
                    

                        

    REPUBLIKA HRVATSKA  Točka 11.           - Prijedlog 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KRAVARSKO 

       OPĆINSKO  VIJEĆE 

 

                                                                                                                   

 

 Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09 i 150/11,144/12 i123/17), i 

članka 32. Statuta Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije  br.13/13) Općinsko  

vijeće Općine Kravarsko na svojoj 06. sjednici, održanoj dana 31. siječnja 2018.  godine, 

donosi 

 

 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  STATUTA OPĆINE KRAVARSKO 

 
Članak 1. 

 U Statutu Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije br.13/13) u članku 19. 

stavku 1. riječi „ Općinsko  vijeće dostavit će“ zamjenjuju se riječima: „ predsjednik 

Općinskog  vijeća dužan je dostaviti“ , a brojka  „8“ zamjenjuje se brojkom „30“. 

 
Članak 2. 

 Članak 24. mijenja se i glasi: 

„ Načelnik  i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma. 

 Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

- 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine 

-  2/3 članova Općinskog vijeća 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača, 

Općinskog  vijeće raspisat će referenduma za opoziv načelnika  i njegovog zamjenika koji je 

izabran zajedno s njim, u skladu s člankom 20. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na 

utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.  

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

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika Općinsko 

vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika načelnika. 

Referendum za opoziv načelnika i zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka 

od 6 mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini 

u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika. 

 

Članak 3. 



U članku 32. stavku 7. iza riječi  „raspolaganju“ dodaje se riječ „drugom“, a riječ 

„ostalo“ briše se. 

 

Članak 4. 

Članak 36.  mijenja se i glasi: 

„Mandat vijećnika izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu  

odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte 

godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonu“. 

 

Članak 5. 

Članak 37. mijenja se i glasi: 

„Dužnost vijećnika je počasna i za to ne prima plaću. 

Vijećnik ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća. 

Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

Općinskog  vijeća i njegovih radnih tijela. 

Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost“. 

 

Članak 6. 

U članku 44. stavku 4. podstavak 5. mijenja se i glasi: 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i raspolaganju  

drugom imovinom čija je pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju drugom  imovinom, a najviše do 

1.000.000,00 kuna te ako je planirano u proračunu, 

 

Članak 7. 

U članku 54. stavku 1. riječi „i nadziru“ brišu se. 

 

Članak 8. 

U članku 61. stavku 1. iza riječi „odbora“ dodaju  se riječ „i članovi Općinskog 

vijeća“. 

 

Članak 9. 

Članak 76. mijenja se i glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice mjesne samouprave obavlja načelnik te 

na njegov prijedlog Općinsko  vijeće može raspustiti vijeće jedinice mjesne samouprave, 

ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila jedinice ili ne izvršava povjerene mu poslove“. 

 

Članak 10. 

U članku 78. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“. 

 

Članak 11. 

 Ove  Izmjene i dopune Statuta  stupaju  na snagu osmog dana od dana objave u 

Glasniku Zagrebačke županije. 

 
 

 Predsjednik 

 Općinskog vijeća 

 



 Zdravko Horvačić 


