
- P R I J E D L O G - 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) i članka 29. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 
2. sjednici održanoj dana ___. srpnja 2021. godine, donijelo je 
 
 

STATUTARNU ODLUKU  
O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE PITOMAČA 

 
 

Članak 1. 
 U Statutu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21) u članku 35. 
stavku 1. alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase: 

- „ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u 
trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili 
uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. 
stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, 
- danom odjave prebivališta s područja općine Pitomača.“. 

 
Članak 2. 

       U članku 48. stavku 1. alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
- „ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili 
mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom 
pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. Zakona o lokalnim 
izborima, 
- danom odjave prebivališta s područja općine Pitomača.“. 

 
Članak 3. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
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OBRAZLOŽENJE: 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
Članak 33. 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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20). 
 
II. PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
Člankom 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 
37/21) mijenja se članak 80. stavak 1. točke 3. i 4. i glasi: 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u 
trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom 
osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. ovoga 
Zakona o lokalnim izborima, 

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice. 

Članak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 
37/21) mijenja se članak 93. stavak 1. točke 3. i 4. i  glase: 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu 
je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti 
presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, 

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice. 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Pitomača donio je Odbor za statutarno - 
pravna pitanja te ga upućuje Općinskom vijeću Općine Pitomača na donošenje.  
Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje iste kao u tekstu.  
 
Cijeli tekst članaka 80. Zakona o lokalnim izborima  

(1) Članu predstavničkog tijela mandat prestaje u sljedećim slučajevima: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, 

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju 
od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom 
osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. ovoga 
Zakona, 

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 

Cijeli tekst članka 93. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima: 
 
(1) Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, odnosno njihovim zamjenicima mandat 
prestaje po sili zakona: 



1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, 

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu je 
ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, 
osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, 

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 

 

Cijeli tekst članak 13. Zakona o lokalnim izborima  

(1) Birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim 
snagama Republike Hrvatske ne smiju se kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice niti za 
općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovog zamjenika. 

(2) Birači i političke stranke ne smiju za člana predstavničkog tijela jedinice niti za općinskog 
načelnika, gradonačelnika i župana i njihova zamjenika kandidirati osobe koje su pravomoćnom 
sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest 
mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. 

(3) Zabrana kandidiranja iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje su pravomoćnom 
sudskom presudom osuđene za kaznena djela počinjena iz nehaja na kaznu zatvora ako im je ta 
kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. 

 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pitomača za 2021. godinu. 

 
IV. TEKST PRIJEDLOGA - u privitku se dostavlja tekst predmetne Odluke. 

 

 

 

 

 

 

 

 


