На темељу чланка 35. Закона о локалној и подручној (регионалној) самоуправи
(Народне новине бр. 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) и чланка
33. Статута Општине Кнежеви Виногради („Службени гласник“ 2/09), Општинско веће
на својој 29. седници, одржаној 25.03.2013. године, донело је
СТАТУТ
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се детаљније уређује самоуправнa надлежност Општине
Кнежеви Виногради, њена обележја, јавна признања, организацију, овлаштења и начин
рада тела Општине Кнежеви Виногради, начин обављања послова, облици
конзултовања грађана, облици непосредног учешћа грађана у одлучивању, провођење
референдума

у

питањима

из

самоуправне

надлежности,

месна

самоуправа,

организација и рад јавних служби, сарадња са другим јединицама локалне и подручне
(регионалне) самоуправе, те друга питања од важности за остваривање права и обавеза
Општине Кнежеви Виногради.
Члан 2.
Општина Кнежеви Виногради је јединица локалне самоуправе на подручју
утврђеном Законом о подручјима жупанија, градова и општина у Републици Хрватској
(„Народне новине“ 86/06, 12/06-испр., 16/07-испр.).
Члан 3.
Границе подручја Општине Кнежеви Виногради (у даљњем тексту: општина)
иду границама подручја рубних катастарских општина, односно рубних насеља.
Граница Општине Кнежеви Виногради починје на северу, тромеђи катастарских
општина Брањина, Котлина и Подоље. Граница се протеже према истоку границама
катастарских општина Подоље, Гајић, Драж и Батина, те долази до државне границе
Републике Хрватске и Србије. Затим иде државном границом према југу заокруживши
рудину Каландош-Шмагуц, сече Дунав, те Моњорошким Дунавцем долази до Дунава
заобилазећи рудину Сига. Десном страном Дунава спушта се јужно до насипа

Змајевац-Копачево. Једним делом тог насипа иде на запад, потом путем обухваћајући
рудине Казук Чапрошхат. Граница долази до жичане ограде која служи као заштита од
дивљачи. Том оградом иде југозападно до пута Козјак-Мирковац, наставлја делом тог
пута, те се протеже према западу Дунавцем, а уједно и к.о. Кн.Виногради.
Граница

северозападно долази до границе к.о.Каранац, иде једним њеним

делом, долази до фарме Козарац, коју обухваћа, пење се северно, а потом западно до
цесте Б.Манастир-Осијек. Прелази цесту границом к.о.Каранац до шуме „Хаљево“, те
наставља границом к.о.Каранац до границе са к.о. Бели Манастир, обухваћајући
Циглану Каранац.
Граница наставља на североисток границом к.о. Бели Манастир и к.о. Брањина,
где долази до почетне тачке кретања у којој и завршава.
Границе Општине Кнежеви Виногради могу се мењати на начин и по поступку
прописаном законом.
Члан 4.
Назив јединице локалне самоуправе је: ОПШТИНА КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ.
Седиште Општине је: у Кнежеви Виноградима, Хрватске Републике 3.
Општина Кнежеви Виногради је правна особа.

II.ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ
Члан 5.
Општина Кнежеви Виногради има свој грб, заставу и печат.
Грб Општине има облик овалног штита. У зеленом пољу, у његовом горњем
делу при врху хоризонтално лежи клас пшенице жуте боје. У централном његовом
делу налазе се три грозда жуте боје са смеђом стабљиком, који стоје и захваћају једним
делом смеђе, хоризонтално окренуто буре, округлог облика са пипом у доњем делу.
Руб штита је црне боје.
Застава Општине је жуте боје. Однос ширине и дужине заставе је 1:2. Величина
грба размерна је величини заставе.
Грб и застава Општине смеју се израђивати само у садржају, облику и изгледу
утврђеном Статутом Општине и приказаном у изворнику ових знамења. Изворник грба

и заставе чува се у управном телу Општине Кнежеви Виногради, а један примерак овог
документа у Државном архиву.
Грб и застава Општине Кнежеви Виногради могу се користити само у сврхе, на
начин и према условима утврђеним посебном одлуком.

III.ЈАВНА ПРИЗНАЊА
Члан 6.
За изузетна достигнућа и допринос од посебног значаја за развој и углед
Општине, Општинско веће може додељивати награде и друга признања Општине у
складу са одредбама посебне Одлуке којом се прописују облици признања и награде,
те прилике и поводи додељивања.

IV.САРАДЊА

СА

ДРУГИМ

ЈЕДИНИЦАМА

ЛОКАЛНЕ

И

ПОДРУЧНЕ

(РЕГИОНАЛНЕ) САМОУПРАВЕ
Члан 7.
Остварујући заједнички интерес у успоређивању привредног, друштвеног и
културног развоја, Општина Кнежеви Виногради успоставља и одржава сарадњу са
другим јединицама локалне самоуправе у земљи и иностранству, у складу са законом и
међународним уговорима.
Члан 8.
Општинско веће доноси одлуку о успостављању сарадње, односно о склапању
споразума (уговора, повеље, меморандума и сл.) о сарадњи са појединим јединицама
локалне самоуправе, када оцени да постоји дугорочан и трајан интерес за
успостављање сарадње и могућности за њезино развијање.
Критерији за успостављање сарадње, те поступак доношења одлуке уређује се
посебном одлуком Општинског већа.
Члан 9.
О успостављању сарадње склапа се споразум (уговор, повеља, меморандум и
сл.).
Споразум о сарадњи Општине Кнежеви Виногради и општине или општине
друге државе објављује се у Службеном гласнику Општине Кнежеви Виногради.

V.САМОУПРАВНА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 10.
Општина Кнежеви Виногради је самостална у одлучивању у пословима из
самоуправне надлежности у складу с Уставом Републике Хрватске и законом, те
подлеже само контроли законитости рада и аката тела Општине Кнежеви Виногради.
Члан 11.
Општина Кнежеви Виногради у самоуправној надлежности обавља послове
локалног значаја којима се непосредно остварују права грађана, а који нису Уставом
или законом додељени државним телима и то посебно послове који се односе на:
-

Уређење насеља и становање

-

Просторно и урбанистичко планирање

-

Комунално господарство

-

Бригу о деци

-

Социјалну бригу

-

Примарну здравствену заштиту

-

Одгој и образовање

-

Културу, физичку културу и спорт

-

Заштиту потрошача

-

Заштиту и унапређење природне околине

-

Протупожарну заштиту и цивилну заштиту

-

Саобраћај на свом подручју

-

Остале послове у складу са посебним законима.

