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GRAD PREGRADA

Temeljem	članka	28.	stavak	1.	Zakona	o	komunal-
nom	gospodarstvu	 (“NN”	br.	 26/03	–	 pročišćeni	 tekst,	
82/04	i	178/04)	te	članka	14.	i	42.	Statuta	grada	Pregrada	
(“Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije”	 br.	
22/01),	Gradsko	vijeće	grada	Pregrade	na	sjednici	održa-
noj	31.	siječnja	2006.	godine,	donijelo	je

P R o G R A m
ODRŽAVANJA KOmUNALNE 

INfRASTRUKTURE U 2006. GODINI 
U GRADU PREGRADI

PREDMET	PROGRAMA
Članak	1.

Ovim	programom	utvrđuje	se	opis	i	opseg	poslova	
održavanja	 komunalnih	 djelatnosti	 koje	 se	 financiraju	
iz	komunalne	naknade	(Članak	22.	stavak	1.	Zakona	o	
komunalnom	gospodarstvu),	i	to	za:

1.	Odvodnju	atmosferskih	voda
2.	Održavanje	 čistoće	 u	 dijelu	 koji	 se	 odnosi	 na	

čišćenje	javnih	površina,
3.	Održavanje	javnih	površina,
4.	Održavanje	nerazvrstanih	cesta,
5.	Održavanje	groblja	 i	obavljanje	pogrebnih	po-

slova,
6.	Održavanje	javne	rasvjete.

Članak	2.
Programom	iz	članka	1.	ovog	Programa	utvrđuju	

se:	
-	 opis	 i	 opseg	 poslova	 održavanja	 s	 procjenom	

pojedinih	troškova	po	djelatnostima,	
-	 iskaz	financijskih	sredstava	potrebnih	za	ostva-

rivanje	programa,	s	naznakom	izvora	financiranja.
OPIS	I	OPSEG	POSLOVA	ODRŽAVANJA

Članak	3.
U	2006.	godini	održavanje	komunalne	infrastrukture	

iz	članka	1.	ove	Odluke	u	gradu	Pregrada	obuhvaća:
I.	 Odvodnja	atmosferskih	voda
Sustav	za	odvodnju	atmosferskih	voda	čine	oborins-

ki	kanali,	kanalske	rešetke,	taložnice,	pjeskolov	i	slivnici	
koji	se	održavaju	na	nerazvrstanim	cestama	i	na	zelenim	
površinama.	Redovno	održavanje	svodi	se	na	periodično	
čišćenje	u	zavisnosti	od	lokacije,	te	intervencije	u	slučaju	
začepljenja	tih	uređaja.

Odvodnja	 atmosferskih	 voda,	 na	 području	Grada	
Pregrade,	sastavni	je	dio	obavljanja	komunalne	djelatnosti	
uređenja	ulica	I	nerazvrstanih	cesta.

Obavljanje:	 Prema	 posebnom	 ugovoru	 izvođač	
uređenja	ulice,	odnosno	nerazvrstane	ceste.

Financiranje:	 iz	 cijene	 komunalne	 usluge	 i	 iz	
Proračuna	Grada	Pregrade.

II.	Održavanje	 čistoće	 u	 dijelu	 koji	 se	 odnosi	 na	
čišćenje	javnih	površina	i	održavanje	javnih	površina

Komunalna	 djelatnost	 održavanja	 čistoće	 javnih	
površina	obuhvaća	komunalne	poslove	održavanja	čistoće	
javnih	zelenih	površina,	pješačkih	staza,	pješačkih	zona,	
otvorenih	 odvodnih	 kanala,	 trgova,	 parkova,	 dječjih	
igrališta	i	javnih	prometnih	površina,	te	dijelova	javnih	
cesta	 koje	 prolaze	 kroz	 naselje,	 kad	 se	 ti	 dijelovi	 ne	
održavaju	 kao	 javne	 ceste	 prema	 posebnom	 zakonu,	
radove	 na	 hortikulturnom	uređenju	 parkova	 i	 nasada,	
održavanje	zelenila,	nabavu	sadnog	materijala,	košenju	
trave,	prekope	javnih	površina	i	stručni	nadzor	nad	tim	
radovima	a	naročito	skupljanje	biološkog	otpada	sa	zele-
nih	površina,	uklanjanje	otpada	koji	stvaraju	prolaznici,	
održavanje	 košarica	 za	 otpatke,	 interventno	 čišćenje	 u	
slučaju	akcidenta	i	stručni	nadzor	nad	tim	radovima,	te	
čišćenje	snijega	i	leda	u	zimskim	uvjetima.

A)	PROLJETNO	ČIŠĆENJE

PREDMET	ČIŠĆENJA KOLIČINA	PROSTORA BROJ	ČIŠĆENJA

1.

Sve	 ulice	 i	 trgovi,	 odnosni	 javni	 prostor	
iz	 prve	 i	 druge	 zone	 čišćenja:	 radi	 se	 o	
prvom	 proljetnom	 čišćenju	 šljunka	 kojim	
su	posipane	ulice,	blata,	raznih	otpadaka	i	
sl.,	siječenje	grmlja,	uređivanje	drveća	uz	
Radićevu	ulicu,	ulicu	J.	K.	Tuškana	i	Trg	
Gospe	 Kunagorske.	 Sve	 to	 s	 utovarom	 i	
odvozom	otpada.

79.776	m2 1x	godišnje

B)	ČIŠĆENJE	ULICA	I	TRGOVA

I. ULICE	U	PRVOJ	ZONI	ČIŠĆENJA
VELIČINA	ULICE	U	

METRIMA2
BROJ	ČIŠĆENJA

1. Kostelgradska	do	br.	9	i	20.	 1.168 2x	tjedno
2. Stjepana	Radića 3.830 2x	tjedno
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3. Trg	Gospe	Kunagorske 900 2x	tjedno
4. Josipa	Karla	Tuškana	 1.200 2x	tjedno
5. Dragutina	Kunovića 3.600 2x	mjesečno
6. Stjepana	Škreblina 1.440 2x	mjesečno
7. Prilaz	Mate	Majera	(makad) 375 2x	tjedno
8. Obrtnička 350 2x	tjedno
9. Josipa	Kolara 600 2x	tjedno
10. Ljudevita	Gaja,	do	mosta 1.200 2x	tjedno
11 Prolaz	Matice	Hrvatske 350 2x	tjedno

II. ULICE	U	DRUGOJ	ZONI	ČIŠĆENJA

12. Pod	Lenartom 1.500 2x	mjesečno
13. Grofova	Keglevića 600 2x	mjesečno
14. Ljudevita	Gaja	od	mosta 2.100 2x	mjesečno
15. Jurice	Prejca 930 2x	mjesečno
16. Antuna	Mihanovića 1.560 2x	mjesečno
17. Matije	Gupca 3.300 2x	mjesečno
18. Zagrebačka 1.500 2x	mjesečno
19. Rudarska 400 2x	mjesečno
20. Augusta	Cesarca 1.500 2x	mjesečno
21. Miroslava	Krleže 540 2x	mjesečno
22. Slavoljuba	Kantocia 1.200 2x	mjesečno
23. Gustava	Krkleca 500 2x	mjesečno
24. Gorička	(do	ribnjaka) 1.650 2x	mjesečno
25. Ante	Kovačića 600 2x	mjesečno
26. J.	Leskovara	(do	M.	Gupca) 2.500 2x	mjesečno
27. Grofa	Ratkaja 900 2x	mjesečno

III. ULICE	U	TREĆOJ	ZONI	ČIŠĆENJA

28. Marka	Tepeža 600 2x	godišnje
29. Rikarda	Jorgovanića 1.000 2x	godišnje
30. Gorička	(od	ribnj.	do	križa) 3.400 2x	godišnje
31. Dragutina	Domjanića 800 2x	godišnje
32. Vinagorska 800 2x	godišnje
33. Kolarija 6.800 2x	godišnje
34. Franje	Cvjetka 4.400 2x	godišnje
35. Ksavera	Šandora	Đalskog 2.000 2x	godišnje
36. Augusta	Šenoe 800 2x	godišnje
37. Baruna	Ottenfelsa 4.400 2x	godišnje
38. Marije	Roth	Hrestak 2.200 2x	godišnje
39. Janka	Leskovara	(nastavak) 8.100 2x	godišnje

IV. ULICE	U	ČETVRTOJ	ZONI	ČIŠĆENJA

-Sopot,	od	dućana	do	škole
-Vinagora,	ispred	škole,	samostana	do	kuće	Žnidarec	Stanka posebna	narudžba
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III.	Održavanje	javnih	površina	
C)	ODRŽAVANJE	JAVNIH	ZELENIH	POVRŠINA	I	DRVEĆA
Košenje,	održavanje,	uređenje	raslinja.	Posebna	narudžba,	ali	najmanje	jedanput	godišnje	
-	zelenilo	parka	u	ulici	Stjepana	Radića,
-	zelena	površina	uz	potok	kod	Dječjeg	vrtića,
-	park	oko	stare	škole,
-	park	i	cvijetnjak	na	raskrižju	prema	Desiniću,
-	park	ispod	novog	Doma	zdravlja	–	biši	sajam,
-	park	od	starog	Doma	zdravlja	do	Gluhaka,
-	staro	nogometno	igralište	i	okoliš,
-	park	i	cvijetnjak	na	Trgu	Gospe	Kunagorske,

D)	ČIŠĆENJE	SNIJEGA	
Komunalna	djelatnost	 čišćenja	 snijega	obuhvaća	 rad	kamiona	 sa	hidrauličnim	plugom	za	 snijeg	 te	 posipavanje	

rotosilosnim	posipačem,	rad	stroja,	utovarivača	i	sl.,	te	eventualni	prijevoz	snijega	na	drugu	lokaciju.	Čišćenje	snijega	se	
obavlja	u	vrijeme	kada	snijeg	prekrije	ceste	u	količini	i	debljini	koja	ometa	promet	i	nužno	ga	je	očistiti	i	to	prema	spisku	
prioriteta	ulica,	koji	se	smatra	sastavnim	dijelom	ovog	Ugovora.	

