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,
19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar
Podravski na 8. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
Članak 1.
U Statutu Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj
6/13) (u daljnjem tekstu: Statut), u članku 4., iza stavka 2., dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Grb i zastava Općine ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i
drugim propisima.“.
Članak 2.
U članku 16., stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta, a osobito poslova u
svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, zajednički
organizirati s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog tijela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili
zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.“.
Članak 3.
U članku 17. riječi „koja se“ zamjenjuje se riječima „koja su“.
Članak 4.
U članku 20., stavak 2. i 3. mijenjaju se i glasi:
„Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih
u popis birača Općine 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 birača.“.
U stavku 5. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom: „6“, a riječ „ili“ zamjenjuje se riječi „ni“.
Stavak 7. briše se.
Članak 5.
U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
“Ako je raspisivanje referenduma predložilo najmanje 20% birača od ukupnog broja birača u
Općini, predsjednik Općinskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga
dostaviti prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti prijedloga.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisati će referendum u roku od 30 dana od dana
zaprimanja Odluke o ispravnosti prijedloga“.
Članak 6.
U članku 33. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koje
je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi 2/3 većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća“.
Članak 7.
U članku 38., stavak 1. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona
koji se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava“.

Iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte
godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama zakona koji se
uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava“.
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
Iza stavka 5., dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja
u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela“.
Članak 8.
U članku 49., stavku 1., podstavku 5. ispred riječi „raspolaganju“ dodaje se riječ „drugom“, a
riječ „ostalom“ briše se.
U istom stavku podstavku, 6. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima
„drugom raspolaganju imovinom“.
U istom stavku, dodaje se novi podstavak 28. koji glasi:
„-imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, odnosno u kojima Općina ima dionice ili udjele u
vlasništvu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno“.
Dosadašnji podstavak 28., postaje podstavak 29.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1., podstavka 28. ovoga članka općinski načelnik
dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije“ koji slijedi
nakon donošenja te odluke“.
Članak 9.
U članku 55. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obavljaju volonterski ne
mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“.
Članak 10.
U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis
birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća te općinski
načelnik.“.
U istom članku, stavku 2. riječi: „ili njihove organizacije i udruženja “ brišu se.
Članak 11.
U članku 84., stavak 1. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na njegov
prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove“.
U istom članku, stavak 2. briše se.
Članak 12.
U članku 86., stavku 1. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.
Članak 13.
U članku 88., stavku 1., podstavku 4. riječ „koncesija“ zamjenjuje se riječima „naknada za
koncesije.“.
U istom članku, podstavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:
„ - udio u zajedničkom porezu,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,“.

Članak 14.
Članak 90. mijenja se i glasi:
„Temeljni financijski akt Općine je Proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog Proračuna
Općine i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Ako općinski načelnik ne predloži Proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o Proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog Proračuna u roku koji omogućuje
njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je zajedno izabran s njim.
Članak 15.
Članak 92. mijenja se i glasi:
„Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi Odluke o privremenom financiranju,
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko
vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun za slijedeću godinu niti Odluku o privremenom
financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja Vlada Republike
Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i regionalnu (područnu)
samoupravu raspustiti Općinsko vijeće.
Članak 16.
U članku 99. riječi „nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječju „zakonitosti“.
Članak 17.
U članku 101., stavku 2. riječ „danom“ zamjenjuje se riječima „prvog dana od dana“.
Članak 18.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Podravski stupa na
snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
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