
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O  NACRTU PRIJEDLOGA  OPĆIH AKATA 

 

Naslov dokumenta 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću o Nacrtu Statutarne odluke 

o izmjeni i dopuni St 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Svrha dokumenta 
Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih 

informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja 

predloženih nacrtom prijedloga Statutarne odluke o 

izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi uz 

podnošenje konkretnih prijedloga odredbi 

Datum dokumenta 
25.01.2018. 

Verzija dokumenta 
I. 

Vrsta dokumenta 
Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi  

Jedinstvena oznaka iz Plana 

donošenja zakona, drugih propisa i 

akata objavljenog na internetskim 

stranicama Vlade 

2 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 
Općina Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Sadašnji predsjednici mjesnih odbora, Komisija za statut, 

poslovnik i normativnu djelatnost. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na drugi 

odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, 

na kojoj internetskoj stranici i 

koliko je vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

Da 

 

Internetska stranica Općine Kneževi 

Vinogradi knezevi-vinogradi.hr  

 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

provedeno je u razdoblju od 25.siječnja do 11.veljače 

2018. 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 
Daniel Hordoši, općinski vijećnik 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe  nacrta 

Općinski vijećnik tražio je da se iz prijedloga Statutarne 

odluke  brišu predložene izmjene (čl- 15-31), a koje se 

odnose na ukidanje mjesne samouprave. S obzirom da se 

radi o općinskom vijećniku, zakonsko pravo je vijećnika 

predlaganje amandmana na sjednici prilikom rasprave i 

donošenja Odluke, te stoga prijedlog nije posebno 

razmatran kroz ovo Savjetovanje. 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove. 



PRILOG: 

 

 

                                                           
. 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI 

AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Razdoblje savjetovanja 

(početak i završetak) 

25. Siječanj-11.veljače 2018. godine 

Ime/naziv sudionika/ce 

savjetovanja (pojedinac, 

udruga, ustanova i sl.) koji/a 

daje svoje mišljenje i primjedbe 

na nacrt zakona, drugog propisa 

ili akta 

Daniel Hordoši, općinski vijećnik, u ime mještana Suze, Kotline, 

Zmajevca i Karanca 

Tematsko područje i brojnost 

korisnika koje predstavljate, 

odnosno interes koji zastupate 

Predložena izmjena Statuta Općine Kneževi Vinogradi, odgoda 

ukidanja VMO-ova. 

Načelni komentari na 

predloženi nacrt 

Predlažemo odgodu ukidanja Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Kneževi Vinogradi. 

Primjedbe, komentari i 

prijedlozi na pojedine članke 

nacrta zakona, drugog propisa 

ili dijelove akta 

Predlažemo odgodu ukidanja Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Kneževi Vinogradi, odnosno predlažemo brisanje članaka 15.-

31. prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (kojim se planiraju brisati članci statuta vezanih uz 

rad VMO-ova). 

Naime, tijekom veljače 2018. godine proveli smo značajnu anketu 

među stanovnicima Suze, ali i drugih mjesta gdje žive pripadnici 

mađarske nacionalne manjine, i zaključak je da se ljudi ne slažu sa 

gubitkom legitimnog vodstva svojih mjesta, bez obzira pripadaju li oni 

njihovoj političkoj „boji“ ili ne. 

Također, anketa na facebooku govori tome u prilog. 

Sukladno svemu navedenom, predlažemo brisanje članak 15-31. iz 

prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi, odnosno odgodu namjere brisanje VMO-ova iz Statuta 

Općine, te provedbu izbora za VMO-ove nakon skorog isteka mandata 

istih.. 

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala 

primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za 

zastupanje udruge, ustanove i sl. 

Daniel Hordoši, općinski vijećnik 

Kontakti: 0919429992 E-mail:                                  Telefon:  

Datum dostavljanja obrasca 08. veljače 2018. 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac, s 

imenom/nazivom sudionika/ce savjetovanja, 

objavi na internetskoj stranici nadležnog tijela?1 
DA NE 