Za	čišćenje	snijega	upotrebljavaju	se	proračunski	osigurana	sredstva.
Nadzor	nad	obavljanjem	komunalnih	poslova	iz	stavke	1.	ove	točke	Ugovora	obavljati	će	jedinstveni	upravni	odjel,	

odnosno	komunalni	redar	grada	Pregrade.
Obavljanje	poslova	čišćenja	snijega	na	području	grada	Pregrade	vršit	će	se	prema	prioritetima	i	na	ulicama,	odnosno	

nerazvrstanim	cestama	po	Mjesnim	odborima	kako	je	navedeno	u	slijedećim	tablicama:	
SPISAK	ULICA	I	NERAZVRSTANIH	CESTA	KOJE	ĆE	IZVOĐAČ	OSOBNO	ČISTITI

Red.	broj NAZIV	MJESNOG	ODBORA	I	SPISAK	CESTA/ULICA Dužina	ceste	za	čišćenje	u	metrima
MJESNI	ODBOR	PREGRADA

1. Dragutina	Kunovića	 600
2. Augusta	Cesarca	 250
3. Trg	Gospe	Kunagorske	 70
4. Josipa	Karla	Tuškana	 250
5. Stjepana	Škreblina	 300
6. Obrtnička	ul. 200
7. Ul.	Josipa	Kolara	 75
8. Prolaz	Matice	Hrvatske	 70
9. Pod	Lenartom	 350
10. Ul.	Grofa	Keglevića	 150
11. Ul.	Marka	Tepeša	 150
12. Ul.	Rikarda	Jorgovanića	 200
13. Ul.	Antuna	Mihanovića	 250
14. Ul.	Matije	Gupca	 500
15. Ul.	Kolarija	 800
16. Zagrebačka	ul.	 250
17. Ul.	Augusta	Šenoe	 200
18. Ul.	Ksavera	Š.	Đalskog	 500
19. Miroslava	Krleže	 120
20. Slavoljuba	Kantocija	 250
21. Ul.	Dobrava	 300
22. Rudarska	ulica	 100
23. Dragutina	Domjanića	 200
24. Vinagorska	ulica	 100
25. Ul.	Stjepana	Beloševića	 800



Srijeda,	1.	veljače,	2006. 	Strana	73	-	Broj	2.SLUŽBENI	GLASNIK	KRAPINSKO-ZAGORSKE	ŽUPANIJE

26. Ul.	Franje	Cvjetka	 1.000
27. Ul.	Gustava	Krkleca	 100
28. Ul.	Jurice	Prejca	 150
29. Ul.	Baruna	Ottenfelsa	 1.100
30. Ul.	Marije	Roth	Hrestak	 250
31. Prilaz	Mate	Majera	 100
31. Kratka	ulica 120
32. Bežanska	ulica 340
33. Bregovita	ulica 200
34. Ulica	borova 200

MJESNI	ODBOR	PREGRADA
39. Pregrada	Vrhi	rel.	Leskovari-Žigeri 720
40. Odvojak	-	Škreblini	 600
41. Pregrada	–	Kunagora 4.000
42. Pregrada	–	Grilci	 600
43. Večerić-Pondeljak	–Bačuni	 1.000

	
MJESNI	ODBOR	STIPERNICA

14. Zadružni	dom	–	Benci	
(okretanje	kod	Benca) 2.700

15. Šklempeji	–	Ivanjki
	(okretanje	kod	Ivanjka	V.) 1.500

16. Groblje	–	Osrečki	
	(okretanje	kod	Osrečki	M.) 650

MJESNI	ODBOR	SOPOT

17. Sopot	(Martinkec)	–	Višnjevec	–	Glavna	cesta
(okretanje	kod	Kramarića) 2.000

18. Trafostanica	Sopot	–	Kamenšćak
(okretanje	kod	rezervoara) 600

19. Sopot	(Petecini)	–	Vrljanšćica	(Ovčariček)
(okretanje	kod	Kostela) 2.700

20. Vitkovica	–	Pavlovec	–	Zaseok	Jazbeci	–	Kamenski
(okretanje	kod	Kamenski	Željka) 1.200

21. Pavlovec	–	Mesički	
	(okretanje	kod	Mesičeka) 500

23. Višnjevac	–	Cesarci	–	Koružnjaki
(okretanje	kod	Koružnjaka) 800

novo Oko	crkve	u	Sopotu	
(kružno) 200

MJESNI	ODBOR	BENKOVO

24. Petki	–	Smrkulji	–	Spoj	Štuparje
(okretanje	kod	Štuparja) 1.300

25. Burići	–	Vdovići
(okretanje	kod	brace	Vdovića) 1.300

26. Valentinovo	–	Pajina	garaža	–	Vrh
(okretanje	kod	kraja	asfalta) 1.400

28. Cesta	prema	Sv.	Jurju
(okretanje	kod	crkve) 1.600
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29. Crvenkapica	–	Škola	Benkovo
(kružno) 500

Red.	broj NAZIV	MJESNOG	ODBORA	I	SPISAK	CESTA/ULICA Dužina	ceste	za	čišćenje	u	metrima

26/1 Glavna	cesta	–	Odvojak	Picek
(okretanje	kod	Piceka) 900

24/1 Belačići	–	Glasi
(okretanje	na	kraju	asfalta) 600

novo Odvojak	Pajina	garaža	–	Koprivnjak
(okretanje	kod	Vnuka) 400

MJESNI	ODBOR	BUŠIN

30. Bušin	Donji	–	Kusci
(kružno) 1.100

33. Bežanec	–	Klenice	–	Štefan
(kružno) 1.000

34. Sekušaki	–	Kosi
(kružno) 2.500

35. Sekušaki	–	Makeki	–	Toplaki
(kružno) 2.000

36. Odvojak	–	Gorupići
(okretanje	kod	Kušara) 200

38. Bežanec	–	Bežansko
(kružno) 400

MJESNI	ODBOR	PLEMENŠĆINA

45. Vojsak–Toplaki–Klenovšaki–Crčići–Štruki
(okretanje	kod	Štruka)	 2.500

47. Kušari	–	Vrhovci	–	Klasići
(okretanje	kod	Mike) 2.000

48. Sv.	Ana	–	Papeži	–	Janžeki	–	Novaki	–	Vincelji
(kružno) 1.500

50. Krsniki	–	Pracajići
(kružno) 500

MJESNI	ODBOR	KOSTEL

55. Zadružni	dom	–	Sv.	Štefan	–	Novaki	–	Plemenšćina
(okretanje	kod	Sv.	Ane) 3.800

56. Petraki	–	Bačići	–	Plemenšćina
(okretanje	kod	Sv.	Ane) 1.700

57. Vulica	–	Kraljevec	–	Horvati	–	Kordeji	–	Sopot
(kružno) 2.200

58. Most	–	Brežnjaki	–	Crkva	–	Škola	–	Melin
(kružno) 2.500

59. Ciglenjaki	–	Vešligaji	–	Flegari	–	Vrhi
(kružno) 3.800

60. Odvojak	–	Zbileki	–	Drenški	–	Lovrenčići	–	Flegari
(okretanje	na	kraju	asfalta) 500

MJESNI	ODBOR	VINAGORA

73. Odvojak	–	Valeki
(okretanje	na	kraju	asfalta) 800

74. Odvojak	–	Lazički
(okretanje	kod	Lazički) 750

76. Košenine	–	Vinagora
(kružno) 2.500
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SPISAK	NERAZVRSTANIH	CESTA	KOJE	ĆE	ČISTITI	GRAĐANI	
Red.	broj NAZIV	MJESNOG	ODBORA	I	SPISAK	CESTA/ULICA Dužina	ceste	za	čišćenje	u	metrima

