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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni 

glasnik“ 3/13), na prijedlog Općinskog načelnika,  Općinsko vijeće na svojoj ___. 

sjednici, održanoj __________. godine, donijelo je 

 

 

STATUTARNU ODLUKU  

O IZMJENI I DOPUNI STATUTA 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

 

Članak 1. 

 U Članku 20. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), u 

stavku 2. brišu se riječi „većina vijeća mjesnih odbora na području Općine“. 

 U istom članku dodaje se stavak 3.: 

 „Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o 

promjeni područja Općine Kneževi Vinogradi nije obvezujući.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 21. u prvom stavku riječ“ predložila“ mijenja se u „predložilo“, te se  

brišu se riječi „većina vijeća mjesnih odbora na području Općine“. 

 U stavku 3. istog članka iza riječi „birača,“ dodaje se riječ „predsjednik“ te 

nastavlja s riječima „predstavničkog tijela…“ 

 U istom stavku broj „8“ se zamjenjuje brojem „30“. 

 Stavak 5.istog članka se briše. 

 

Članak 3. 

 Članak 22. mijenja se i glasi: 

 „Članak 22. 

 Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovog Statuta referendum se 

može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 

 Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20 % ukupnog broja birača upisanih u 

popis birača i 2/3 članova Općinskog vijeća. 

 Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne 

podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis osobe. 

 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja 

birača u Općini Kneževi Vinogradi, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 

općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s 

člankom  21.stavkom 3 i 4. Statuta u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 

 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog 

vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog 

načelnika. 

 Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije 

održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

načelnika.“ 
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Članak 4. 

 Iza članka 22. dodaje se članak 22a.,koji glasi: 

„Članak 22a 

 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje 

referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje 

na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje 

akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, 

odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja 

referenduma.“ 

 

Članak 5. 

 U članku 26.stavak 2. se briše. 

 

Članak 6. 

 U članku 32. u prvom stavku, u alineji 5 riječi „godišnje izvješće“ se ispravlja 

u „godišnji izvještaj“. 

 

Članak 7. 

 Iza članka 32. dodaje se članka 32.a, koji glasi: 

„Članak 32.a 

 Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina 

njegovih članova. 

 Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o 

raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi  o predloženoj promjeni 

Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.“ 

 

Članak 8. 

 Članak 37. mijenja se i glasi: 

„Članak 37. 

 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovitim izborima traje do 

dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora. 

 Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje 

od dana konstituiranja općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća  

izabranog na redovnim izborima. 

 Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 

 Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 

 Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s 

posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 

 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme 

dok obavljaju dužnost.“ 

 

Članak 9. 

 U članku 47.stavku 2 iza riječi „traje“ dodaje se „u pravilu“. 

 U stavku 4.istog članka u petoj alineji ispred svake riječi “raspolaganju“ 

dodaje se riječ „drugom“, odnosno ispred „raspolaganje“ se dodaje „drugo“, a briše se 

u cijeloj alineji riječ „ ostalom“ 

 Stavak 5 istog članka mijenja se i glasi: 
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 „Odluku o imenovanju i razrješenju  iz stavka 3. alineja  20. ovog članka 

općinski načelnik dužan je je objaviti u prvom broju Službenog glasnika Općine 

Kneževi Vinogradi, koji slijedi nakon donošenja te odluke.“ 

 

Članak 10. 

  U članku 50.stavak 1 mijenja se i glasi: 

  „Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje 

izvješće o svom radu.  

 

Članak 11. 

  Iza članka 50. dodaje se članak 50.a: 

 „Članak 50.a 

  Općinski načelnik će jednom godišnje u svakom naselju organizirati tribinu na 

kojoj će informirati mještane o svom radu i aktualnoj problematici, te dati mogućnost 

mještanima za iznošenje prijedloga i inicijativa za unapređenje kvalitete življenja na 

svom području, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana.“ 

 

Članak 12. 

 U članku 54. iza riječi „propisima“ dodaje se zarez i nastavlja rečenica „osim u 

godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“. 

 

Članak 13. 

 Članak 56.mijenja se i glasi: 

„Članak 56. 

Općinski načelnik  i njegov  zamjenik može se opozvati i putem referenduma, 

sukladno odredbama ovog Statuta. 

 Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do 

provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg 

imenuje Vlada Republike Hrvatske.“ 

 

Članak 14. 

 U članku 64. stavku 1. iza riječi „Kneževi Vinogradi,“ dodaje se riječ „kao i 

poslova državne uprave prenijetih na te jedinice“ 

 U istom članku, iza stavka 3 dodaje se stavak 4., koji glasi: 

 „Politika upošljavanja novih službenika, odnosno službenika koji se primaju 

na upražnjena radna mjesta provodit će se na način koji će osigurati poštivanje prava 

pripadnicima nacionalnih manjina.“ 

 

Članak 15. 

 Članak 70. briše se. 

 

Članak 16. 

 Članak 71. briše se. 

 

Članak 17. 

 U članku 72. umjesto broja „10“ upisuje se broj „30“. 

 

Članak 18. 

 U članku 74.stavak 2 se briše. 
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Članak 19. 

 Članak 75. briše se. 

 

Članak 20. 

 Članak 76. briše se. 

 

Članak 21. 

 Članak 77. briše se. 

 

Članak 22. 

 Članak 78. briše se. 

 

Članak 23. 

 Članak 79. briše se. 

 

Članak 24. 

 Članak 80. briše se. 

 

Članak 25. 

 Članak 81. briše se. 

 

Članak 26. 

 Članak 82. briše se. 

 

Članak 27. 

 Članak 83. briše se. 

 

Članak 28. 

 Članak 84. briše se. 

 

Članak 29. 

 Članak 85. briše se. 

 

Članak 30. 

 Članak 86. briše se. 

 

Članak 31. 

 Članak 87. briše se. 

 

Članak 32. 

 U članku 89. riječ „domaćina“  zamjenjuje  se riječju „ gospodara“. 

 

Članak 33. 

 U članku 90.stavku 2. alineja 4 riječ „koncesija“ zamjenjuje se riječju 

„naknada za koncesiju“. 

Članak 34. 

 U članku 102. u drugom stavku riječi „danom objave“ zamjenjuju se riječima 

„prvog dana od dana objave“. 

 

Članak 35. 
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 Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i 

izda pročišćeni tekst Statuta Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 36. 

Ova Statutarna objava  stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 012-01/18-01/ 

URBROJ:2100/06-01-01/01-18-01 

Kn.Vinogradi,  

 

       PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

        Dragana Božić  

   

 


