
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 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
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 10/07 i 07/13) Općinsko vijeće općine
Oriovac na 6.sjednici održanoj 30.01.2018.godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTAOPĆINE ORIOVAC

Članak 1.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30
dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja
birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi
da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od
30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.“

Članak 2.

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća, načelnika ili većine vijeća Mjesnih odbora te ako prijedlog prihvati donijeti
odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o
raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“

Članak 3.

Članak 36.mijenja se i glasi:

„Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama Zakona kojim se utvrđuju lokalni izbori, odnosno do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
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 dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.“



Članak 4.

U članku 39. dodaje se stavak 5. i glasi:

„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
predstavničkog tijela.
Statut općine Oriovac, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.“

Članak 5.

U članku 47. stavak 4. podstavak 5. mijenja se i glasi:

„ – odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom općine
Oriovac u skladu s odredbama Zakona.“

Članak 6.

Članak 55. mijenja se i glasi:

„Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika koji je izboran zajedno s njim,
može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača u općini Oriovac
- 2/3 članova Općinskog vijeća.
Na opoziv načelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.“

Članak 7.

Članak 63.stavak1. 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, organizacije i
udruženja građana, načelnik.“

Članak 8.

Članak 78. mijenja se i glasi:

„ Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja načelnik, te na njegov prijedlog
Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut jedinice,
pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

Članak 9.

Članak 81. mijenja se i glasi:

„ Općina Oriovac ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine su:
- općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnom odlukom

Općinskog vijeća,



- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihodi od naknade za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje prepiše općina Oriovac u skladu sa

zakonom,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
- udio u zajedničkom porezu,
- drugi prihodi određeni zakonom.“

Članak 10.

Članak 84. mijenja se i glasi:

„ Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj dužan je utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
u skladu s posebnim zakonom.
Ukoliko 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 izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom. Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese u propisanom roku
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“

Članak 11.

Iza naslova XII. Akti općine i članka 89. dodaje se novi naslov i članak 90. i glasi:

„ XIII. RASPUŠTANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAŠTITA PRAVANA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU)
SAMOUPRAVU“

Članak 12.

Članak 90.glasi:

„Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće sukladno članku 84. i 85. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

Članak 13.

Iza naslova XIII. dodaje se novi naslov XIV. I članak 91. i glasi:
„XIV. ISTOVREMENO RASPUŠTANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I RAZRJEŠENJE OPĆINSKOG NAČELNIKA I
NJEGOVOGZAMJENIKA“



Članak 14.

Članak 91.glasi:

„Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim sukladno odredbama
članka 85.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i imenovati će povjerenika
sukladno zakonskim odredbama.“

Članak 15.

Članak 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 i 99.postaju članci 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 102.

Naslov broj XIII. JAVNOST RADA POSTAJE naslov XV. I naslov broj XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE postaju naslov broj XVI.

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Statuta općine Oriovac stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/3
Urbroj: 2178/10-01-18-1

Oriovac, 30.01.2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Josip Jagodar, mag. edu.