MJESNI	ODBOR	CIGROVEC
1. Jakoplići	–	Burići	–	Šorše	–	Hrenari 2.000
2. Jakoplići	–	Tkalci	–	Rožmani 1.700
3. Leskovari	–	Vešligaji	–	Petrovina 2.000
4. Pracaići	–	Šoštarići	–	Aplenci 2.000
5. Strabići	–	Zorinići	–	Mrkusi	–	Burići 1.600
6. Vuki	–	Fištri 500

MJESNI	ODBOR	STIPERNICA
7. Benci	–	Vinagorski	Vrhi	 2.800
8. Šklempeji	–	Spoj	Zbilj	 700
9. Groblje	–	Slonšaki	 700

MJESNI	ODBOR	GORJAKOVO
10. Žigri	–	Palčeci	–	Cesarci	–	Kapelica 2.100
11. Pogačići	–	Šoštarići	–	Barlovići 1.800
12. Odvojak	–	Vrbanci	–	Koprivnjaki	–	Strabići 2.100
13. Odvojak	–	Jugi 500
14. Odvojak	–	Šoštarići	(Šoštarić	Stanko) 500
15. Odvojak	–	Hereki 1.000
16. Odvojak	–	Vdovići 700

MJESNI	ODBOR	SOPOT
17. Filipčići	–	Storjaki	–	Mikulaši 2.000
18. Pavlovec	–	Mesički	–	Posavci	–	Petki 900

MJESNI	ODBOR	BENKOVO
19. Šoštarići	–	Vnuki	–	Pajina	garaža 1.600
20. Burići	–	Glasi	(po	vrhu) 1.400
21 Škrinjari	–	Leskovar	–	Picek 1.000

MJESNI	ODBOR	BUŠIN
22. Bušin	Gornji	–	Ilići 800
23. Fakleži	–	Hercigonje 800
24. Pasaričeki	–	Vrhovski 800

MJESNI	ODBOR	PLEMENŠĆINA
25. Plemenšćina	Gornja	–	Premrli	–	Mikulaši	–	Kušari 2.700
26. Skosplesi	–	Pasaričeki	–	Fajsi	–	Hercigonje 1.100
27. Mikulaši	–	Krsniki	–	Bajceri	–	Bačići 2.500
28. Beloševići	–	Hanžići	–	Kušari	–	Mrkusi 600
29. Plemenšćina	Donja	–	Golčeci	–	Cesarci	–	Tepeži 1.000
30. Karlovac	–	Šereki 500
31. Debeljaki	–	Miklaužići	–	Puclini 1.000

MJESNI	ODBOR	KOSTEL
32. Sv.	Štefan	–	Grilci 400
33. Sv.	Štefan	–	Golci 600
34. Petraki	–	Grilci	–	Premrli 1.600
35. Bukovšaki	–	Vuki	–	Stančići 1.500
36. Kostel	–	Odvojak	–	Horvati 500
37. Beleti	–	Cajheni 1.200
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MJESNI	ODBOR	VINAGORA
38. Gabrovec	Donji 900
39. Gabrovec	Gornji 1.100
40. Kajbeti	–	Bukovina 3.500
41. Pajtleri	–	Šlogari 1.300
42. Bukovina	–	Cigrovski 500
43. Hlupići	–	Leneki 300
44. Lazički	–	Boršići 800
45. Melovica	–	Ljubići 900
46. Šlogari	–	Čepi	–	Kotari 900
47. Žnidarci	–	Hlupići 1.200
48. Kramari	–	Pecigusi 500
49. Melovica	–	Ćurković 800
50. Žolekov	brijeg 600

SPISAK	PRIORITETA	ČIŠĆENJA	ULICA	I	NE-
RAZVRSTANIH	CESTA
PRIORITETNE	ULICE	U	I	FAZI	ČIŠĆENJA

1.

Augusta	 Cesarca	 cijela	 te	 odvojak	 prema	
Domu	 zdravlja,	 parkiralište	 i	 ulaz	 za	 Hitna	
kola	 uskim	 ulazom	 iz	 gornjeg	 prilaza	 prema	
glavnom	ulazu	u	objekat

2. Trg	Gospe	Kunagorske
3. Josipa	Karla	Tuškana
4. Dragutina	Kunovića
5. Stjepana	Škreblina
6. Obrtnička
7. Ulica	J.	Kolara
8. Prolaz	Matice	Hrvatske
PRIORITETNE	ULICE	U	II	FAZI	ČIŠĆENJA
9. Pod	Lenartom
10. Grofova	Keglevića
11 Marka	Tepeža
12. Rikarda	Jorgovanića
13. Jurice	Prejca
14. Antuna	Mihanovića
15. Matije	Gupca
16. Kolarija
17. Zagrebačka
18. Augusta	Šenoe
19. Ksavera	Š.	Đalskog
20. Miroslava	Krleže
21. Slavoljuba	Kantocia
22. Dobrava
23. Prilaz	Mate	Majera
24. Rudarska
25. Dragutina	Domjanića

26. Vinagorska
27. Stjepana	Beloševića
28. Franje	Cvjetka
29. Ivana	Vukine
30. Gustava	Krkleca
31. Baruna	Ottenfelsa
32. Marije	Roth	Hrestak

III	FAZA	ČIŠĆENJA	–	SVE	OSTALE	ULICE	I	NE-
RAZVRSTANE	CESTE	IZ	GORNJEG	SPISKA

Sredstva	za	izvršenje	radova	navedenih	u	točkama	
I.	do	III.	predviđaju	se	u	ukupnom	iznosu	od	350.000,00	
kuna,	a	financirat	će	se	 iz	sredstava	komunalne	nakna-
de.

IV.	Održavanje	nerazvrstanih	cesta
Održavanje	 nerazvrstanih	 cesta	 znači	 održavanje	

površina	kojima	se	koristi	za	promet	po	bilo	kojoj	osnovi	
i	koje	su	pristupačne	većem	broju	korisnika,	a	nisu	razvr-
stane	ceste	prema	posebnim	propisima,	te	gospodarenje	
cestovnim	zemljištem	uz	nerazvrstane	ceste.

Održavanje	 nerazvrstanih	 cesta	 s	 opremom	
Održavanje	nerazvrstanih	cesta	obuhvaća:	

-	 održavanje	opreme	i	prometne	signalizacije	na	
nerazvrstanim	cestama,	

-	 nadzor	nad	stanjem	nerazvrstanih	cesta,
-	 održavanje	kolnika,
-	 održavanje	rubnjaka	i	staza,
-	 održavanje	površina	koje	služe	za	promet	po	bilo	

kojoj	osnovi	i	pristupačne	su	većem	broju	korisnika,
-	 održavanje	cestovnih	jaraka	i	slivnika,
-	 održavanje	nogostupa	na	razvrstanim	i	nerazvr-

stanim	cestama.
Održavanje	 opreme	 i	 prometnesignalizacije	 na	

nerazvrstanim	cestama
Oprema	i	prometna	signalizacija	na	nerazvrstanim	

cestama	održava	se	na	ovaj	način:
-	 oštećene	 odbojne	 i	 druge	 ograde	 i	 stupiće	 na	
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prometnicama	treba	popraviti	najkasnije	tri	dana	od	dana	
nastanka	oštećenja,

-	 odbojne	 i	 druge	 ograde	 treba	 redovito	 ličiti	 i	
održavati	urednim,

-	 oznake	na	kolniku	(vodoravna	prometna	signa-
lizacija)	 obnavljaju	 se	 najmanje	 jednom	u	godini,	 i	 to	
najkasnije	do	kraja	mjeseca	svibnja,

-	 okomita	 prometna	 signalizacija	 dopunjuje	 se	
prema	potrebi.

Nadzor	nad	stanjem	nerazvrstanih	cesta
Glede	 nadzora	 nad	 stanjem	nerazvrstanih	 cesta,	

područje	Grada	Pregrade	dijeli	se	na:
ZONU	A	koja	obuhvaća:	-	naselje	Pregradu,
ZONU	B	koja	 obuhvaća:	 -	 ostala	 naselja	Grada	

Pregrade.
Redoviti	 nadzor	 nad	 stanjem	nerazvrstanih	 cesta	

obavlja	se	pregledom,	i	to	:
-	 u	ZONI	A,	jednom	tjedno,
-	 u	ZONI	B,	dvaput	mjesečno.
Izvanredni	nadzor	nad	svim	nerazvrstanim	cestama	

obavlja	se	odmah,	za	vrijeme	elementarnih	nepogoda	(ja-
kih	pljuskova,	vjetrova	i	sl.)	i	nakon	njihova	prestanka.