Општина Кнежеви Виногради обавља послове из самоуправне надлежности у
складу са посебним законима којима се уређују поједине делатности из става 1. овог
члана.
Послови из самоуправне надлежности детаљније се утврђују одлукама Општинског
већа и Општинског начелника у складу са законом и овим Статутом.
Члан 12.
Општина Кнежеви Виногради може организовати обављање појединих послова из
члана 11. овог Статута заједнички с другом јединицом локалне самоуправе или више
јединица локалне самоуправе, оснивањем заједничког тела, заједничког управног

оделења или службе, заједничког трговачког друштва или заједнички организовати
обављање појединих послова у складу са посебним законом.
Одлуку о обављању послова на начин прописан у ставу 1. овог члана доноси
Општинско веће, на темељу које се закључује споразум о заједничком организовању
послова, којим се уређују међусобни односи у обављању заједничких послова.
Члан 13.
Општинско веће Општине Кнежеви Виногради, може посебном одлуком
поједине послове из самоуправне надлежности Општине, чије је обављање од ширег
интереса за грађане на подручју више јединица локалне самоуправе пренети на
Осјечко-барањску Жупанију, у складу са њезиним Статутом.
VI.ЗАШТИТА АУТОХТОНИХ ПРАВА МАЂАРСКЕ И СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ И ЊЕНИХ ПРИПАДНИКА
Члан 14.
На подручју Општине Кнежеви Виногради, у службеној је употреби хрватски
језик и латинично писмо.
Уз услове прописане законом, у службену употребу уз хрватски језик и
латинично писмо, може се увести српски језик и ћирилично писмо, као и мађарски
језик и писмо.
У ту сврху Општина ствара потребне услове који гарантују да ће се целокупни
јавни живот на подручју Општине одвијати уз службену употребу трију језика и писма.
Члан 15.
На подручју Општине Кнежеви Виногради сви јавни натписи у местима (називи
насеља и др.) исписују се на хрватском језику, а у местима где за то постоји интерес и
потреба на мађарском и српском језику.
Објаве општих аката Општине Кнежеви Виногради, издају се и објављују на
хрватском језику. Појединачни акти издају се на хрватском језику, а где за то постоји
оправдан интерес на захтев и на мађарском, односно српском језику.
Постојање потреба и интереса кориштења и исписивања на хрватском и
мађарском језику у складу са ставом 1. овога члана утврђују се за места Кнежеви
Виногради, Каранац, Змајевац, Суза, Каменац и Котлина, а потребу кориштења и
објављивања на српском језику утврђује се за места Кнежеви Виногради и Каранац.

Органи управе, те јавна предузећа и установе дужни су осигурати потребан број
радника који се подједнако служе уз хрватски и мађарским односно српским језиком.
Члан 16.
Припадници хрватског народа, мађарске и српске националне мањине, који у
складу са одредбама Уставног закона о правима националнох мањина имају право на
размерну заступљеност у Општинском већу Општине Кнежеви Виногради, имају право
на заступљеност у извршном и управним телима Општине Кнежеви Виногради.
Општински начелник планом пријема у службу утврђује попуњеност управних
тела Општине Кнежеви Виногради и планира запослење потребног броја припадника
мађарске и српске националне мањине ради остваривања заступљености у складу са
Уставним законом о правима националних мањина.
Када припадници мађарске и српске националне мањине из става 1. овог члана
подносе пријаву на конкурс за пријем у службу, имају се право позвати на остваривање
права која им припадају у складу са одредбама Уставног закона о правима
националних мањина.
Општина Кнежеви Виногради дужна је, да политику запошљавања нових
службеника, односно службеника који се примају на упражњена радна места проводи
тако да се осигура поштивање права припадницима мађарске и српске националне
мањине, у складу са одредбама из члана 22. става 4. Уставног закона о правима
националних мањина.

Члан 17.
Управна тела Општине, јавне установе, правна лица за обављање привредних,
друштвених, комуналних и других делатности основане од стране Општине обавезни
су, ако за то постоји потреба уз хрватски у службеној употреби

користити се

мађарским, односно српским језиком и печатима.
Члан 18.
На подручју Општине слободно је кориштење и истицање националних застава,
симбола, извођења химни и других обележја етничких и националних заједница или
мањина.

Код службене употребе националне заставе, симбола и других обележја
етничких и националних заједница или мањина претходно обавезно се уз њих истичу,
застава, симболи, изводи химна и друга обележја Републике Хрватске.
VII. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊУ
Члан 19.
Грађани могу непосредно учествовати у одлучивању о локалним пословима
путем референдума и збора грађана, у складу са законом и овим Статутом.
Члан 20.
Референдум се може расписати ради одлучивања о предлогу о промени Статута
Општине, о предлогу општег акта или другог питања из надлежности Општинског
већа, ради претходног прибављања мишљења становника о промени подручја
Општине, као и о другим питањима одређеним законом.
Предлог за доношење одлуке о расписивању референдума из става 1. овог члана
може на темељу одредби закона и овог Статута, дати једна трећина чланова
Општинског већа, Општински начелник, већина већа месних одбора на подручју
Општине и 20% од укупно уписаних бирача у попис бирача Општине.
Члан 21.
Осим из разлога утврђених чланом 20. ставом 1. овог Статута референдум се
може расписати и ради опозива општинског начелника и његовог заменика.
Предлог за расписивање референдума ради опозива општинског начелника и
његовог заменика може поднети најмање 20% укупног броја бирача уписаних у попис
бирача.
Предлог мора бити поднесен у писаном облику и мора садржавати личне
податке (име и презиме, адресу пребивалишта и ЈМБГ) и власторучни потпис особе.
Општинско веће не сме расписати референдум за опозив општинског начелника
и његовог заменика пре истека рока од 12 месеци од одржаних избора или раније
одржаног референдума за опозив, нити у години у којој се одржавају редовити избори
за начелника.
Члан 22.

Ако је расписивање референдума предложила најмање једна трећина чланова
представничког тела, односно ако је расписивање референдума предложио општински
начелник, те ако је расписивање референдума предложила већина већа месних одбора,
на подручју Општине, представничко тело дужно је изјаснити се о поднесеном
предлогу те ако предлог прихвати, донети одлуку о расписивању референдума у року
од 30 дана од запримања предлога.
Одлука о расписивању референдума доноси се већином гласова свих чланова
представничког тела.
Ако је расписивање референдума предложило 20% од укупног броја бирача,
представничко тело доставити ће запримљени предлог средишњем телу државне
управе надлежном за локалну и подручну (регионалну) самоуправу у року од 8 дана од
запримања предлога.
Ако средишње тело државне управе надлежно за локалну и подручну
(регионалну) самоуправу утврди да је предлог исправан, Општинско веће расписат ће
референдум у року од 30 дана од запримања одлуке.
Ако су предлог за расписивање референдума за опозив начелника и његовог
заменика поднели бирачи, Општинско веће дужно је у року од 60 дана од дана
подношења предлога утврдити исправност предлога, а у даљњем року од 30 дана од
дана утврђивања исправности предлога донети одлуку о расписивању референдума.
Члан 23.
Представничко тело може расписати саветодавни референдум о питањима из
свог делокруга.
Члан 24.
Право гласања на референдуму имају грађани који имају пребивалиште на
подручју општине Кнежеви Виногради и уписани су у попис бирача.
Одлука донесена на референдуму обавезна је за представничко тело, осим
одлуке донесене на саветодавном референдуму која није обавезна.
На поступак провођења референдума одговарајуће се примењују одредбе закона
којима се уређује проведба референдума.
Члан 25.

