
Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 35. Statuta Općine Štitar (“Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije” broj: 03/13 i 05/18) i čl. 43. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj: 14/09), Općinsko vijeća 
Općine Štitar na 31. sjednici, održanoj 09. lipnja 2020. godine, donijelo je:  

 
 
 

STATUTARNU ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ŠTITAR 

 
Članak 1. 

U Statutu Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj: 03/13 i 
05/18), članak 1. st. 1. mijenja se i glasi:  

 
„Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo Općine Štitar, a naročito: 

- status, granice, obilježja, te javna priznanja, 
- samoupravni djelokrug Općine, 
- suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
- oblici konzultiranja građana, 
- provođenje referenduma, 
- ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela i način obavljanja poslova,  
- ustrojstvo i rad javnih službi, 
- mjesna samouprava,  
- imovina i financiranje Općine, 
- akti Općine, 
- javnost rada i pravo na pristup informacijama, te  
- druga pitanja značajna za ustrojstvo Općine.“ 

 
Članak 2. 

U članku 17. st. 2. mijenja se i glasi: 
 
„Općina može obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički s 
drugim jedinicama lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje 
novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“ 

 
Članak 3.  

U članku 18. st. 1. iza riječi „suglasnost“ riječ „središnjeg“ se briše.  
 

Članak 4.  
Članak 21. mijenja se i glasi:  
 
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 
Općine, osnivanju mjesnog odbora kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna 
trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača i većina vijeća 
mjesnih odbora, odnosno kotareva na području općine. 
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Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, odnosno kotareva na području općine, 
Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, 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. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik 
Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 
60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama 
Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću.“ 

Članak 5. 
Članak 22. mijenja se i glasi:  

 
“Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da 
je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od 
zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije 
ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim 
sudom Republike Hrvatske.” 

Članak 6. 
Članak 26. mijenja se i glasi:  
 
“Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 21. ovog Statuta obvezatna je za 
Općinsko vijeće. 
 
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 
Općine nije obvezujući.”  

Članak 7. 
Članak 27. mijenja se i glasi:  
 
“Ustavnost i zakonitost referenduma podliježe nadzoru Državnog povjerenstva za provedbu 
referenduma i Ustavnog suda RH.” 

Članak 8. 
Članak 28. mijenja se i glasi:  

„Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Općinsko vijeće.“ 

Članak 9. 
Članak 29. mijenja se i glasi:  

“Općinsko vijeća može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta 
ili drugom pitanju iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom ili statutom.  
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Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
Odluke Općinskog vijeća.  

Odlukom iz st. 2. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje zborova 
građana. 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 
 
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.” 
 

Članak 10. 
U članku 31. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:  
 
“Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine 
Štitar, kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim 
tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih 
građanskih dužnosti. 
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Štitar odnosno pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 
odnosno pritužbe.” 

Članak 11.  
U članku 35. u toč. 7. iza zareza riječi “odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 
1.000.000 kuna” se brišu, te se točka. 9. mijenja i glasi “uređuje ustrojstvo i djelokrug 
upravnih tijela i javnih službi”. 

Članak 12.  
U članku 46. st. 1. toč. 20. mijenja se i glasi:  

“podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne 
infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu 
godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine” 

 
Točka 22. mijenja se i glasi: 

“usmjerava djelovanje upravnih tijela i službi Općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su 
povjereni Općini” 
 

Točka 23. mijenja se i glasi:  
 

“nadzire rad upravnih tijela i službi u samoupravnom djelokrugu i povjerenim 
poslovima državne uprave.” 

Članak 13. 
Članak 47. mijenja se i glasi:  

„O načinu obavljanja dužnosti (profesionalno ili volonterski) Općinski načelnik i njegov 
zamjenik sami odlučuju.  
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O načinu obavljanja dužnosti dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu izjavu nadležnoj službi u općini. 
 