Održavanje	kolnika
Kolnici	se	održavaju	po	sljedećim	standardima:
-	 kolnik	mora	biti	očišćen	od	masnih	mrlja,	blata,	

prašine,	smeća	i	drugih	otpadnih	tvari,
-	 krupniji	otpaci	ili	predmeti,	odroni	kamenja	ili	

dijelovi	vozila	oštećenih	u	prometnoj	nezgodi	uklanjaju	se	
s	kolnika	odmah,	a	ako	ne	ugrožavaju	sigurnost	prometa,	
onda	najkasnije	prilikom	redovitog	pregleda,

-	 pri	pojavi	poledice,	kolnici	se	posipaju	solju	 i	
drugim	pogodnim	materijalom,	 osobito	 na	 usponima	 i	
zavojima,	a	pri	pojavi	snijega,	treba	ga	ukloniti	s	kolni-
ka.	U	takvim	okolnostima	radovi	na	čišćenju	i	posipanju	
započinju	odmah,	a	prednost	imaju	nerazvrstane	ceste	u	
zoni	A,

-	 udarne	rupe	na	kolniku	zatvaraju	se	u	najkraćem	
roku	i	to	istim	materijalom	od	kojega	je	napravljena	kol-
nička	konstrukcija,

-	 iznimno,	za	vrijeme	vremenskih	nepogoda,	rupe	
se	mogu	zatvoriti	privremeno	i	drugim	materijalom	dok	
traje	nepogoda.

Održavanje	rubnjaka	i	staza
Rubnjake	i	staze	treba	stalno	održavati,	a	oštećenja	

se	odmah	popravljaju.	
Održavanje	površina	koje	služe	za	promet	po	bilo	

kojoj	osnovi	i	pristupačne	su	većem	broju	korisnika
Održavanje	 ovih	 javnih	 površina	 obavlja	 se	 po	

standardima	koji	vrijede	i	za	kolnike.
Održavanje	cestovnih	jaraka	i	slivnika
Cestovni	jarci	i	slivnici	održavaju	se	tako	da	u	sva-

kom	trenutku	mogu	primiti	količinu	oborina	za	koju	su	
projektirani,	pa	se	u	tu	svrhu	redovito	čiste	i	popravljaju.	
U	tijeku	vremenskih	nepogoda	i	nakon	njih	obvezno	je	
izvršiti	pregled	i	čišćenje.

Održavanje	nogostupa	na	razvrstanim	i	nerazvrsta-
nim	cestama.

Nogostupi	 se	održavaju	na	način	kao	 i	kolnici,	 a	

oštećenja	se	popravljaju	u	rokovima	kako	je	to	određeno	
i	za	popravak	udarnih	rupa.

Obavljanje:	odabrani	izvoditelj	-	prema	ugovoru.
Financiranje:	iz	Proračuna	Grada	Pregrade.
Sredstva	za	izvršenje	radova	navedenih	u	ovoj	točci	

predviđaju	se	u	ukupnom	iznosu	od	160.000,00	kuna,	a	
financirat	će	se	iz	sredstava	komunalne	naknade,	odnosno	
drugih	izvora	proračuna.

V.	Održavanje	groblja	
Održavanje	groblja	i	mrtvačnica	na	području	grada	

Pregrade,	temeljem	Odluke	o	komunalnim	djelatnostima	
koje	 se	 povjeravaju	 pravnim	 osobama,	 dodijeljeno	 je	
trgovačkom	društvu	„Niskogradnja“	d.o.o.	za	stambene	
i	komunalne	djelatnosti	 iz	Pregrade,	a	koje	 se	nalazi	u	
potpunom	vlasništvu	grada	Pregrade.	U	tom	smislu	ne	iz-
dvajaju	seposebna	proračunska	sredstva	za	te	namjene.

VI.	Javna	rasvjeta
Održavanje	 javne	 rasvjete	 obuhvaća	 upravljanje,	

održavanje	objekata	 i	uređaja	 javne	rasvjete,	uključivši	
podmirivanje	troškova	električne	energije	za	rasvjetljiva-
nje	javnih	površina	i	javnih	cesta	koje	prolaze	kroz	naselja	
i	nerazvrstanih	cesta.

Poslovi	održavanja	objekata	i	uređaja	javne	rasvjete	
jesu:

-	 održavanje	i	redovita	izmjena	instalacija	rasvjet-
nih	stupova	i	rasvjetnih	tijela;

-	 zamjena	svjetiljki;
-	 bojanje	i	zaštita	stupova	i	rasvjetnih	tijela;
-	 prigodne	blagdanske	dekoracije	i	drugo,
-	 izmjena	dostrajalih	rasvjetnih	stupova	i	rasvjet-

nih	tijela,
-	 stručni	nadzor	radova	i	utroška	električne	ener-

gije,	te
-	 drugi	poslovi	prema	potrebi.
Objektima	i	uređajima	javne	rasvjete	smatraju	se	

objekti	u	vlasništvu	grada	Pregrade,	te	objekti	i	uređaji	na	
kojima	grad	Pregrada	ima	pravo	besplatne	služnosti.	

Opseg	poslova	održavanja	objekata	i	uređaja	javne	
rasvjete	određen	 je	posebnim	potrebama	 i	ugovorom	o	
održavanju	koji	je	sklopljen	za	četverogodišnje	razdoblje	
a	 obavlja	 ga	Elektra	 iz	Zaboka,	 financijski	 je	 određen	
osiguranim	 sredstvima	u	Proračunu	 za	 svaku	pojedinu	
godinu	na	koju	se	odnosi	ovaj	ugovor.

Sredstva	za	izvršenje	radova	u	ovoj	točci	predviđaju	
se	u	ukupnom	iznosu	od	70.000,00	kuna,	a	financirat	će	
se	iz	sredstava	komunalne	naknade.	

PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	4.

Ovaj	Program	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	objave	
u	Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	 županije,	 a	
primjenjuje	se	tijekom	2006.	proračunske	godine.
KLASA:	022-05/06-01/14
URBROJ:	2214/01-01-06-1
U	Pregradi,	31.	siječnja	2006.

PREDSJEDNIK	GRADSKOG	VIJEĆA	
Rudolf	Horvat,	v.r.
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OPĆINA HRAŠĆINA

Na	temelju	članka	8.	i	članka	35.	stavka	1.	Zakona	o	
lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	(«Narodne	
novine	«	br.33/01,	60/01	i	129/05),	Općinsko	vijeće	Op-
ćine	Hrašćina	na	9.sjednici	održanoj	26.01.2006	godine,	
donosi

STATUT 
OPĆINE HRAŠĆINA

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	se	Statutom	uređuje	status	i	ustrojstvo	Općine	
Hrašćina	(u	daljnjem	tekstu:	Općina)	i	to:

a)	 status,	područje	i	granice,
b)	 samoupravni	djelokrug
c)	 obilježja,	pečati	i	Dan	Općine
d)	 javna	priznanja,
e)	 ustrojstvo,	ovlasti	i	način	rada	tijela,
f)	 financiranje	i	imovina,
g)	oblici	konzultiranja	građana,
h)	provođenje	referenduma,
i)	 mjesna	samouprava,
j)	 ustrojstvo	i	rad	javnih	službi,
k)	oblici	suradnje	s	drugim	jedinicama	lokalne,	te	

područne	(regionalne)	samouprave,
l)	 druga	pitanja	od	važnosti	za	ostvarivanje	prava	

i	obveza.
Statut	Općine	Hrašćina	 je	 temeljni	 i	 najviši	 akt	

Općine	Hrašćina.
Svi	ostali	i	pojedinačni	akti	tijela	Općine	Hrašćina	

moraju	biti	u	skladu	s	odredbama	ovog	Statuta	i	Zako-
na.

Članak	2.
Općina	je	jedinica	lokalne	samouprave.
Naziv	Općine	je	:	Općina	Hrašćina.
Općina	Hrašćina	 (u	 daljnjem	 tekstu:	Općina)	 je	

pravna	osoba.
Sjedište	Općine	je	Trgovišće	23c

Članak	3.
Općina	obuhvaća	područje	slijedećih	naselja:	
-	Domovec,
-	Donji	Kraljevec,
-	Gornjaki,
-	Gornji	Kraljevec,
-	Hrašćina,
-	Husinec,
-	Jarek	Habekov,
-	Maretić,
-	Trgovišće,
-	Vrbovo.

Članak	4.
Općina	Hrašćina	 obuhvaća	 cjelokupno	 područje	

omeđeno	rubnim	granicama	Katastarskih	općina	.
U	slučaju	da	se	područje	rubnih	katastarskih	općina	

podudara	s	granicama	rubnih	naselja,	odnosno	mjesta	koja	
ulaze	u	sustav	Općine,	granice	općine	ide	granicama	po-
dručja	rubnih	naselja	prikazanih	u	službenoj	katastarskoj	
evidenciji.

Granice	Općine	mogu	 se	mijenjati	 na	 način	 i	 po	
postupku	propisanim	zakonom.	

Članak	5.
Općina	ima	svoja	obilježja.
Obilježja	Općine	su:	
a)	 grb	Općine	Hrašćina
b)	 zastava	Općine	Hrašćina.

Članka	6.
Grb	Općine	Hrašćina	 je	u	obliku	štita.	Crvene	 je	

boje,	obrubljen	zlatnom	(žutom)	bojom.
U	sredini	grba	nalazi	se	zlatna	(žuta)	osmerokraka	

zvijezda.
Zastava	Općine	Hrašćina	je	omjera	1:2	m	plave	boje	

s	grbom	općine	u	sredini..
Članak	7.