Општинско веће може тражити мишљење од зборова грађана о предлогу општег
акта или другог питања из делокруга Општине, као и о другим питањима одређеним
законом или овим Статутом.
Предлог за тражење мишљења из става 1. овог члана може дати једна трећина
већника Општинског већа и општински начелник.
Општинско веће дужно је размотрити предлог из става 2. овог члана и у року од
60 дана од дана запримања предлога донети одлуку о предлогу.
Одлуком из става 3. овог члана одређују се питања о којима ће се тражити
мишљење од зборова грађана те време у којем се мишљење треба доставити.
Члан 26.
Збор грађана сазива председник Општинског већа у року од 15 дана од дана
доношења одлуке Општинског већа.
Збор грађана може сазвати и веће месног одбора.
За правоваљано изјашњавање на збору грађана потребно је присуство најмање
10% бирача уписаних у попис бирача месног одбора за чије је подручје сазван збор
грађана.
Изјашњавање грађана на збору грађана је јавно, а предлоге Општинском већу
доносе већином гласова присутних грађана.
Члан 27.
Мишљење добивено од месних зборова не обавезује општинско веће.
Члан 28.
Грађани имају право предлагати Општинском већу доношење одређеног акта
или решавање одређеног питања из надлежности Општинског већа.
Општинско веће расправља о предлогу из става 1. овог члана, ако предлог
потписом подржи најмање 10% бирача уписаних у попис бирача Општине.
Општинско веће дужно је дати одговор подносиоцима, најкасније у року од 3
месеца од пријема предлога.
Члан 29.
Грађани и правне особе имају право подносити представке и притужбе на рад
тела Општине Кнежеви Виногради, као и на рад његових управних тела, те на

неправилан однос запослених у тим телима када им се обраћају ради остваривања
својих права и интереса или извршавања својих грађанских дужности.
На поднесене представке и притужбе руководиоц тела Општине Кнежеви
Виногради односно управних тела дужан је одговорити у року од 30 дана од дана
подношења представке, односно притужбе.
Остваривање права из става 1. овог члана осигурава се установљавањем књиге
притужби, постављањем сандучића за представке и притужбе, непосредним
комуницирањем са овлашћеним представницима тела Општине, те уколико за то
постоје техничке претпоставке, средствима електроничке комуникације (е-маилом,
контакт обрасцем на веб страницама и сл.).
VIII. ТЕЛА ОПШТИНЕ КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ
Члан 30.
Тела Општине Кнежеви Виногради су Општинско веће и Општински начелник.
1. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Члан 31.
Општинско веће представничко је тело грађана и тело локалне самоуправе, које
доноси одлуке и акте у оквиру права и дужности Општине, те обавља и друге послове
у складу са Уставом, законом и овим Статутом.
Ако законом или другим прописом није јасно одређено надлежно тело за
обављање послова из самоуправне надлежности, послови и задаци који се односе на
уређивање односа из самоуправне надлежности у надлежности су Општинског већа, а
извршни послови и задаци у надлежности су општинског начелника.
Уколико се на начин прописан ставом 2. овог члана не може утврдити надлежно
тело, послове и задатке обавља Општинско веће.
Члан 32.
Општинско веће:
-

Доноси Статут Општине,

-

Доноси Пословник о раду,

-

Доноси одлуку о условима, начину и поступку управљања некретнинама у
власништву Општине,

-

Доноси буџет и одлуку о извршењу буџета,

-

Доноси годишњи извештај о извршењу буџета,

-

Доноси одлуку о привременом финансирању,

-

Одлучује о стицању и отуђењу покретнина и некретнина Општине Кнежеви
Виногради и располагању осталом имовином у складу са законским и
подзаконским прописима, овим Статутом и посебним прописима, чија
појединачна вредност прелази 0,5% износа прихода без примитака остварених у
години која претходи години у којој се одлучује о стицању и отуђивању
покретнина и некретнина, односно располагању осталом имовином, односно ако
је та вредност мања од 70.000.00 кн, одлучује о појединачној вредности вишој
од 70.000.00 кн,

-

Доноси одлуку о промени границе Општине Кнежеви Виногради,

-

Уређује организацију и надлежност управних оделења и служби,

-

Доноси одлуку о критеријима за оцењивање службеника и начину провођења
оцењивања,

-

Оснива јавне установе, установе, трговачка друштва и друге правне особе, за
обављање привредних, друштвених, комуналних и других делатности од
интереса за Општину,

-

Предлаже главној скупштини односно скупштини трговачког друштва у којем
има деонице или уделе у власништву чланове управног тела и надзорног одбора
трговачког друштва,

-

Одлучује о давању сагласности за задуживање правним особама које је основала
Општина или које су у већинском власништву Општине,

-

Даје претходне сагласности на статуте установа, уколико законом или одлуком
о оснивању није другачије прописано,

-

Доноси одлуке о потписивању споразума о сарадњи с другим јединицама
локалне самоуправе, у складу са општим актом и законом,

-

Расписује локални референдум,

-

Бира и разрешава председника и потпредседнике Општинског већа,

-

Бира и разрешава председнике и чланове радних тела Општинског већа,

-

Одлучује о покровитељству,

-

Доноси одлуку о критеријима, начину и поступку за доделу јавних признања и
додељује јавна признања,

-

Именује и разрешава и друге особе одређене законом, овим Статутом и
посебним одлукама Општинског већа,

-

Доноси одлуке и друге опште акте који су му стављени у надлежност законом и
подзаконским актима.

