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Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ( NN, br. 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (NN 
144/12) i članka 34. Statuta Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije br. 14/09) općinsko vijeće Općine Ivankovo je na 47. sjednici održanoj 6. veljače 
2013. donijelo: 
 
 

 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ivankovo 

 
  
 
 

Članak 1. 
Ovom Statutarnom Odlukom mijenja se i dopunjuje Statut Općine Ivankovo objavljen u 
Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09. 
 

Članak 2. 
U članku 21. mijenja se stavak 2.  i glasi: 
 „Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka, 
temeljem odredaba zakona i  Stauta, može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
Općinski načelnik, 20% ukupnog broja  birača upisanih u jedinici za koju se traži raspisivanje 
referenduma i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Ivankovo.“ 
Iza stavka 2.dodaju se stavci 3.,  4. i 5. koji glase: 
 „Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma podnijela najmanje jedna trećina članova 
Općinskog vijeća,Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Ivankovo Općinsko vijeće je dužno izjasniti se o podnijetom prijedlogu i, ako prijedlog 
prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 30 dana od dana zaprimanja 
prijedloga. 
 Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma podnijelo 20% od ukupnog broja birača, 
Općinsko vijeće dostavit će prijedlog središnjem tijelu državne uprave, nadležnom za 
područnu (regionalnu) samoupravu u roku 8 dana od zaprimanja prijedloga. Općinsko vijeće 
će u roku 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu, područnu ( regionalnu) samoupravu o ispravnosti prijedloga raspisati referendum. 
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“ 

 
Članak 3. 

Članak 22. mijenja se i glasi: 
„Referendum se može raspisati za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 
Prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv može podnijeti 20% ukupnog broja birača u 
jedinici u kojoj se traži opoziv. 
Općinsko vijeće raspisuje referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prema postupku odredbe članka 21. stavak 4. ovog Statuta. 
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Referendum za opoziv ne može se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih 
izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, te ni u godini u kojoj se održavaju redovni  
izbori za Općinskog načelnika.“ 

Članak 4. 
Članak 23. mijenja se i glasi: 
„Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika je donijeta ako se za opoziv 
izjasnila većina birača koji su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača Općine Ivankovo. 
Referendum za opoziv iz ovog članka provodi se odgovarajućom primjenom odredbi Zakona 
o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi i zakona o provedbi referenduma.“ 
 

Članak 5. 
Članak 26. mijenja se i glasi:  
„Odluka donijeta na referendumu o pitanjima iz članka 21. ovoga Statuta obvezatna je za 
Općinsko vijeće, osim odluke donijete na savjetodavnom referendumu.“ 
 

Članak 6. 
U članku 28. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 „ Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.“ 
 

Članak 7. 
U članku 33. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
„ Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“ 
 

 
Članak 8. 

U članku 34. u stavku  1. iza riječi „donosi“ briše se dvotočje i dodaju se riječi „i postupa:“ 
te se stavak 1.  dopunjuje s novim alinejama koje se dodaju iza riječi „posebnim propisima“ u 
18.  alineji: 
- „odluke o osnivanju, ustroju i djelokrugu zajedničkih upravnih tijela 
- postupa po uputi predstojnika ureda državne uprave 
- odluke o dodjeli studentskih potpora“  
 

Članak 9. 
 

U članku 35. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„ Prvi podpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi podpredsjednik iz reda 
predstavničke manjine.“ 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
 

Članak 10. 
U članku 36. mijenja se stavak 3. i glasi: 
„ Statut Općine Ivankovo, poslovnik o svom radu, proračun, godišnji obračun proračuna, 
godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluka o izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika vijeća, i odluku o raspisivanju referenduma kojeg je  predložila najmanje 
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trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, ili  većina vijeća mjesnih odbora, donose 
se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“ 
 