Tijela	i	organi	Općine	utvrđeni	zakonom	(Općin-
sko	vijeće,	Općinsko	poglavarstvo	i	Jedinstveni	upravni	
odjel	Općine)	imaju	službene	pečate	s	grbom	Republike	
Hrvatske.

Pečati	 se	nabavljaju,	 rabe	 i	 čuvaju	 i	uništavaju	u	
skladu	sa	Zakonom	o	pečatima	i	žigovima	s	grbom	Re-
publike	Hrvatske.

Članak	8.
U	Općini	 se	 svečano	 obilježava	 26.	 travanj	 kao	

Dan	općine.
U	 povodu	 dana	Općine	 dodjeljuju	 se	 priznanja	

Općine	te	priređuju	druge	svečanosti.
II.	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG	OPĆINE

Članak	9.
Općina	u	svom	samoupravnom	djelokrugu	obavlja	

poslove	lokalnog	značaja	kojima	se	neposredno	ostvaruju	
potrebe	građana,	a	koji	su	Ustavom	ili	zakonom	dodijeljeni	
državnim	tijelima	i	to	osobito	polove	koji	se	odnose	na:	

a)	 uređenje	naselja	i	stanovanje,	
b)	prostorno	uređenje	i	urbanističko	planiranje,
c)	 komunalno	gospodarstvo,
d)	brigu	o	djeci,
e)	 socijalnu	skrb,
f)	 primarnu	zdravstvenu	zaštitu,
g)	odgoj	i	osnovno	obrazovanje,	
h)	kulturu,	tjelesnu	kulturu	i	šport,
i)	 zaštitu	potrošača,
j)	 zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,
k)	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,
l)	 promet	na	svom	području
Posebnim	 zakonima	kojima	 se	 uređuju	 pojedine	

djelatnosti	 navedene	u	 stavku	1.	 ovog	 članka,	 odrediti	
će	se	poslovi	čije	obavljanje	je	općina	dužna	organizirati	
te	poslovi	koje	Općina	može	obavljati,	ako	je	osigurala	
uvjete	za	njihovo	obavljanje.

Članak	10.
Općinsko	vijeće	može	odlučiti	da	se	pojedini	poslovi	

iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	iz	članka	10.	ovog	
Statuta	prenesu	na	Krapinsko-zagorsku	županiju,	odnosno	
mjesnu	samoupravu.

Općinsko	vijeće	može	tražiti	od	Krapinsko-zagorske	
županije	da	se	pojedini	poslovi	iz	njezina	samoupravnog	
djelokruga	povjere	Općini,	ako	Općina	za	to	osigura	do-
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voljno	prihoda	za	njihovo	obavljanje.
III.	DJELOKRUG	DRŽAVNE	UPRAVE

Članak	11.
Poslovi	državne	uprave	koji	se	obavljaju	u	Općini	

određuju	se	zakonom	kojim	se	uređuje	državna	uprava.
Troškovi	obavljanja	poslova	državne	uprave	koji	su	

preneseni	na	tijela	Općine	podmiruju	se	iz	proračuna.	
IV.	JAVNA	PRIZNANJA	OPĆINE

Članak	12.
Javna	priznanja	Općine	su:	
a)	 Nagrada	za	životno	djelo	Općine	Hrašćina,
b)	Nagrada	Općine	Hrašćina,
c)	 Plaketa	Općine	Hrašćina,
d)	 Priznanje	počasnog	građanina	Općine	Hrašćina.

Članak	13.
Nagrada	za	životno	djelo	Općine	Hrašćina	dodjelju-

je	se	fizičkim	osobama,	za	osobite	uspjehe	u	razvoju	druš-
tvenih	odnosa	i	unapređenje	gospodarstva,	obrazovanja,	
znanosti,	kulture,	te	tjelesne	kulture,	zdravstva,	socijalne	
skrbi	i	drugih	djelatnosti,	posebno	značajnih	za	Općinu,	
kada	se	ocijeni	da	je	određene	osoba	sve	svoje	objektivne	
mogućnosti	utkala	u	odnosno	djelo	i	u	tome	postigla	svoj	
neponovljiv	rezultat	u	odnosnom	području.

Članak	14.
Nagrada	Općine	Hrašćina	dodjeljuje	se	fizičkim	i	

pravnim	osobama,	za	osobito	uspjeheu	razvoju	društve-
nih	odnosa	i	unapređenje	djelatnosti	iz	članka	14.	ovog	
Statuta,	od	posebnog	značaja	za	Općinu.

Članak	15.
Plaketa	Općine	Hrašćina	 dodjeljuje	 se	fizičkim	 i	

pravnim	osobama,	za	uspjehe	postignute	u	razvoju	druš-
tvenih	odnosa	i	unapređenje	djelatnosti	iz	članka	14.	ovog	
Statuta,	značajne	za	Općinu.

Članak	16.
Počasnim	građaninom	Općine	može	se	proglasiti	

građanin	Republike	Hrvatske	 ili	 druge	 države,	 koji	 je	
svojim	 radom,	 znanstvenim	 ili	 političkim	djelovanjem	
značajno	pridonio	napretku	i	ugledu	Općine,	ostvarivanju	
i	razvoju	demokracije	u	Republici	Hrvatskoj	ili	svijetu,	
mira	u	svijetu	i	napretku	čovječanstva.

Počasnim	građaninom	Općine	ne	može	se	proglasiti	
osoba	koja	ima	prebivalište	na	području	Općine.	

Članak	17.
O	sadržaju,	obliku	 i	postupku	dodjele	 javnih	pri-

znanja	Općine	odlučuje	Općinsko	vijeće	posebnim	općim	
aktom.

Osim	javnih	priznanja	u	smislu	članka	13.	ovog	Sta-
tuta,	za	pojedine	prigode	Općinsko	vijeće	može	ustanoviti	
i	dodijeliti	druga	priznanja.

V.	UNUTARNJE	USTROJSTVO
Članak	18.	

Tijela	Općine	su:	
I.	PREDSTAVNIČKO	TIJELO
Općinsko	vijeće
II.	IZVRŠNA	TIJELA
Općinski	načelnik	
Općinsko	poglavarstvo

Članak	19.

Ovlasti	 i	obveze	koje	proizlaze	 iz	 samoupravnog	
djelokruga	Općine	 podijeljene	 su	 između	Općinskog	
vijeća,	Općinskog	poglavarstva,	Općinskog	načelnika	 i	
upravnog	tijela	Općine,	ako	zakonom	ili	drugim	propisom	
nije	određeno	koje	je	tijelo	nadležno	za	obavljanje	poslova	
iz	samoupravnog	djelokruga	Općine.

Poslovi	koji	se	odnose	na	uređivanje	odnosa	legisla-
tivne	naravi	u	nadležnosti	su	Općinskog	vijeća,	a	poslovi	
izvršne	 naravi	 u	 nadležnosti	 su	Općinskog	načelnika	 i	
Općinskog	poglavarstva.

Ako	 se	po	naravi	posla	ne	može	utvrditi	 nadlež-
nost	prema	stavku	2.	ovog	članka,	nadležno	je	Općinsko	
vijeće.

Nadležnost	 tijela	za	obavljanje	poslova,	utvrđena	
zakonom	ili	drugim	propisom,	ne	može	se	prenositi	na	
drugo	tijelo	odnosno	drugu	fizičku	ili	pravnu	osobu	ako	
zakonom	nije	drugačije	određeno.

OPĆINSKO	VIJEĆE
Članak	20.

Općinsko	 vijeće	 je	 predstavničko	 tijelo	 građana	
i	 tijela	 lokalne	 samouprave,	 koje	 donosi	 akte	 u	 okviru	
djelokruga	Općine,	te	obavlja	i	druge	poslove	u	skladu	sa	
Ustavom,	«Europskom	poveljom	o	lokalnoj	samoupravi»,	
zakonom	i	Statutom.