Општинско веће надзире укупно материјално и финансијско пословање Општине.
Члан 33.
Општинско веће има председника и једног потпредседника.
Потпредседник се у правилу бира у складу са структуром Општинског већа.
Функција председника и потпредседника већа је почасна и за то носиоци функције
не примају плату. Председник и потпредседник имају право на накнаду трошкова у
складу са посебном одлуком Општинског већа.
Члан 34.
Председник Општинског већа:
-

Заступа Општинско веће,

-

Сазива и организира, те председава седницама Општинског већа,

-

Предлаже дневни ред Општинског већа,

-

Упућује предлоге овлаштених предлагача у прописани поступак,

-

Брине о поступку доношења одлука и општих аката,

-

Одржава ред на седници Општинског већа,

-

Усклађује рад радних тела,

-

Потписује одлуке и акте које доноси Општинско веће,

-

Брине о сарадњи Општинског већа и Општинског начелника,

-

Брине се о заштити права већника, обавља и друге послове одређене законом и
Пословником Општинског већа.
У време када Општинско веће не заседа, председник Општинског већа може у

име Општинског већа преузети покровитељство друштвене, научне, културне,
спортске или друге манифестације од значаја за Општину Кнежеви Виногради, а о
преузетом покровитељству обавештава Општинско веће на првој следећој седници
Општинског већа.
Члан 35.
Општинско веће чини 13 већника.

Општинско веће може имати и више од 13 већника ако је то потребно да би се
осигурала одговарајућа заступљеност мађарске, односно српске националне мањине у
Општинском већу у складу са Уставним законом о правима националних мањина.
Члан 36.
Припадницима хрватског народа, мађарске и српске националне мањине
гарантује се заступљеност у Општинском већу сразмерно њиховом уделу у
становништву Општине Кнежеви Виногради.
Припадницима хрватског народа утврђује се право на најмање 4 члана
Општинског већа.
Мађарској националној мањини утврђује се право на најмање 4 члана
Општинског већа.
Српској националној мањини утврђује се право на најмање 2 члана Општинског
већа.
Члан 37.
Мандат чланова Општинског већа траје четири године.
Функција чланова Општинског већа је почасна и за то већник не прима плату.
Већници имају право на накнаду трошкова у складу са посебном одлуком
Општинског већа.
Већници немају обавезујући мандат и нису опозиви.
Члан представничког тела не може бити казнено гоњен нити одговоран на било
који други начин, због гласања, изјава или изнешених мишљења и ставова на
седницама представничког тела.
Чланови представничког тела имају право увида у регистар бирача за време док
обављају дужност.
Члан 38.
Већнику престаје мандат пре истека времена на који је изабран:
-

Ако поднесе оставку, даном доставе писане оставке,

-

Ако му је правомоћном судском одлуком одузета односно ограничена пословна
способност, даном правомоћности судске одлуке,

-

Ако је правомоћном судском пресудом осуђен на безусловну казну затвора у
трајању дужем од шест месеци, даном правомоћности пресуде,

-

Ако одјави пребивалиште с подручја Општине Кнежеви Виногради, даном
одјаве пребивалишта,

-

Ако му престане хрватско држављанство у складу са одредбама закона којим се
уређује хрватско држављанство, даном његовог престанка,

-

Смрћу.
Члан 39.
Већнику који за време трајања мандата прихвати обављање дужности која је

према одредбама закона неспојива са дужности члана представничког тела, мандат
мирује, а за то време већника замењује заменик, у складу са одредбама закона.
По престанку обављања неспојиве дужности, већник наставља са обављањем
дужности већника, ако поднесе писани захтев председнику Општинског већа у року од
осам дана од дана престанка обављања неспојиве дужности. Мировање мандата
престаје осмог дана од дана подношења писаног захтева.
Члан већа може ставити мандат у мировање из личних разлога, у складу са
законом.
Већник може тражити настављање обављања дужности већника једанпут током
трајања мандата.
Члан 40.
Већник има права и дужности:
-

Учествовати на седницама Општинског већа,

-

Расправљати и гласати о сваком питању које је на дневном реду седнице Већа,

-

Предлагати Већу доношење аката, подносити предлоге аката и подносити
амандмане на предлоге аката,

-

Постављати питања општинском начелнику и заменику општинског начелника,

-

Учествовати на седницама радних тела Општинског већа и на њима
расправљати, а у радним телима којих је члан и гласати,

-

Прихватити се чланства у највише 2 радна тела у које га изабере Општинско
веће,

-

Тражити и добити податке, потребне за обављање дужности већника, од тела
Општине те у вези с тиме користити њихове стручне и техничке усулге.

Већник не може бити кривично гоњен нити одговоран на било који други начин,
због гласања, изјава или изнешених мишљења и ставова на седницама Општинског
већа.
Већник је дужан чувати тајност података, који су као тајни одређени у складу са
позитивним прописима, за које сазна за време обављања дужности већника.
Већник има и друга права и дужности утврђена одредбама закона, овог Статута
и Пословника Општинског већа.
Члан 41.
Пословником Општинског већа детаљније се уређује начин конституисања,
сазивања, рад и ток седнице, остваривање права, обавеза и одговорности већника,
остваривање права и дужности председника Општинског већа, надлежност, састав
и начин рада радних тела, начин и поступак доношења аката у Општинском већу,
поступак избора и разрешења, учешће грађана на седницама те друга питања од
значаја за рад Општинског већа.
Општинско веће може посебном одлуком уредити начела и стандарде доброг
понашања председника, потпредседника и чланова Општинског већа, те
председника и чланова радних тела Општинског већа у обављању њихових
дужности.
1.1 РАДНА ТЕЛА
Члан 42.
Радна тела Општинског већа су:
-

Комисија за избор и именовања;

-

Комисија за Статут, Пословник и нормативну делатност;

-

Мандатна комисија.
Члан 43.
Комисија за избор и именовања, предлаже:

-

Избор и разрешење председника и потпредседника Општинског већа,

-

Избор и разрешење чланова радних тела Општинског већа,

-

Именовање и разрешење и других особа одређених овим Статутом и другим
одлукама Општинског већа,

-

Прописе о примањима већника, те накнаде већницима за рад у Општинском
већу.
Члан 44.
Комисија за Статут, Пословник и проведбу општих аката Општине
Кнежеви Виногради:

-

Предлаже Статут Општине и Пословник Општинског већа,

-

Предлаже покретање поступка за измену Статута односно Пословника
Општинског већа,

-

Доноси тумачења усвојених општих аката Општинског већа,

-

Уколико је потребно разматра предлоге одлука и других општих аката које
доноси Општинско веће у погледу њихове усклађености са Уставом и правним
системом, те у погледу њихове правне обраде и о томе даје мишљење и
предлоге Општинском већу,

-

Обавља и друге послове одређене овим Статутом.
Члан 45.
Мандатна комисија:

-

На конститутивној седници обавештава Општинско веће о проведеним
изборима за Општинско веће и именима изабраних већника, на темељу
објављених резултата надлежног изборног поверенства о проведеним изборима,

-

Обавештава Општинско веће о поднесеним оставкама на већничку дужност, те о
заменицима већника који уместо њих почињу обављати већничку дужност,

-

Обавештава Општинско веће о мировању мандата већника и о заменицима
већника који уместо њих почињу обављати већничку дужност,

-

Обавештава Општинско веће о престанку мировања мандата већника,

-

Обавештава Општинско веће о престанку мандата када се испуне законом
предвиђени услови и обавештава Општинско веће да су испуњени законски
услови за почетак мандата заменику већника.
Члан 46.
Општинско веће може уз радна тела основана овим Статутом, оснивати друга

стална и повремена радна тела ради проучавања и разматрања других питања из

надлежности Општинског већа, припреме предлога одлука и других аката, давања
мишљења и предлога у вези питања која су на дневном реду Општинског већа.
Састав, број чланова, надлежност и начин рада радних тела утврђује Општинско
веће посебним одлукама.