Članak 11. 
U članku 39. stavak 1. iza riječi „prava vijećnika“ u 10 alineji, dodaje se nova alineja koja glasi: 
- „dostavlja statut, poslovnik o radu Općinskog vijeća, proračun ili drugi opći akt 
predstojniku ureda državne uprave u županiji i Općinskom načelniku“ 
 

Članak 12. 
Članak 43. mijenja se i glasi: 
„ Vijećniku  prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od 6. mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 
4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta, 
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 
odredbma zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 
6. smrću. 
Pisana ostavka iz stavka 1. ovoga članka mora biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije 
zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 
dana prije dostave.“ 
 

Članak 13. 
U članku 44. stavak 2. dopunjuje i glasi: 
„ Ako vijećnik ne dostavi ovu obavijest mandat mu miruje po sili zakona.“ 
Stavak 4. mijenja se i glasi: 
„Mirovanje ili prestanak mirovanja mandata započinje protekom roka od 8 dana određenog 
za podnošenje pisane obavijesti o prihvaćanju obnašanja nespojive dužnosti odnosno 
zahtjeva za nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika.“ 
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev za 
obnašanje  dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata, mandat mu miruje iz 
osobnih razloga.“ 
Stavak 5. postaje stavak 6. 

 
Članak 14. 

Iza članka 44. dodaje se članak 44 a koji glasi: 
„Tijekom trajanja mandata vijećnik ima pravo podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 
vijeća staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga. 
Mirovanje mandata iz stavka 1. počinje teći danom dostave pisanog zahtjeva i ne može 
trajati kraće od 6. mjeseci. 
Na temelju prestanka mirovanja mandata vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika 
8. dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća. 
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti jedanput u tijeku trajanja mandata.“ 



4 
 

Članak 15. 
U  članku 45. stavak 1. dodaje se nova alineja koja glasi: 
- „uvida u registar birača za vrijeme obavljanja dužnosti“ 
Stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog 
glasovanja, izjava, iznijetih mišljenja ili stavova na sjednicama.“ 
 

Članak 16. 
U članku 52. stavak 3. mijenja se 5. alineja i glasi: 
„Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaže ostalom imovinom u 
skladu s zakonima i statutom, pojedinačno do vrijednosti od najviše 0,5% prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju nekretnina i pokretnina ako je ovaj iznos veći od 1.000.000,00 kuna može 
odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna može 
odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.“ 
te se dodaju alineje: 
- predlaže Općinskom vijeću  dodjelu studentskih potpora 
- predlaže Općinskom vijeću  dodjelu općinskih priznanja 
- sklapa sporazume o osnivanju zajedničkih upravnih odjela 
- imenuje i razrješava predstavnike Općine Ivankovo u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba koje je osnovala Općina Ivankovo, ako posebnim zakonom 
nije drugačije određeno. Odluku o imenovanju i razrješenje dužan je dostaviti Općinskom 
vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti je u službenom glasilu 
- dostavlja predstojniku državne uprave u županiji odluku o obustavi općeg akta“ 
 

Članak 17. 
U  članka 55. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi: 
„Ima pravo u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine obustaviti od primjene 
opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis svojom 
odlukom u roku 8 dana od dana donošenja općeg akta, te zatražiti od Općinskog vijeća da u 
roku 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 
Ako se uočeni nedostaci ne otklone dužan je bez odogode o tome obavjestiti predstojnika 
državne uprave u županiji.“ 
 

Članak 18. 
Članak 57. mijenja se i glasi: 
„Izvršno tijelo Općine Ivankovo je Općinski načelnik i  iznimno i njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim na neposrednim izborima ako obnaša dužnost Općinskog načelnika po 
prestanku mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata. 
Zamjenik iz stavka 1. ovog članka koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva prava i 
dužnosti Općinskog načelnika. Načelnik i njegov zamjenik dužnost obavljaju prema 
odredbama posebnih propisa.“ 
 