Članak	21.
Općinsko	vijeće:	
1.	Donosi	Statut,	odnosno	statutarnu	odluku	Općine
2.	Donosi	Poslovnik	Općinskog	vijeća
3.	Donosi	odluke	i	druge	opće	akte	kojima	se	uređu-

ju	pitanja	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine,	sukladno	
posebnim	propisima,

4.	Donosi	 proračun	 i	 godišnji	 obračun	općinskog	
proračuna,	kao	i	odluku	o	izvršenju	općinskog	proračuna,

5.	Donosi	odluku	o	udruživanju	u	udruge	općina,	
gradova	i	županija,

6.	Donosi	odluku	o	uspostavi	međusobne	suradnje	
s	 drugim	 jedinicama	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	
samouprave	u	Republici,	odnosno	s	jedinicama	lokalne	i	
regionalne	samouprave	drugih	država

7.	Donosi	opći	akt	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	
gospodarenja	imovinom	Općine,	pravima	i	obvezama,

8.	Bira	i	razrješava	Općinskog	načelnika	i	njegove	
zamjenike,	te	članove	Općinskog	poglavarstva,

9.	Odlučuje	o	povjerenju	i	nepovjerenju	općinskom	
načelniku,	pojedinim	članovima	Poglavarstva	Općine	ili	
Poglavarstvu	Općine	u	cijelosti

10.	Raspisuje	referendum
11.	Osniva	i	bira	članove	radnih	tijela	Općinskog	

vijeća
12.	Uređuje	ustrojstvo	i	djelokrug	upravnih	tijela
13.	Donosi	odluku	o	ustrojstvu	i	načinu	rada	zajed-

ničkih	tijela	i	službi	organiziranih	za	obavljanje	pojedinih	
poslova	 iz	 samoupravnog	djelokruga	općine,	 sukladno	
sporazumu	o	međusobnim	odnosima	s	drugim	jedinicama	
lokalne	samouprave

14.	Osniva	 javne	ustanove	 i	 druge	pravne	osobe	
za	 obavljanje	 komunalnih,	 gospodarskih	 i	 društvenih	
djelatnosti	od	 interesa	za	općinu	u	samoupravnom	dje-
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lokrugu	Općine
15.	Odlučuje	o	pokroviteljstvu	koje	preuzima	Op-

ćinsko	vijeće
16.	Donosi	Odluku	 o	 dodjeli	 javnih	 priznanja	 i	

počasti	Općine
17.	Obavlja	izbor,	imenovanje	i	razrješavanje	pred-

sjednika	Općinskog	vijeća
18.	Obavlja	i	druge	poslove	koji	su	mu	stavljeni	u	

djelokrug	zakonom,	Statutom	i	Poslovnikom.
Članak	22.

Poslovnikom	Općinskog	vijeća	podrobnije	se	ure-
đuje	način	konstituiranja,	sazivanje,	rad	i	tijek	sjednice,	
glasovanje,	vođenje	zapisnika,	kao	i	održavanje	reda	na	
sjednici	Općinskog	vijeća.

Članak	23.
Općinsko	vijeće	ima	jedanaest	(11)	članova,	odno-

sno	vijećnika.
Članovi	 vijeća	 biraju	 se	 na	 način	 i	 po	 postupku	

utvrđenim	posebnim	zakonom.
Članak	24.

Općinsko	vijeće,	u	pravilu,	donosi	odluke	većinom	
glasova	ako	je	na	sjednici	nazočna	većina	članova	pred-
stavničkog	tijela	osim	u	slučaju	kad	je	propisana	druga	
većina.

Većinom	glasova	svih	vijećnika	odlučuje	se	o	:	
-Statutu	Općine	i	Poslovniku	o	radu	Općinskog	vi-

jeća,	odnosno	statutarnoj	odluci	ili	odluci	o	privremenom	
poslovničkom	redu

-Proračunu	ili	odluci	o	privremenom	financiranju	
Općine	Hrašćina	i	godišnjem	obračunu	proračuna,

-donošenju	odluke	o	suradnji	sa	drugim	jedinicama	
lokalne	i	područne(regionalne)	samouprave	u	Republici	
Hrvatskoj,	 odnosno	 s	 jedinicama	 lokalne	 i	 regionalne	
samouprave	drugih	država,

-donošene	 odluke	 o	 učlanjenju	Općine	Hrašćina	
u	udrugu	općina,	gradova	i	županija,	a	skladu	sa	zako-
nom,

-	donošenju	općeg	akta	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	
gospodarenja	imovinom	općine,	pravima	i	obvezama,	

-	drugim	pitanjima,	kada	je	to	sukladno	odredbama	
zakona,	Statuta	 odnosno	 statutarne	odluke	 ili	 odluke	o	
privremenom	poslovničkom	redu	u	skladu	sa	Statutom	
propisano.

Članak	25.
Općinsko	vijeće	smatra	se	konstituiranim	izborom	

predsjednika	na	prvoj	sjednici	na	kojoj	je	nazočna	većina	
članova	predstavničkog	tijela.

Članak	26.
Prva	 konstituirajuća	 sjednica	Općinskog	 vijeća	

saziva	 se	 u	 roku	 od	 30	 dana	 od	 dana	 objave	 izbornih	
rezultata.

Konstituirajuću	sjednicu	Općinskog	vijeća	saziva	
čelnik	 središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	
poslove	lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave	ili	
osoba	koju	on	ovlasti.

Ako	se	konstituirajuća	sjednica	ne	održi	u	zakaza-
nom	roku,	ovlašteni	sazivač	sazvat	će	novu	konstituirajuću	
sjednicu,	koja	se	treba	održati	u	roku	od	15	dana.	

Konstituirajućoj	sjednici	Općinskog	vijeća	do	izbo-
ra	predsjednika,	predsjeda	najstariji	član.

Članak	27.
Članovi	Općinskog	vijeća	nemaju	obvezujući	man-

dat	i	nisu	opozivi.	
Članu	Općinskog	vijeća,	koji	je	za	vrijeme	trajanja	

mandata	 prihvatio	 obnašanje	 dužnosti	 koja	 se	 prema	
odredbama	zakona	smatra	nespojivom,	za	vrijeme	nespo-
jive	dužnosti	mandat	miruje,	a	za	to	vrijeme	zamjenjuje	ga	
zamjenik	sukladno	zakonu.	Nastavljanje	obnašanja	dužno-
sti	člana	Općinskog	vijeća	na	temelju	prestanka	mirovanja	
može	se	tražiti	jedanput	u	tijeku	trajanja	mandata.

Članak	28.
Član	Općinskog	vijeća	dužnost	obavlja	počasno	i	

za	to	ne	prima	plaću.
Član	Općinskog	vijeća	ima	pravo	na	naknadu	troš-

kova	u	skladu	s	odlukom	Općinskog	vijeća.
Članak	29.

Prava	i	dužnosti	vijećniku	započinju	danom	kon-
stituiranja	Vijeća.

Član	vijeća	ima	prava	i	dužnosti	utvrđene	Zakonom	
i	Statutom.	

Vijećnici	imaju	pravo:	
-prisustvovati	sjednicama	Vijeća
-	 podnositiprijedloge	 za	 donošenje	 općih	 akata	 i	

drugih	akata
-postavljati	pitanja	na	sjednicama	Općinskog	vijeća	

i	 tražiti	 razmatranjepojedinih	 pitanja	 iz	 samoupravnog	
djelokruga

Članak	30.
Na	sjednicama	Općinskog	vijeća	glasuje	se	javno,	

ako	Općinsko	 vijeće	 ne	 odluči	 da	 se	 o	 nekom	pitanju	
glasuje	tajno.

Rad	vijeća	je	javan.
Javnost	rada	tijela	iz	stavka	2.	ovog	članka	osigu-

rava	se:
-	javnim	održavanjem	sjednica,
-	izvještavanjem	i	napisima	u	tisku	i	drugim	oblici-

ma	javnog	priopćavanja,
-	objavljivanjem	općih	akata	i	drugih	dokumenata	

na	način	propisan	ovim	Statutom
Izuzetno,	sjednica	 ili	pojedini	dio	sjednice	vijeća	

može	se	održati	bez	nazočnosti
	javnosti,	o	čemu	odlučuje	vijeće	većinom	glasova	

svih	članova	vijeća.
Vijeće	 svojom	odlukom	određuje	 koji	 se	 podaci	

iz	rad	i	nadležnosti	vijeća,	radnih	i	savjetodavnih	tijela,	
upravnih	odjela,	 ne	mogu	objavljivati	 jer	 predstavljaju	
tajnu,	te	se	određuje	način	njihova	čuvanja.	

Članak	31.
Glasovanje	 na	 sjednicama	Općinskog	 vijeća	 u	

pravilu	je	javno.
Vijećnici	se	izjašnjavaju	na	jedan	od	slijedećih	nači-

na	:	«za»	prijedlog,	«protiv»	prijedloga	ili	se	suzdržavaju	
od	glasovanja.	

Glasovanje	 na	 sjednici	 vijeća	 je	 tajno	 kad	 je	 to	
utvrđeno	ovim	Statutom	ili	Poslovnikom	o	radu	Općin-
skog	vijeća,	te	kada	isto	odluči	da	se	o	pojedinom	pitanju	
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glasuje	tajno.
Članak	32.

	Ostala	pitanja	u	vezi	sa	radom	Općinskog	vijeća	
uređuju	se	poslovnikom	Općinskog	vijeća.

PREDSJEDNIK	I	POTPREDSJEDNICI	OPĆIN-
SKOG	VIJEĆA

Članak	33.
Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	dva	potpred-

sjednika	 koji	 se	 biraju	 većinom	glasova	 svih	 članova	
Općinskog	vijeća.	

Članak	34.
Predsjednika	bira	Općinsko	vijeće	iz	redova	svojih	

članova,	na	način	i	po	postupku	utvrđenih	poslovnikom,	
u	skladu	s	ovim	Statutom	i	zakonom.	