Ako Općinski načelnik i zamjenik dužnost obnašaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog 
obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obnašanja 
dužnosti uračunava se u staž osiguranja. 
 
Osnovna mjerila za određivanje plaće određuju se posebnim zakonom.  
 
Ako Općinski načelnik i zamjenik obnašaju dužnost volonterski, imaju pravo na naknadu 
troškova i pravo na nagradu u skladu s odlukom koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog 
Općinskog načelnika. 
 
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 
godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“  
 

Članak 14. 
Članak 48. mijenja se i glasi:  
 
„Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom u skladu sa zakonom.  
 
Općinski načelnik ogovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 
uprave  tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 
području.  
 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 
dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog 
vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u 
općem aktu.    

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovoga članka, Općinski 
načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem 
djelokrugu je opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“  

Članak 15. 

U članku 51. st. 7. i 8. mijenjaju se i glase: 

„O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike 
Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za 
novoga Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.“ 

Članak 16. 
U članku 52. st. 1. broj „22.“ zamjenjuje se brojem „23.“ 
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Članak 17. 
U članku 53. st. 1. riječi „za poslove“ mijenjaju se riječima „povjerenih poslova“. 
  

Članak 18. 
U članku 54. st. 2. iza zareza riječi „državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih 
zakonom“ se brišu.  

Članak 19. 
U članku 55. st. 4. se briše.  

Članak 20. 
Članak 57. st. 1. mijenja se i glasi:  

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje  mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača sa područja za koji se traži osnivanje mjesnog odbora, 1/3 članova Općinskog vijeća, te 
Općinski načelnik.“  
 
Te se dodaje novi st. 3. koji glasi:  
 
„U slučaju da prijedlog iz st. 1. daju građani, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja 
Općinskom načelniku.“  

Članak 21. 
Članak 59. st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:  

„Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, 
razmjernim izbornim sustavom. 

Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.“ 

Članak 22. 
U članku 61. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:  

„Statutom se mjesnom odboru može povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na 
području mjesnog odbora.“ 

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju 2. i 3.  

Članak 23. 
Članak 64. st. 1. mijenja se i glasi:  

„Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća 
i jednog potpredsjednika na vrijeme od četiri godine.“ 
 

Članak 24.  
Članak 66. st. 2. mijenja se i glasi:  
„Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog obora, a 
Općinskom načelniku i Općinskom vijeću za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.“ 
 

Članak 25. 
Članak 68. st. 2. mijenja se i glasi:  
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„Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, te na njegov 
prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj 
Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.„  

Članak 26. 
Članak 71. mijenja se i glasi:  

„Prihodi Općine su: 
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, 
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine 

odnosno onih u kojima Općina ima udio ili dionice, 
- prihodi od naknada za koncesije, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina propiše u 

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

 
Članak 27. 

Članak 75. mijenja se i glasi:  

„Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna do 01. lipnja tekuće za prethodnu godinu.“ 

Članak 77. mijenja se i glasi:  

„Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira 
sukladno posebnom zakonu.“  

Članak 28. 
Članak 78. mijenja se i glasi: 
“Općina može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu 
Općine i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe odnosno ustanove.” 

 
Članak 29.  

Članak 79. st. 1. mijenja se i glasi:  

„Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun Općine, godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna, zaključke, odluke i druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.“ 

 
Članak 30. 

Članak 82. mijenja se i glasi:  

„Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u "Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije". 
 
Opći akti stupaju na snagu u pravilu 8 dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga općim aktom propisano da akt stupa na snagu prvog dana od dana 
objave.“  
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                                                                   Članak 31. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije“. 
 
 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKO VIJEĆE                                              
KLASA: 012-03/18-01/01 
UR.BROJ: 2212/09-01-20/04 
Štitar, 09. lipnja 2020. godine  
        
 
 
                                                                   Potpredsjednik Općinskog vijeća 
                                                                     Stjepan Gašparović, mag. iur.   


