
           Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13) i članka 31. Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik Općine 

Cista Provo» br. 01/13) Općinsko vijeće Cista Provo na svojoj 3. sjednici održanoj 

11.prosinca , 2013.g. donijelo je   

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

STATUTA OPĆINE CISTA PROVO 

 

Članak 1. 

 

    U Statutu Općine Cista Provo («Službeni glasnik Općine Cista Provo « br. 01/13) 

U članku 15. stavku 1. briše se broj «13» i upisuje se broj «14». 

 

Članak 2. 
  

U članku 18. stavak 1. brišu se riječi « radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika 

o promjeni područja Općine» 

 

Članak 3. 

 

Članak 20. mijenja se i glasi:» Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog 

broja birača upisanih u popis birača Općine, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u 

roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. 

    Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će 

u roku od 60 dana od dana dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga , odnosno 

utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko 

pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. 

   Ako središnje 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. 

    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, 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.» 

 

Članak 4. 

 

U članku 31. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi : 

«- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom 

Općine Cista Provo u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina , nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom ako je stjecanje i otuđivanje 

pokretnina odnosno nekretnina i raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonom,» 

 

 



Članak 5. 

 

U članku 32. stavku 2. riječ «troškova» briše se, a  iza riječi naknadu dodaje se, «za 

sudjelovanje u radu općinskog vijeća»  

 

Članak 6. 

 

U članku 35. stavku 4. riječ «troškova» briše se, a iza riječi naknadu dodaje se «za 

sudjelovanje u radu Općinskog vijeća». 

 

Članak 7. 

 

U članku 36. stavku 1. podstavku 2. riječi «odnosno ograničena» brišu se. 

U članku 36. stavku 1.podstavak 4. briše se i glasi» ako mu prestane prebivalište na području 

Općine Cista Provo, danom prestanka prebivališta». 

 

Članak 8. 

 

Članak 38. stavak 2. mijenja se i glasi: 

«Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća». 

 

Članak 9. 

 

U članku 45. stavku 3. podstavak 5. briše se i glasi: 

-« odlučuje o stjecanju  i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaže ostalom imovinom 

Općine Cista Provo čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom , a najviše do 1.000.000,00 

kuna, ako je stjecanje i otuđivanje  pokretnina , nekretnina i raspolaganje ostalom imovinom 

planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, ako 0,5 % iznosa  

prihoda Općine bez primitaka u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje  o stjecanju i 

otuđivanju pokretnina, nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine iznose manje od 

70.000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati o stjecanju i otošenju pokretnina, 

nekretnina i raspolagati ostalom imovinom Općine Cista Provo čija pojedinačna vrijednost 

iznosi do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina i raspolaganje 

ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom» 

 

Članak 10. 

 

U članku 48. stavak 1.podstavak 1. Statuta iza riječi «u roku od 8 dana» dodaju se riječi « od 

donošenja odluke o obustavi». 

 

Članak 11. 

 

U članku 52.stavak 1. podstavak 4. Statuta  briše se i glasi :» ako mu prestane prebivalište na 

području Općine Cista Provo, danom prestanka prebivališta» 

 

 

 



Članak 12. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Cista Provo. 
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