Članak	35.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-	zastupa	vijeće
-	saziva	sjednice	Vijeća,	predlaže	dnevni	red,	pred-

sjedava	sjednicama	potpisuje	akte	vijeća
-	brine	o	javnosti	rada	Vijeća
-	obavlja	i	druge	poslove	predviđene	Poslovnikom
Predsjednik	vijeća	u	izvršavanju	obveza	utvrđenih	

ovim	člankom	dužan	je	sazvati	sjednicu	Općinskog	vijeća	
po	potrebi,	a	najmanje	jednom	u	tri	mjeseca.	

Članak	36.
Predsjednika	u	slučaju	odsutnosti	ili	spriječenosti	u	

obavljanju	njegove	dužnosti	zamjenjuje	jedan	od	potpred-
sjednika,	u	skladu	s	ovim	Statutom	i	Poslovnikom.

III.	IZVRŠNA	TIJELA	
OPĆINSKI	NAČELNIK

Članak	37.
Općinskog	načelnika	bira	Općinsko	vijeće	većinom	

glasova	 svih	 članova	 u	 pravilu	 između	 nositelja	 lista	
stranaka	 i	 nezavisnih	 lista	 koje	 su	 osvojile	mandate	 u	
Općinskom	vijeću.

Način	 i	 postupak	 izbora	Općinskog	 načelnika	
utvrđen	 je	 Poslovnikom	u	 skladu	 sa	 ovim	Statutom	 i	
zakonom.	

Članak	38.
Općinski	načelnik:
1.	Zastupa	Općinu	i	nositelj	je	izvršne	vlasti
2.	predsjednik	je	Poglavarstva	Općine
3.	 naredbodavatelj	 je	 proračuna,	 te	 je	 odgovoran	

za	njegovo	izvršavanje,	kao	i	za	provedbu	propisa	koji	
se	odnose	na	proračun

4.	daje	punomoći	za	zastupanje	Općine	u	pojedinim	
stvarima

5.	ima	pravo	predlagati	Općinskom	vijeću	donoše-
nje	općih	i	drugih	akata

6.	podnosi	poglavarstvu	prijedlog	proračuna	i	od-
govoran	je	za	njegovo	izvršenje

7.	 obavlja	nadzor	nad	 zakonitošću	 rada	upravnih	
tijela	Općine	i	daje	im	upute	za	rad,

8.	provodi	odluke	općinskog	vijeća	i	odgovoran	je	
za	njihovo	provođenje

9.	obavlja	 i	druge	poslove	koji	su	mu	stavljeni	u	
nadležnost	zakonom,	drugim	propisom,	ovim	Statutom	
ili	drugim	općim	aktom	Općine.

Članak	39.
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	 iz	 samo-

upravnog	 djelokruga	Općine	 ima	 pravo	 obustaviti	 od	
primjene	opći	 akt	Općine	 ako	ocijeni	 da	 je	 tim	 aktom	
povrijeđen	zakon	ilidrugi	propis	te	zatražiti	od	predstav-
ničkog	tijela-Općinskog	vijeća	da	u	roku	petnaest	dana	
otkloni	uočene	nedostatke.	

Ako	Općinsko	vijeće	 to	ne	učini	Općinski	načel-
nik	 dužan	 je	 u	 roku	od	osam	dana	o	 tome	obavijestiti	
predstojnika	ureda	državne	uprave	u	županiji	te	čelnika	
središnjegtijela	 državne	 uprave	 ovlaštenog	 za	 nadzor	
zakonitosti	rada	tijela	Općine.	

Članak	40.	
Općinski	načelnik,	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine	podnosi	izviješće	Općinskom	
vijeću	i	odgovoran	mu	je	za	provođenje	utvrđene	politike	
Općine,	a	za	obavljanje	prenijetih	poslova	državne	uprave	
u	 nadležnosti	Općine	 odgovoran	 je	 središnjim	 tijelima	
državne	uprave.

Članak	41.
Na	prijedlog	najmanje	 jedne	 trećine	članova	Op-

ćinskog	vijeća	može	se	podnijeti	prijedlog	za	iskazivanje	
nepovjerenja	načelniku,	pojedinom	članu	poglavarstva	ili	
poglavarstvu	u	cjelini.	

O	prijedlogu	za	iskazivanje	nepovjerenja	ne	može	se	
raspravljati	i	glasovati	prije	nego	protekne	sedam	dana	od	
dana	dostave	prijedloga	predsjedniku	Općinskog	vijeća.	
Rasprava	i	glasovanje	o	prijedlogu	za	iskazivanje	nepo-
vjerenja	mora	se	provesti	najkasnije	u	roku	od	30	dana	od	
dana	dostave	prijedloga	predsjedniku	Općinskog	vijeća.

Članak	42.
Odluka	o	nepovjerenju	prihvaćena	je	ako	je	za	nju	

glasovala	većina	svih	članova	Općinskog	vijeća.
Kad	Općinsko	 vijeće	 izglasuje	 nepovjerenje	 na-

čelniku,	ono	mora	izabrati	novog	načelnika	u	roku	od	30	
dana	od	dana	izglasavanja	nepovjerenja.

Ako	odlukom	o	iskazivanju	nepovjerenja	načelni-
ku	i	poglavarstvu	u	cjelini	nije	određen	dan	razrješenja	
i	 prestanka	 dužnosti,	 načelnik	 i	 poglavarstvo	 smatraju	
se	 razriješenim	 i	 prestaje	 im	dužnost	 izborom	novoga	
načelnika.

Ako	Općinsko	 vijeće	 ne	 izglasuje	 nepovjerenje,	
članovi	Općinskog	vijeća	koji	su	podnijeli	prijedlog	ne	
mogu	ponovo	podnijeti	isti	prijedlog	prije	isteka	roka	od	
6	mjeseci	od	njihova	odbijanja.

Članak	43.
Općinski	 načelnik	može	 tražiti	 glasovanje	 o	 po-

vjerenju	 poglavarstvu.	Ako	vijeće	 povodom	prijedloga	
načelnika	ne	donese	odluku	kojom	potvrđuje	povjerenje	
poglavarstvu,	time	se	ne	smatra	da	je	poglavarstvu	izgla-
sano	nepovjerenje.

Članak	44.
Općinski	načelnik	ima	dva	zamjenika.
Zamjenik	 općinskog	načelnika,	 kojeg	 odredi	 na-

čelnik,	 zamjenjuje	 načelnika	u	 slučaju	 duže	odsutnosti	
ili	 spriječenosti	 u	 obavljanju	 dužnosti	 na	 način	 koji	 to	
utvrdi	općinski	načelnik,	odnosno	u	nemogućnosti	da	on	
utvrdi	način	obavljanja	dužnosti	zamjenika,	isto	utvrđuje	
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Općinsko	vijeće.
Općinsko	vijeća	može	pristupiti	donošenju	odluke	

iz	stavka	2.	ovog	članka	ukoliko	općinski	načelnik	svoju	
dužnost	ne	može	obavljati	u	kontinuitetu	duže	od	osam	
dana	i	postoje	realne	pretpostavke	da	dužnost	neće	moći	
obavljati	u	narednom	razdoblju	koje	ne	može	biti	kraće	
od	30	dana.

Zamjenici	načelnika	mogu	na	temelju	pisanog	ovla-
štenja	Općinskog	načelnika	obavljati	povjerene	poslove	
iz	njegovog	djelokruga.	Općinskom	načelniku	ne	prestaje	
odgovornost	za	obavljanje	poslova	iz	njegova	djelokruga	
koje	je	povjerio	zamjeniku.

Članak	45.
Općinskog	 načelnika	 bira	 Općinsko	 vijeće	 na	

prijedlog	Odbora	za	izbor	i	imenovanje	ili	najmanje	1/3	
članova	Općinskog	vijeća	na	način	i	postupak	utvrđen	u	
Poslovniku	Općinskog	vijeća.

Zamjenici	Općinskog	 načelnika	 biraju	 se	 na	 isti	
način	i	po	istom	postupku	kao	i	Općinski	načelnik.

OPĆINSKO	POGLAVARSTVO
Članak	46.

Općinsko	poglavarstvo	Općine	Hrašćina	 (dalje	 u	
tekstu:	Poglavarstvo)	izvršno	je	tijelo	Općine.

Poglavarstvo	 je	 odgovorno	Općinskom	vijeću	 za	
rad	i	odluke	koje	donosi.

Članak	47.
Općinsko	poglavarstvo	ima	5	članova.
Članove	Poglavarstva	bira	Općinsko	vijeće	u	pra-

vilu	 iz	 sastava	 svojih	 članova,	 na	 prijedlog	 općinskog	
načelnika,	većinom	glasovasvih	članova	na	vrijeme	od	
četiri	godine.	

Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	može	biti	
biran	za	člana	Poglavarstva.