2. ОПШТИНСКИ НАЧЕЛНИК
Члан 47.
Општински начелник заступа Општину и носиоц је извршне власти Општине.
Мандат општинског начелника траје четири године.
Мандат општинског начелника почиње првог радног дана који следи након дана
објаве коначних резултата избора и траје до првог радног дана који следи након
дана објаве коначних резултата избора новог општинског начелника.
У обављању извршне власти општински начелник:
-

Припрема предлоге општих аката,

-

Извршава и осигурава извршавање општих аката Општинског већа,

-

Утврђује предлог буџета Општине и извршење буџета,

-

Управља некретнинама, покретнинама и имовинским правима у власништву
Општине у складу са законом, овим Статутом и општим актом Општинског
већа,

-

Одлучује о стицању и отуђењу покретнина и некретнина Општине Кнежеви
Виногради и располагању осталом имовином у складу са законским и
подзаконским прописима, овим Статутом и посебним прописима, чија
појединачна вредност не прелази 0,5% износа прихода без примитака
остварених у години која претходи години у којој се одлучује о стицању и
отуђивању покретнина и некретнина, односно располагању осталом имовином,
а највише до 1.000.000 куна, а ако је тај износ мањи од 70.000,00 кн, тада може
одлучивати највише до 70.000,00 кн, ако је стицање и отуђивање некретнина и
покретнина, те располагање осталом имовином планирано у буџету и проведено
у складу са законским прописима,

-

Управља приходима и расходима Општине,

-

Управља расположивим новчаним средствима на рачуну буџета Општине,

-

Доноси правилник о унутрашњем реду за управна тела Општине,

-

Именује и разрешава руководиоце управних тела,

-

Именује и разрешава унутарњег ревизора,

-

Утврђује план пријема у службу у управна тела Општине,

-

Предлаже израду просторног плана као и његове измене и допуне на темељу
образложених и аргументираних предлога физичких и правних лица,

-

Усмерава деловање управних одељења и служби Општине у обављању послова
из самоуправне надлежности Општине, односно послова државне управе, ако су
пренешени на Општину,

-

Разматра и утврђује коначни предлог просторног плана,

-

Именује и разрешава управитеља властитог погона,

-

Доноси одлуку о објави прикупљања понуда или расписивања конкурса за
обављање комуналних делатности,

-

Склапа уговор о концесији за обављање комуналних делатности,

-

Доноси одлуку о објави прикупљања понуда или расписивању конкурса за
обављање комуналних делатности на темељу уговора и склапа уговор о
поверавању послова,

-

Даје претходну сагласност на измену цена комуналних услуга,

-

Именује и разрешава представнике Општине у телима јавних установа и других
правних лица којима је Општина оснивач, односно у којима има деонице или
удео у власништву,

-

До краја марта текуће године подноси Општинском већу извештај о извршењу
Програма одржавања комуналне инфраструктуре и Програму градње објеката и
уређаја комуналне инфраструктуре за претходну годину,

-

Проводи поступак конкурса и доноси одлуку о најповољнијој понуди за давање
у закуп пословног простора у власништву Општине, у складу са посебном
одлуком Општинског већа о пословним просторима,

-

Доноси одлуку о уређењу промета и паркирања на подручју Општине,

-

Организује заштиту од пожара на подручју Општине и води бригу о успешном
провођењу и подузимању мера за унапређење заштите од пожара,

-

Контролише рад управних одељења и служби у самоуправној надлежности и
пословима државне управе,

-

Даје мишљење о предлозима које подносе други овлашћени предлагатељи,

-

Обавља контролу над законитошћу рада тела месних одбора,

-

Обавља и друге послове предвиђене овим Статутом и другим прописима.

Одлуку о именовању и разрешењу из става 3. алинеја 20. овог члана општински
начелник дужан је доставити Општинском већу у року од 8 дана од доношења
одлуке и објавити у Службеном гласнику Општине Кнежеви Виногради.
Члан 48.
Општински начелник је одговоран за уставност и законитост обављања послова
који су у његовој надлежности и за уставност и законитост аката управних тела
Општине.
Члан 49.
Општински начелник у свом раду може основати саветодавно тело.
Одлуку о оснивању саветодавног тела доноси Општински начелник.
Одлуком ће се поближе одредити број чланова саветодавног тела, функције,
начин рада и др.
Члан 50.
Општински начелник два пута годишње подноси полугодишњи извештај о свом
раду и то до 31. марта текуће године за период јули- децембар претходне године и
до 1. октобра за период јануар- јуни текуће године.
Општинско веће може, поред извештаја из става 1. овог члана, од општинског
начелника тражити извештај о појединим питањима из његовог делокруга.
Општински начелник подноси извештај по захтеву из става 2. овог члана у року
од 30 дана од дана запримања захтева. Ако један захтев садржи већи број
различитих питања, рок за подношење извештаја износи 60 дана од дана запримања
извештаја.
Општинско веће не може захтевати од општинског начелника извештај о битно
подударном питању пре протека рока од 6 месеци од раније поднешеног извештаја
о истом питању.
Члан 51.
Општински начелник у обављању послова из самоуправне надлежности
општине, има право обуставити од примене општи акт представничког тела. Ако
оцени да је тим актом повређен закон или други пропис, општински начелник
донети ће одлуку о обустави општег акта у року од 8 дана од дана доношења

општег акта. Општински начелник има право затражити од представничког тела да
у року од 8 дана од доношења одлуке о обустави отклони уочене недостатке у
општем акту.
Ако представничко тело не отклони уочене недостатке, општински начелник
дужан је без одгоде о томе обавестити руководиоца уреда државне управе у
жупанији и доставити му одлуку о обустави општег акта.
Општински начелник има право обуставити од примене акт месног одбора ако
оцени да се тим актом повређује закон, Статут или општи акти које је донело
Општинско веће.
Члан 52.
Општински начелник има заменика, који замењује Општинског начелника у
случају дуже одсутности или других разлога спречености у обављању своје
дужности.
Сматра се да је општински начелник дуже одсутан или спречен обављати своју
дужност ако дуже од 30 дана није присутан у просторијама општине, а притом
функционерима и запосленицима општине није непосредно доступан на другом
месту ради договора о обављању послова, доношења одлука, потписивања аката и
сл.
Општински начелник може обављање одређених послова из своје надлежности
поверити заменику, али му тиме не престаје одговорност за њихово обављање.
Заменик општинског начелника је у случају из ставка 3. овог чланка дужан
придржавати се упута општинског начелника.
Члан 53.
Право на заменика општинског начелника остварују припадници из реда хрватског
народа и националних мањина, у складу са Уставним законом о правима национаних
мањина и Законом о локалној и подручној (регионалној) самоуправи.
Члан 54.
Општински начелник и заменици општинског начелника сами одлучују да ли ће
своју дужност обављати професионално, у складу са законским прописима.
Члан 55.

