg stavka 1. nastavlja novim stavkom 2. koji glasi: 

   „Odluku o utvrđenom prethodnim stavkom ovog članka donosi Općinsko vijeće.“ 



 

Članak 5.  

 

   U poglavlju „VIII. AKTI OPĆINE“ briše se dosadašnji članak 69 stavak 1. mijenja se na 

način da se iza riječi „Općinskog vijeća“ nastavlja dvotočkom i riječima „ podnose prijedloge 

vijeću“ zatim stavlja se zarez i nastavlja dosadašnjim tekstom“ donose zaključke i 

preporuke.“. 

Članak 6. 

 

   U prethodno citiranom poglavlju briše se i dosadašnji članak 71.stavak1. na način da sada 

glasi: 

   „Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 

donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i pravnim interesima  fizičkih 

i pravnih osoba“ 

 

                                                                  Članak 7. 

 

   U poglavlju“ JAVNOST RADA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj VIII. i umjesto kojeg 

treba stajati novi redni broj IX . 

                                                                  Članak 8. 

 

   U prethodno citiranom poglavlju mijenja se članak 74. stavak 2. tako što se briše točka i 

nastavlja tekstom kako slijedi:  

„ ili njegov zamjenik, a mogu i oba istovremeno“ „ 

   Ujedno se mijenja stavak 4. tako da se u dosadašnjem tekstu iza riječi Načelnika isti  

dopunjuje riječima „ po potrebi“ dok se iz konteksta rečenice skroz brišu dvije riječi „ 

redovitih mjesečnih “ 

Članak 9. 

 

   U poglavlju „NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU“ briše 

se dosadašnji dodijeljeni broj IX. i podredno tome stavlja novi redni broj X dok se mijenjaju 

njegov članak 77. stavak 3. tako da se iz teksta skroz briše riječ „MBG“. 

   U prethodo citiranom poglavlju dosadašnji članak 85. stavak 1.briše se i mijenja na način da 

sada glasi: 

„Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad općinskih tijela i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih kada im se obraćaju 

radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

 

Članak 10. 

 

   U poglavlju „MJESNA SAMOUPRAVA“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj X.umjesto 

kojeg se stavlja novi redni broj XI.  

Članak 11. 

 

   U poglavlju „USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj 

XI i umjesto kojeg se stavlja novi redni broj XII . 

 

Članak 12. 

 

   U poglavlju „OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,  



TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE“ podredno prethodnom pomijeranju 

rednih brojeva za jedan naprijed, dosadašnji dodijeljeni broj XII. i zamjenjuje također brojem 

XIII. 

 

Članak 13. 

 

   U poglavlju „POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA“ briše se dosadašnji dodijeljeni 

broj XIII i umjesto kojeg se stavlja  novi redni broj XIV . 

 

Članak 14. 

 

   U poglavlju „ZAKLJUČNE ODREDBE“ briše se dosadašnji dodijeljeni broj XIV i umjesto 

kojeg se stavlja  novi redni broj XV . 

 

Članak 15. 

 

   Ovalšćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi pročišćeni tekst 

Statuta Općine Primošten. 

 

Članak 16. 

 

 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Općine 

Primošten«. 

 

 

 

Klasa: 012-03/13-01/1 

Ur.broj:2182/02-01-13-2 

Primošten, 19. srpnja 2013. godine 

                             

                                             OPĆINSKO VIJEĆE 

                                            OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK 

                                                                                                            Vinko  Bolanča  

 

 

 

 

 

 