Članak 19. 
   Članak 58. mijenja se i glasi: 
„Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona: 
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1. ako podense ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 
2.  ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
3.  ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude, 
4. ako mu prestane prebivalište na  području jedinice, danom prestanka prebivališta, 
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 
odredbma zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 
6. ako ne podnese ostavku sukladno članku 90. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima 
7. smrću. 
O prestanku mandata Općinskog načelnika, Vladu Republike Hrvatske obavjestit će pročelnik 
nadležnog upravnog odjela u roku od 8 dana. 
O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika, pročelnik nadležnog upravnog 
tijela koji je ovlašten za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu, te prestanku 
obnašanja dužnosti Općinskog načelnika kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće, dužan je 
bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu.“ 
 

Članak 20. 
Članak 59. mijenja se i glasi: 
„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s njim 
mogu se opozvati u slučajevima i po postupku propisanom člankom 21. i 22. ovoga Statuta.“ 

 
Članak 21. 

U članku 60. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„Općina Ivankovo može za obavljanje poslova iz svog djelokruga osnivati zajedničke upravne 
odjele.“ 
Stavci 2. 3., 4. i 5. postaju stavci 3. , 4., 5. i 6. 
 

Članak 22. 
Članak 72. mijenja se i glasi: 
„Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo na neposrednim izborima, razmjernim izbornim sustavom, tajnim glasovanjem na 
vrijeme od četiri godine. 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom vijeća 
mjesnog odbora odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.“ 
 

Članak 23. 
Članak 73. mijenja se i glasi: 
„Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odobra donosi Općinsko vijeće 
Općine Ivankovo. 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 ni 
više od 60 dana. 
Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake 4 godine. 



6 
 

Prijevremeni izbori zbog raspuštanja vijeća mjesnih odbora održavaju se u roku 90 dana od 
dana raspuštanja. 
 Izbor članova vijeća novoosnovanog mjesnog odbora održavaju se u roku od 90 dana od 
dana Odluke o osnivanju mjesnog odbora.“ 
 

Članak 24. 
Članak 75. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 „ Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih 
članova na vrijeme od četiri godine.“  

 
Članak 25. 

Članak 83. mijenja se i glasi: 
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik. 
Načelnik je ovlašten u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora, 
davati upute, obustaviti od primjene akte vijeća mjesnog odbora ili raspustiti vijeće mjesnog 
odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i Poslovnika o 
radu vijeća mjesnog odbora ili neizvršava povjerene mu poslove.“ 
 

Članak 26. 
U članku 87. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase: 
„Temeljni financijski akt Općine Ivankovo je proračun. 
Proračun Općine Ivankovo donosi Općinsko vijeće Općine Ivankovo prema odredbama 
posebnih propisa.“ 
Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 3. , 4. i 5. 

 
Članak 27. 

U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese u propisanom roku 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i po postupku 
propisanim zakonom i svojim poslovnikom i to najduže za razdoblje prva tri mjeseca 
proračunske godine.“ 
Te se dodaje stavak 3.  koji glasi: 
„Odluka o privremenom financiranju donosi se prije početka naredne godine.“ 

 
Članak 28. 

U članku 96. u stavku  1. briše se točka i dodaju se riječi („ upravne stvari“). 
 

Članak 29. 
U članku 97. brišu se stavci 1. i 2., a stavak 3. postaje stavak 1. 
 

Članak 30. 
U članku 98. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu 
donose Općinsko vijeće i Izvršna tijela Općine Ivankovo obavljaju nadležna središnja tijela 
državne uprave svatko u svojem djelokurugu prema posebnim propisima. 
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Članak 31. 
Općina Ivankovo kao jedinica lokalne samouprave u obavljanju svojih nadležnosti, Zakon o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi primjenjuje i neposredno. 

Članak 32. 
Ove izmjene i dopune Statuta Općine Ivankovo stupaju na snagu 8 dana od dana objave u 
Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 
 
 

Općinsko vijeće 
potpredsjednik Martin Matošević 
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