Општинском начелнику и заменицима општинског начелника мандат престаје
по сили закона:
1. Даном подношења писане оставке, поднешене у складу са правилима о
достави прописаним Законом о општем управном поступку,
2. Даном правомоћности судске одлуке о одузимању пословне способности,
3. Даном правомоћности судске пресуде којом је осуђен на безусловну казну
затвора у трајању дужем од једног месеца,
4. Даном правомоћности судске пресуде којом је осуђен ради почињења
казненог дела против слободе и права човека и грађанина, Републике
Хрватске и вредности заштићених међународним правом,
5. Даном одјаве пребивалишта на подручју Општине Кнежеви Виногради,
6. Даном престанка држављанства у складу са одредбама закона којима се
уређује хрватско држављанство,
7. Смрћу.
У случају наступања неког од разлога из става 1. овог члана пре истека две
године мандата општинског начелника, руководиоц управног тела надлежан за
службеничке односе ће у року од 8 дана о томе обавестити Владу Републике Хрватске
ради расписивања превремених избора за новог општинског начелника.
Ако мандат општинског начелника из неког од разлога утврђених ставом 1. овог
члана престане након истека две године мандата општинског начелника, дужност
општинског начелника до краја мандата обавља заменик општинског начелника.
Члан 56.
Општински начелник и његов заменик може се опозвати и путем референдума.
Расписивање референдума за опозив може предложити 20% укупног броја
бирача у Општини у којој се тражи опозив општинског начелника и његовог заменика.
Представничко тело расписати ће референдум за опозив општинског начелника,
и његовог заменика у складу са чланом 21. овог Статута, у делу који се односи на
утврђивање је ли предлог поднесен од потребног броја бирача у јединици.
Референдум за опозив не може се расписати само за заменика општинског
начелника.
Ако на референдуму буде донешена одлука о опозиву општинског начелника и
његовог заменика, мандат им престаје даном објаве резултата референдума, а до

провођења превремених избора дужност начелника обављати ће повереник којега
именује Влада Републике Хрватске.
IX. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Члан 57.
Припадници националних мањина у Општини Кнежеви Виногради учествују у
јавном животу и управљању локалним пословима путем већа националних мањина и
представника националних мањина.
Члан 58.
Већа и представници националних мањина у Општини Кнежеви Виногради
имају право:
-

Предлагати телима Општине Кнежеви Виногради мере за унапређење положаја
националних мањина у Општини Кнежеви Виногради, укључујући и давање
предлога општих аката којима се уређују питања од значаја за националну
мањину,

-

Истицати кандидате за дужности у телима Општине Кнежеви Виногради,

-

Бити обавештени о сваком питању о коме ће расправљати радно тело
Општинског већа, а тиче се положаја националне мањине.

Начин, рокови и поступак остваривања права из ставка 1. овог чланка уредит ће се
Пословником Општинског већа Општине Кнежеви Виногради.

Члан 59.
Општински начелник је дужан у припреми предлога општих аката од већа
националних мањина, односно представника националних мањина основаних за
подручје Општине Кнежеви Виногради, затражити мишљење и предлоге о одредбама
којима се уређују права и слободе националних мањина.
Члан 60.
На подручју Општине Кнежеви Виногради, припадници националних мањина
имају право користити и истицати симболе и заставе националне мањине.

Застава националне мањине може се уз заставу Републике Хрватске и заставу
Општине Кнежеви Виногради истицати на пословним зградама у којима национална
мањина има седиште и у свечаним приликама које су значајне за националну мањину.
Члан 61.
Већа

и

представници

националних

мањина

могу

у

службене

сврхе

употребљавати и друге симболе и знамења своје националне мањине и то:
-

У саставу својих печата и жигова,

-

У натписним плочама на пословним зградама у којима имају седиште те у
службеним и свечаним просторијама,

-

У заглављима службених аката које доносе.
Члан 62.
У свечаним приликама важним за националну мањину може се изводити химна

и/или свечана песма националне мањине.
Пре извођења химне и/или свечане песме националне мањине, обавезно се
изводи химна Републике Хрватске.
Члан 63.
Општина Кнежеви Виногради, у складу са могућностима финансијски помаже
рад културних и других удружења које оснивају припадници националних мањина,
ради очувања националног и културног идентитета.
Општина Кнежеви Виногради осигурава средства за рад већа националних
мањина и представника националне мањине.
X. УПРАВНА ТЕЛА
Члан 64.
За обављање послова из самоуправне надлежности Општине Кнежеви
Виногради, утврђених законом и овим Статутом, формира се управно тело Општине.
Организација и надлежност управног тела уређује се посебном одлуком
Општинског већа.
Управним телом управља руководиоц којег на темељу јавног конкурса именује
Општински начелник.

Члан 65.
Управно тело у областима за које је организовано и у оквиру надлежности
утврђене посебном одлуком, непосредно извршава и надзире провођење закона и
општих и појединачних аката тела Општине, те у случају непровођења општег акта
подузима прописане мере.
Члан 66.
Управно тело самостално је у оквиру своје надлежности, а за законито и
правовремено обављање послова из своје надлежности одговорно је Општинском
начелнику.
Члан 67.
Средства за рад управног тела, осигуравају се у Прорачуну Општине Кнежеви
Виногради, Државном прорачуну и из других прихода у складу са законом.

XI. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 68.
Општина Кнежеви Виногради у оквиру самоуправне надлежности осигурава
обављање делатности којима се задовољавају свакодневне потребе грађана на подручју
комуналних, друштвених и других делатности, за које је законом утврђено да се
обављају као јавна служба.

