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DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA 

Nacrt 
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama  

Statuta Općine Virje 
  
 

OPĆINA VIRJE 
Početak savjetovanja 

1. siječnja 2021. 
Završetak savjetovanja 

30. siječnja 2021. 

 

RAZLOG DONOŠENJA  

Razlog pristupanja izradi izmjena i dopuna Statuta Općine Virje („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“, broj 3/13., 3/18. i 6/20.  u daljnjem tekstu: Statut ) sadržan 
je u članku 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: Zakon), prema kojem je  
propisana obveza usklađivanja statuta s odredbama tog Zakona u roku od 60 dana od dana 
njegovog stupanja na snagu.  

Članci u kojima se briše riječ „središnji“ je zapravo usklađenje sa izmjenama Zakona 
broj 98/19 kada su ukinuti središnja tijela državne uprave. 

Člankom 2. nacrta prijedloga ove Statutarne odluke propisuje se obveza objavljivanja 
odluke o raspisivanju referenduma u županijskom službenom glasilu i na mrežnim 
stranicama. 

Članak 3., briše se članak 18. Statuta jer su slučajevi podnošenja prijedloga 
raspisivanja referenduma i postupanje Općinskog vijeća detaljno razrađeni kroz druge 
članke. 

Člankom 4. i 5. mijenja se članak 25. i 26. Statuta, a istima se detaljnije nego do sada 
uređuju instituti sudjelovanja građana u donošenju akata, podnošenju prijedloga i peticija iz 
samoupravnog djelokruga Općine  sukladno člancima 6. i 7. Zakona. 

Članak 6, u članku 34. stavku 1. su pobrojena prava i dužnosti članova Općinskog 
vijeća a u alineji 8. se navodi da ima „pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom 
Općinskog vijeća“ te se dodaje „i u skladu sa Zakonom“ budući da je ova naknada sada 
propisana člankom 31.a Zakona (144/20). 

Člankom 7. utvrđeno je pravo člana Općinskog vijeća na opravdani izostanak s posla 
sukladno sporazumu s poslodavcem. 

Člankom 8. utvrđuje se mogućnost elektroničkog održavanja sjednice u izvanrednim 
situacijama. 

U članku 9. briše se alineja 3 iz članka 41. Statuta koja se odnosi na zadatak Odbora 
za statut i poslovnik da razmatra sve opće akte koje donosi Općinsko vijeće. 

U članku 10. dodaje u članku 42. da općinsko vijeće može osnivati radna tijela…“u 
skladu sa Zakonom“. 
            Članak 11. u članku 43. stavku 1. alineja 13 koja se odnosi na obvezu načelnika da 
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora“ briše se.  

Članak 12., briše se članak 47. u kojem stoji da načelnik ima zamjenika jer je 
Zakonom ukinuta dužnost zamjenika načelnika. Također, kroz cijele izmjene se na svim 
mjestima briše „zamjenik načelnika“. 

Člankom 13. mijenja se članak 48. u kojem je, sukladno članku 43a Zakona, 
razrađeno tko i u kojim slučajevima mijenja općinskog načelnika. 
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Članak 14, mijenja članak 49. te preciznije razrađuje mogućnost profesionalnog 
odnosno volonterskog obavljanja dužnosti načelnika. 

Člankom 15., dodani su stavci 3. i 4. u članku 50. vezano za obvezu pročelnika da 
obavijesti Vladu RH o prestanku mandata načelnika prije isteka mandata. U tom slučaju 
Vlada RH će raspisati prijevremene izbore. 

Člankom 16., razrađena je mogućnost i postupanje u slučaju opoziva općinskog 
načelnika. Dodana obveza pročelnika da obavještava nadležno tijelo o  promjenama u tijeku 
mandata. 

Članak 17., uvedena obveza iz članka  68.a Zakona, tako da je dodan članak 80.a o 
obvezi javne objave informacija o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama 
da budu dostupne i lako pretražive. 

Članak 19., u stavku 87. c, dodana mogućnost drugih predlagatelja odluke o 
privremenom financiranju te se dodaju se stavci 4, 5, 6. i 7. kojima se razrađuju slučajevi 
kada istekne privremeno financiranje, način rada nakon prijevremenih izbora, način rada po 
obustavi proračuna po nadzoru zakonitosti.  

Članci 18. i 20. odnose se na  87.b i 87.d. u kojima se briše  riječ „središnjeg“.  
Člankom 22. utvrđena je obveza donošenja općeg akata koji će urediti način 

podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima te druga pitanja u roku od 6 mjeseci od 
stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta.  
 Člankom 23. predviđena je izrada pročišćenog teksta Statuta, kako bi se članovima 
ovog i idućeg saziva Općinskog vijeća olakšao rad. 

Člankom 24. propisuje se stupanje na snagu, ovisno o stupanju na snagu odredaba 
Zakona. 

 

Pozivamo predstavnike javnosti da najkasnije do 30. siječnja 2021. godine dostave svoje 
komentare na Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-
križevačke županije putem OBRASCA za savjetovanja na e-mail: opcina@virje.hr  

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj 
stranici Općine Virje te priloženi uz prijedlog akta o kojem će raspravljati Općinsko vijeće 
Općine Virje. 

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno 
istaknete pri dostavi obrasca. 

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Općine Virje. 
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