Temeljem članka 35. stavka 1. točke 1. 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 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 123/17) te članka 32. Statuta Općine
Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15), Općinsko vijeće Općine Mala
Subotica na 6. sjednici održanoj 31.01.2018. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE MALA SUBOTICA
Članak 1.
U Statutu Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) u
članku 20. na kraju stavka 1. briše se točka i dodaje se: „ili 2/3 članova Općinskog vijeća.“
U istom članku dosadašnji stavci 2. i 3. zamjenjuju se novim stavcima 2. i 3. koji glase:
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegova zamjenika
predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini Mala Subotica, Općinsko vijeće raspisat će referendum
za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom
21. stavkom 2. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača u jedinici.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegova zamjenika predložilo
2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.“
Članak 2.
U članku 21. stavku 2. u prvoj rečenici broj „8“ zamjenjuje se brojem „30“.
Članak 3.
U članku 32. stavku 1. u točci 6. izraz „raspolaganju ostalom“ zamjenjuje se izrazom „drugom
raspolaganju“.
Članak 4.
U članku 34. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Predsjedniku i ostalim izabranim dužnosnicima Općinskog vijeća prava na temelju obavljanja
dužnosti prestaju:
1. istekom mandata, osim kada je zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava drukčije
određeno,
2. danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo prije
isteka mandata Općinskog vijeća, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno,
3. danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije
tridesetog dana od dana podnošenja ostavke,
4. danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke o
raspisivanju redovnih izbora.“
Članak 5.
Dosadašnji članak 36. mijenja se i glasi:
„Članak 36.
Mandat članova Općinskog vijeća 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 uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
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lokalna i područna (regionalna) samouprava, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje
do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata predstavničkog tijela 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 predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
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.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u
radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 6.
U članku 43. stavku 3. u točci 3 ispred „utvrđuje“ dodaje se „kao jedini ovlašteni
predlagatelj“.
U članku 43. stavku 3. u točci 6. izraz „raspolaganje ostalom“ zamjenjuje se izrazom „drugo
raspolaganje“ u odgovarajućem padežu.
U članku 43. stavku 3. u točci 32. izraz „nad zakonitošću“ zamjenjuje se izrazom „zakonitosti“.
U članku 43. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 12. ovoga članka općinski načelnik
dužan je objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Međimurske županije“ koji slijedi nakon
donošenja te odluke.“
Članak 7.
U članku 49. na kraju članka se briše točka te se dodaje „pod uvjetima i u skladu sa zakonom
kojom se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.“
Članak 8.
U članku 50. stavku 2. iza riječi „pročelnik“ dodaje se riječ „Jedinstvenog“, a briše se
„nadležnog za službeničke odnose“.
Članak 9.
U članku 60. u stavku 1. brišu se „i nadzire“ i „, te u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzimaju propisane mjere.“, a iza riječi „Općine“ se stavlja točka.
Članak 10.
U članku 66. stavku 1. izraz „organizacije i udruženja građana“ zamjenjuje se riječima „članovi
predstavničkog tijela“.
U članku 66. stavku2. izraz „njihove organizacije i udruženja građana“ zamjenjuje se riječima
„članovi predstavničkog tijela“.
Članak 11.
Članak 81. mijenja se i glasi:
„Članak 81.
Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.
Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na njegov
prijedlog predstavničko tijelo može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut
jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“
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Članak 12.
U članku 83. riječ „domaćina“ mijenja se riječju „gospodara“.
Članak 13.
U članku 84. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi: „6. udio u zajedničkom porezu,“.
U članku 84. stavku 1. točci 7. briše se „i dotacije“.
Članak 14.
U članku 93. i članku 95. stavku 2. riječi „nad zakonitošću“ mijenjaju se riječju „zakonitosti“.
Članak 15.
U članku 97. u stavku 2. „dan nakon“ mijenja se riječima „prvog dana od dana“.
Članak 16.
Ove izmjene i dopune Statuta Općine Mala Subotica stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA
KLASA: 021-05/18-01/4
URBROJ: 2109/10-03-18-4
Mala Subotica, 31.01.2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Mladen Križaić, dipl. inf.
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