Члан 69.
Општина Кнежеви Виногради осигурава обављање делатности из члана 68. овог
Статута оснивањем трговачких друштава, јавних установа, других правних лица и
оснивањем властитог погона.
Представнике Општине у телима управљања правних лица којима је Општина
оснивач или у којима Општина има уделе именује општински начелник ако овим
Статутом није другачије прописано.
XII. МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 70.
На подручју Општине Кнежеви Виногради оснивају се месни одбори, као
облици месне самоуправе, а ради остваривања непосредног ућешћа грађана у
одлучивању о локалним пословима.
Месни одбори се оснивају за поједина насеља или више међусобно повезаних
мањих насеља или за делове насеља који чине посебну разграничену целину, на начин
и по поступку прописаном законом, овим Статутом и посебном одлуком Општинског
већа, којом се детаљније уређује поступак и начин избора тела месног одбора.
Месни одбори су правна лица.
Члан 71.
Месни одбори на подручју Општине Кнежеви Виногради су:
1. Кнежеви Виногради за подручје насеља Кнежеви Виногради
2. Каранац за подручје насеља Каранац
3. Котлина за подручје насеља Котлина
4. Каменац за подручје насеља Каменац
5. Суза за подручје насеља Суза
6. Змајевац за подручје насеља Змајевац
7. Мирковац за подручје насеља Мирковац, Соколовац, Јасеновац.
Подручје и границе месних одбора одређују се посебном одлуком Општинског
већа.

Члан 72.
Иницијативу и предлог за оснивање месног одбора може дати 10% грађана
уписаних у попис бирача за подручје за које се предлаже оснивање месног одбора,
организације и удружења грађана, те Општински начелник.
У случају да предлог из ставка 1. овог чланка, дају грађани или њихове
организације и удружења, предлог се доставља у писаном облику Општинском
начелнику.
Члан 73.

Општински начелник у року од 15 дана од дана пријема предлога утврђује да ли
је предлог поднешен на начин и по поступку утврђеним законом и овим Статутом.
Ако Општински начелник утврди да предлог није поднешен на прописани
начин и по прописаном поступку, обавестити ће предлагатеља и затражити да у
року од 15 дана допуни предлог за оснивање месног одбора.
Правоваљани предлог Општински начелник упућује Општинском већу, које је
дужно изјаснити се о предлогу у року од 60 дана од пријема предлога.
Члан 74.
У предлогу за оснивање месног одбора наводе се подаци о предлагатељу (имена
и презимена, те адреса пребивалишта физичких особа, назив и седиште правне особе),
подручју и границама месног одбора, седишту месног одбора, нацрту правила месног
одбора те задаци и извори финансирања месног одбора.
При утврђивању подручја Месног одбора узима се у обзир следеће:
-

Да се омогући што непосредније учествовање и одлучивање грађана у решавању
заједничких потреба у месту становања,

-

Да месни одбор буде средиште у којем се стичу и разрешавају сва питања од
непосредног животног интереса грађана, стварна социјална заједница у којој
историјски развој и заједнички живот и навике и други чиниоци упућују грађане
на то да се организирају у циљу решавања заједничких питања и проблема,

-

Да подручје месног одбора буде што целовитија просторна и урбанистичка
целина, односно да се на подручју месног одбора што потпуније задовољавају
свакодневне заједничке животне потребе породице, односно домаћинстава у
месту становања.
Члан 75.
Тела месног одбора су веће месног одбора и председник већа месног одбора.
Члан 76.
Чланове већа месног одбора бирају грађани с подручја месног одбора који имају

бирачко право на непосредним изборима, тајним гласањем, на време од четири године.
Изборну јединицу за избор чланова већа месног одбора чини цело подручје
месног одбора.

Поступак избора чланова већа месног одбора уређује се посебном одлуком
Општинског већа.
Члан 77.
Изборе за чланове већа месних одбора расписује Општинско веће у року од 30
дана од дана доношења одлуке о оснивању месног одбора, односно у року од 30 дана
од дана истека мандата или распуштања већа месног одбора.
Од дана расписивања избора па до дана избора не може протећи мање од 30
дана нити више од 60 дана.
Члан 78.
Веће месног одбора има, укључујући и председника, од 5 до 9 чланова, и то:
-

Веће Месног одбора Кнежеви Виногради има 9 чланова

-

Веће Месног одбора Каранац има 7 чланова

-

Веће Месног одбора Каменац има 5 чланова,

-

Веће Месног одбора Котлина има 5 чланова

-

Веће Месног одбора Суза има 5 чланова

-

Веће Месног одбора Змајевац има 7 чланова

-

Веће Месног одбора Мирковац, Јасеновац, Соколовац има 5 чланова.
За члана већа месног одбора може бити биран хрватски држављанин с

навршених 18 година живота који има пребивалиште на подручју месног одбора.
Члан 79.
Веће месног одбора бира председника већа из реда својих чланова, већином
гласова свих чланова на време од четири године.
Председник већа представља месни одбор и за свој рад одговоран је већу месног
одбора.
Члан 80.
Веће месног одбора доноси програм рада месног одбора, правила месног
одбора, пословник о свом раду, финансијски план и годишњи обрачун трошкова, те
обавља друге послове утврђене законом, овим Статутом и одлукама Општинског већа
и Општинског начелника.

Члан 81.
Програмом рада утврђују се задаци месног одбора, посебно у погледу вођења
бриге о уређењу подручја месног одбора, провођењем мањих комуналних акција
којима се побољшава комунални стандард грађана на подручју месног одбора, брине о
побољшавању задовољавања потреба грађана у области здравства, социјалне бриге,
културе, спорта и других локалних потреба на свом подручју.
Члан 82.
Правилима месног одбора детаљније се уређује начин конституисања, сазивања
и рад већа месног одбора, остваривање права, обавеза и одговорности чланова већа
месног одбора, остваривање права и дужности председника већа месног одбора, начин
одлучивања, те друга питања од значаја за рад месног одбора.
Члан 83.
Приходе месног одбора чине приходи од помоћи и дотација правних или
физичких особа, те приходи које посебном одлуком утврди Општинско веће.
Члан 84.
Веће месног одбора, ради расправљања о потребама и интересима грађана, те
давања предлога за решавање питања од локалног значења, може сазивати зборове
грађана.
Збор грађана може се сазвати и за део подручја месног одбора који чини засебну
целину.
Збор грађана води председник месног одбора или члан већа месног одбора којег
одреди веће.
Члан 85.
Стручне и административне послове за потребе месног одбора обављају
управна тела Општине на начин прописан општим актом којим се уређује организација
и начин рада управних тела Општине.
Члан 86.
Иницијативу и предлог за промену подручја месног одбора могу дати тела
месног одбора и Општински начелник.

О иницијативи и предлогу из претходног става Општинско веће доноси одлуку
уз претходно прибављено мишљење грађана месног одбора за које се тражи промена
подручја.
Члан 87.
Контролу над законитошћу рада тела месног одбора обавља Општински
начелник.
Општински начелник може у поступку провођења контроле над законитошћу
рада месног одбора распустити веће месног одбора, ако оно учестало крши одредбе
овог Статута, правила месног одбора и не извршава поверене му послове.

