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. i 123/17) i članka 30. Statuta
Općine Novigrad Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13),
Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski je na 9. sjednici održanoj 30. siječnja 2018.
donijelo
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
Članak 1.
U Statutu Općine Novigrad Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/13) (u daljnjem tekstu: Statut) u čanku 4. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim
propisima.“
Članak 2.
U članku 18. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Referendum raspisan radi
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.“.
Članak 3.
U članku 19., stavak 3. mijenja se i glasi:
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo najmanje 20% od ukupnog
broja birača u Općini, predsjednik Općinskog vijeća je u roku 30 dana od dana zaprimanja
prijedloga dužan dostaviti prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrĎivanja ispravnosti prijedloga. Ako središnje
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku 30 dana od dana
zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“.
Članak 4.
U članku 23., stavku 2. iza riječi „Općine“ briše se točka i dodaju riječi: „i 2/3 članova
Općinskog vijeća.“.
U istom članku, stavku 4. riječi „Općinsko vijeće“ zamjenjujunse riječima
„Predsjednik općinskog vijeća“, a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.
U istom članku, stavku 6. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.
Članak 5.
U članku 25., stavku 2. iza točke se dodaje nova rečenica koja glasi: „Većina nazočnih
može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“.
Članak 6.
Iza članka 30. dodaje se novi članak 30.a. koji glasi:
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina
njegovih članova.
Statut, Poslovnik, 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.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“.

Članak 7.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora
koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se ureĎuju lokalni
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima, odnosno do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela
sukladno odredbama Zakona.“.
Članak 8.
U članku 36. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 9.
U članak 46., stavku 7., točka 5. mijenja se i glasi:
„- odlučuje o stjecanju i otuĎivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom
raspolaganju imovinom. Prilikom stjecanja i otuĎivanja nekretnina i pokretnina Općine i
drugom raspolaganju imovinom, može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuĎivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju
imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, može odlučivati najviše do
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše
do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuĎivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje
imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.“.
U istom članku stavak 9. mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 7. alineje 20. ovoga članka općinski
načelnik dužan je objaviti u prvom broju općinskog službenoga glasila koji slijedi nakon
donošenja te odluke.“.
Članak 10.
U članku 51., stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: „osim u godini
održavanja redovnih lokalnih izbora.“.
U istom članku dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja
dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“.
Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.
U istom članku, novom stavku 12., brojka „8“ zamijenjuje se brojkom „9“, a brojka
„9“ zamjenjuje se brojkom „10“.
Članak 11.
U članku 56., stavku 1. iza riječi „odbora,“ riječi „njihove organizacije i udruženja,“
brišu se, a dodaju se riječi „članovi Općinskog vijeća“.
U istom članku stavku 2. riječi „i njihove organizacije i udruženja“ brišu se.

Članak 12.
U članku 62., stavak 2. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.“
U istom članku dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
“U postupku provoĎenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski
načelnik može Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu
poslove.“
Članak 13.
U članku 68., stavku 2. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.
Članak 14.
U članku 69., stavku 2, podstavak 4. mijenja se i glasi:
„- prihodi od naknada za koncesije,“.
U istom članku, istom stavku, podstavku 6. riječi „zajedničkim porezima“ zamijenjuju
se riječima „zajedničkom porezu“.
U istom članku, istom stavku, podstavak 7. mijenja se i glasi:
„- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviĎena u državnom proračunu,“.
U istom članku, istom stavku, podstavak 8. mijenja se i glasi:
„- sredstva pomoći i dotacija Koprivničko-križevačke županije predviĎena u
Proračunu Koprivničko-križevačke županije,“.
Članak 15.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
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