Na temelju članka 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. i 144/12.), a u
svezi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 144/12.) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec
(„Službeni glasnik Meñimurske županije“ br. 6/13.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 3.
sjednici održanoj 03.07.2013. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
Članak 1.
U Statutu Općine Donji Kraljevec ("Službeni glasnik Meñimurske županije" br. 6/13, članak
19. mijenja se i glasi:
"Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o
prijedlogu općeg akta kao i o drugim pitanjima odreñenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog
Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina mjesnih odbora na području Općine
Donji Kraljevec i 20% birača upisanih u popis birača Općine Donji Kraljevec."
Članak 2.
U članku 32. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:
"odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u
visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuñivanje odnosno nekretnina i pokretnina te
raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom."
Članak 3.
U članku 46. stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:
"odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine
čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje
i otuñivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 4.
U članku 56. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Unutarnji red odjela iz stavka 1. ovog članka ureñuje se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela."
Članak 5.
U članku 66. riječi "općinski načelnik" zamjenjuju se riječima "općinsko vijeće".
Članak 6.
U članku 92. briše se stavak 1.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u Službenom glasniku Meñimurske županije.
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