XIII. ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ
Члан 88.
Све покретне и непокретне ствари, те имовинска права која припадају Општини
Кнежеви Виногради, чине имовину Општине Кнежеви Виногради.
Члан 89.
Имовином Општине управљају Општински начелник и Општинско веће у
складу са одредбама овог Статута пажњом доброг домаћина.
Општински начелник у поступку управљања имовином Општине доноси
појединачне акте у погледу управљања имовином, на темељу општег акта Општинског
већа о условима, начину и поступку управљања имовином у власништву Општине.

Члан 90.
Општина Кнежеви Виногради има приходе којима у оквиру своје самоуправне
надлежности слободно располаже.
Приходи Општине Кнежеви Виногради су:
-

Градски порези, прирез, накнаде, доприноси и пристојбе, у складу са законом и
посебним одлукама Општинског већа,

-

Приходи од ствари у власништву Општине и имовинских права,

-

Приход од трговачких друштава и других правних особа у власништву
Општине, односно у којима Општина има уделе или деонице,

-

Приходи од концесија,

-

Новчане казне и одузета имовинска корист за прекршаје које пропише Општина
Кнежеви Виногради у складу са законом,

-

Удео у заједничким порезима са Осјечко-барањском жупанијом и Републиком
Хрватском,

-

Средстав помоћи и дотације Републике Хрватске предвиђена у Државном
буџету,

-

Други приходи одређени законом.
Члан 91.
Процена годишњих прихода, те утврђени износи расхода исказују се у буџету

Општине Кнежеви Виногради.
Сви приходи буџета морају бити распоређени у буџету и исказани по изворима
из којих потичу.
Сви расходи буџета морају бити утврђени у буџету и уравнотежени с
приходима.
Чланак 92.
Буџет Општине Кнежеви Виногради и одлука о извршењу буџета доноси се за
буџетску годину и вреди за годину за коју је донешен.
Буџетска година је период од дванаест месеци, која почиње 1. јануара, а
завршава 31. децембра.
Члан 93.
Општинско веће доноси буџет за следећу буџетску годину на начин и у
роковима прописаним законом.
Ако се буџет за следећу буџетску годину не може донети у прописаном року,
Општинско веће доноси одлуку о привременом финансирању на начин и поступком
прописаним законом и то најдуже за период од прва три месеца буџетске године.
Члан 94.

Ако се током буџетске године смање приходи и примици или повећају издаци
утврђени буџетом, буџет се мора уравнотежити снижењем предвиђених издатака или
проналажењем нових прихода.
Уравнотежење буџета проводи се изменама и допунама буџета по поступку
прописаном за доношење буџета.
Члан 95.
Укупно

материјално

и

финансијско

пословање

Општине

контролише

Општинско веће.
Законитост, сврсисходност и правовременост кориштења буџетских средстава
Општине контролише Министарство финансија, односно друго законом одређено тело.

XIV. АКТИ ОПШТИНЕ
Члан 96.
Општинско веће на темељу права и овлашћења утврђених законом и овим
Статутом доноси Статут, Пословник, буџет, одлуку о извршењу буџета, одлуке и друге
опште акте и закључке.
Општинско веће доноси решења и друге појединачне акте, када у складу са
законом решава о појединачним стварима.
Члан 97.
Општински начелник у пословима из своје надлежности доноси одлуке,
закључке, правилнике, те опште акте када је за то овлашћен законом или општим
актом Општинског већа.
Члан 98.
Радна тела Општинског већа доносе закључке и препоруке.
Члан 99.
Општински начелник осигурава извршење општих аката из члана 96. овог
Статута, на начин и у поступку прописаном овим Статутом, те обавља контролу над
законитошћу рада управних тела.

Члан 100.
Управна тела Општине у извршавању општих аката Општинског већа доносе
појединачне акте којима решавају о правима, обавезама и правним интересима
физичких и правних особа.
Против појединачних аката из става 1. овог члана, може се изјавити жалба
надлежном управном телу Осјечко-барањска жупаније или покренути управни спор.
На доношење појединачних аката сходно се примењују одредбе Закона о
општем управном поступку и других прописа.
У извршавању општих аката Општинског већа појединачне акте доносе и
правне особе којима су одлуком Општинског већа, у складу са законом, поверена јавна
овлаштења.
Члан 101.
Контролу над законитошћу општих аката Општинског већа у његовој
самоуправној надлежности обавља уред државне управе у Осјечко-барањској жупанији
и надлежна средишња тела државне управе, свако у својој надлежности.
Члан 102.
Општи акти се пре него што ступе на снагу, објављују у Службеном гласнику
Општине Кнежеви Виногради.
Општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објаве, осим ако није због
посебно оправданих разлога, општим актом прописано да општи акт ступа на снагу
даном објаве.

XV. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 103.
Рад Општинског већа, Општинског начелника и управних тела Општине је
јаван.
Представници удружења грађана, грађани и представници медија могу пратити
рад Општинског већа у складу са одредбама Пословника Општинског већа.

Члан 104.
Јавност рада Општинског већа осигурава се:
-

Јавним одржавањем седница,

-

Извештавањем и написима у штампи и другим облицима јавног извештавања,

-

Објављивањем општих аката и других аката у службеном гласнику Општине
Кнежеви Виногради и на веб страницама Општине Кнежеви Виногради.
Јавност рада општинског начелника осигурава се:

-

Одржавањем конференција за медије,

-

Извештавањем и написима у штампи и другим облицима јавног извештавања,

-

Објављивањем општих аката и других аката у службеном гласнику Општине
Кнежеви Виногради и на веб страницама Општине Кнежеви Виногради.
Јавност рада управних тела Општине Кнежеви Виногради осигурава се

извештавањем и написима у штампи и медијима, објавом на веб страници и другим
облицима јавног извештавања.

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 105.
Предлог за промену Статута може поднети једна трећина већника Општинског
већа, Општински начелник и Комисија за Статут, Пословник и нормативну делатност
Општинског већа.
Предлог мора бити образложен, а подноси се председнику Општинског већа.
Општинско веће, већином гласова свих већника, одлучује да ли ће приступити
расправи о предложеној промени Статута.
Ако се ни након поновљене расправе не донесе одлука да ће се приступити
расправи о предложеној промени, исти предлог се не може поново ставити на дневни
ред Општинског већа, пре истека рока од шест месеци од дана закључивања расправе о
предлогу.
Члан 106.
Одлуке и други општи акти донешени на темељу Статута Општине Кнежеви
Виногради (Службени гласник 2/09) и закона, ускладити ће се са одредбама овог
Статута и закона којим се уређује поједино подручје у законом прописаном року.

Члан 107.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Кнежеви Виногради.
Ступањем на снагу овог Статута престаје важити Статут Општине Кнежеви
Виногради („Службени гласник 2/09).
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