Članak	48.
Poglavarstvo	sukladno	zakonu	i	odredbama	ovog	

Statuta	:
1.priprema	 prijedloge	 općih	 akata	 koje	 donosi	

Općinsko	vijeće
2.predlaže	Općinskom	vijeću	 donošenje	 općih	 i	

drugih	akata
3.utvrđuje	prijedlog	proračuna	i	godišnjeg	obračuna	

proračuna
4.izvršava	ili	osigurava	izvršenje	općih	akata	Op-

ćinskog	vijeća
5.usmjerava	 djelovanje	 upravnih	 tijela	Općine	 u	

obavljanju	poslova	iz	njihova	samoupravnog	djelokruga	
te	nadzire	njihov	rad

6.upravlja	i	raspolaže	nekretninama	i	pokretninama	
u	vlasništvu	Općine

7.upravlja	i	raspolaže	prihodima	i	rashodima	Op-
ćine,

8.daje	mišljenje	 o	 prijedlozima	općih	 akata	 koje	
podnose	drugi	ovlašteni	predlagači.	

9.obavlja	izbor	i	imenovanja	i	razrješenje	pročelni-
ka,	službenika	i	namještenika	uJedinstvenom	upravnom	
odjelu	ako	je	to	određeno	zakonom,	općim	aktima	Općin-
skog	vijeća	i	Poglavarstva,

10.	obavlja	druge	poslove	utvrđene	zakonom	ovim	

statutom	i	drugim	propisima
Članak	49.

Odnos	Općinskog	vijeća	i	Poglavarstva	uređuje	se	
Poslovnikom	Općinskog	vijeća.

Poglavarstvo	donosi	Poslovnik	kojim	uređuje,	način	
rada	i	odlučivanja	u	skladu	sa	ovim	Statutom,	zakonom	i	
Poslovnikom	o	radu	Općinskog	vijeća.

Općinsko	poglavarstvo	u	pravilu	odlučuje	većinom	
glasova	nazočnih	 članova,	 osim	u	 slučajevima	kada	 je	
zakonom,	ovim	statutom	ili	 temeljem	odluke	Vijeća	 ili	
Poglavarstava	utvrđeno	da	je	za	odlučivanje	o	pojedinim	
pitanjima	potrebna	 drugačija	 većina	 (npr.	 kada	 donosi	
odluke	kojim	raspolaže	nekretninama	i	pokretninama	u	
vlasništvu	Općina,	kao	i	njezinim	prihodima	i	rashodima-	
odlučuje	većinom	glasova	svih	članova	i	dr.).

JEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL	
Članak	50.

Za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokru-
ga	Općine,	kao	i	poslova	državne	uprave	prenesenih	na	
Općinu,	 ustrojava	 se	 Jedinstveni	 upravni	 odjel	Općine	
Hrašćina	.	

Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	neposredno	izvr-
šava	i	provodi	opće	akte	Općine	i	odgovoran	je	za	stanje	
u	područjima	za	koje	je	osnovan.

Jedinstveni	upravni	odjel	dužan	 je	 svojim	 radom	
omogućiti	ostvarivanje	prava	i	potreba	građana	i	pravnih	
osoba	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročelni-
kkojeg	na	temeljujavnog	natječaja	imenuje	poglavarstvo,	
sukladno	Zakonu	 o	 lokalnoj	 i	 područnoj(regionalnoj	
-samoupravi.	

VI.	FINANCIRANJE	I	IMOVINA	OPĆINE
Članak	51.

Općina	 ostvaruje	 prihode	 kojima	 u	 okviru	 svog	
samoupravnog	djelokruga	slobodno	raspolaže.

Prihodi	Općine	moraju	biti	razmjerni	s	poslovima	
koje	obavljaju	njegova	tijela	u	skladu	sa	zakonom.	

Prihodi	Općine	su:
1.	Općinski	porezi,	prirez,	doprinos	i	pristojbe,
2.	Prihodi	od	stvari	u	vlasništvu	i	imovinskih	prva	

Općine
3.	Prihodi	od	trgovačkih	društva	i	drugih	pravnih	

osoba	u	vlasništvu	Općine,	odnosno	u	kojim	ima	udjele	
ili	dionice

4.	prihodi	od	naknada	za	koncesije	koje	daje	Op-
ćinsko	vijeće

5.	 novčane	 kazne	 i	 oduzeta	 imovinska	 korist	 za	
prekršaje	na	temelju	akta	Općinskog	vijeća	u	skladu	sa	
zakonom

6.	 udio	 u	 zajedničkim	 porezima	 s	Republikom	
Hrvatskom

7.	sredstva	pomoći	i	dotacija	Republike	Hrvatske	u	
državnom	proračunu

8.	drugi	prihodi	određeni	zakonom	
Članak	52.

Općinsko	vijeće	donosi	godišnji	proračun	za	nared-
nu	godinu	na	prijedlog	poglavarstva	prije	početka	godine	
za	koju	se	proračun	donosi.
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Općinsko	vijeće	donosi	odluku	o	izvršenju	proraču-
na	na	prijedlog	poglavarstva	uz	godišnji	proračun.

Ukoliko	se	godišnju	proračun	općine	ne	donese	u	
roku	iz	stavka	1.	ovog	članka,	vodi	se	privremeno	finan-
ciranje	i	to	najdulje	za	razdoblje	od	tri	mjeseca.

Nakon	isteka	godine	za	koju	je	proračun	donijet	Op-
ćinsko	vijeće	utvrđuje	godišnji	obračun	do	kraja	travnja,	
ako	zakonom	nije	drugačije	određeno.

Članak	53.
Ako	se	tijekom	proračunske	godine	smanje	prihodi	i	

primici	ili	povećaju	izdaci	utvrđeni	proračunom,	proračun	
se	mora	uravnotežiti	sniženjem	predviđenih	izdataka	ili	
pronalaženjem	novih	prihoda.

Proračun	se	uravnotežuje	izmjenama	i	dopunama	
proračuna	postupkom	predviđenim	za	donošenje	prora-
čuna.	

Članak	54.
Sve	pokretne	i	nepokretne	stvari,	te	imovinska	prava	

koja	pripadaju	Općini	čine	Općinsku	imovinu.	
Općina	može	upravljati,	 koristiti	 se	 i	 raspolagati	

svojom	imovinom	pažnjom	dobrog	domaćina.	
Općina	vodi	evidenciju	o	svojoj	imovini.	

Članak	55.
Općinsko	vijeće	nadzire	ukupno	materijalno	i	finan-

cijsko	poslovanje	Općine.	
AKTI	OPĆINE

Članak	56.
Općinsko	vijeće	na	temelju	prava	i	ovlaštenja	utvr-

đenih	zakonom	i	ovim	statutom	donosi	Statut,	Poslovnik,	
odluke,	općinski	proračun	i	godišnji	obračun	proračuna,	
zaključke	i	druge	opće	akte,	te	daje	autentična	tumačenja	
općih	akata.

Općinsko	vijeće	donosi	rješenja	i	druge	pojedinačne	
akte	kada,	u	skladu	sa	zakonom,	rješava	o	pojedinačnim	
pravima.

Članak	57.
Poglavarstvo	općine	donosi	pravilnike,	poslovnike,	

preporuke,	 rješenja,	 zaključke,	 upute,	 naputke	 i	 druge	
opće	akte	kad	je	za	to	ovlašteno	zakonom	ili	općim	aktom	
Općinskog	vijeća.

Članka	58.
Jedinstveni	upravni	odjel	Općine,	ako	izvršava	opće	

akte	Općinskog	vijeća,	donosi	pojedinačne	akte	kojima	
rješavaju	 o	 pravima,	 obvezama	 i	 pravnim	 interesima	
fizičkih	i	pravnih	osoba.

Pojedinačni	akt	kojim	se	rješava	o	obvezi	razreza	
općinskih	 poreza,	 doprinosa	 i	 naknada	 koji	 pripadaju	
Općini	donosi	se	po	skraćenom	upravnom	postupku.

Na	pojedinačne	akte	primjenjuju	se	odredbe	Zakona	
o	općem	upravnom	postupke	i	odredbe	drugih	zakona.

Protiv	pojedinačnih	akata	 iz	stavka	1.	ovog	član-
ka,	može	 se	 izjaviti	 žalba	 nadležnom	upravnom	 tijelu	
županije.	

U	skladu	sa	Zakonom	o	upravnim	sporovima	protiv	
konačnog	akta	iz	stavka	1.	ovoga	članka	može	se	pokrenuti	
Upravni	spor.	

Članak	59.	
Podrobnije	 odredbe	 o	 aktima	Općine,	 postupku	

podnošenje	i	objavi	akata,	te	o	vjerodostojnom	tumače-
nju	 akata	 utvrđuju	 se	Poslovnikom	Općinskog	vijeća	 i	
Poslovnikom	Poglavarstva.	

VI.	NEPOSREDNO	ODLUČIVANJE	GRAĐA-
NA

Članak	60.
Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	

o	lokalnim	poslovima	putem	referenduma	i	mjesnog	zbora	
građana,	 i	 davanjem	prijedloga	u	 skladu	 sa	 zakonom	 i	
ovim	statutom.

VII.	REFERENDUM
Članak	61.

Referendum	 se	može	 raspisati	 radi	 odlučivanja	
o	promjeni	statuta,	o	prijedlogu	općeg	akata	 ili	drugog	
pitanja	lokalnog	značaja	iz	djelokruga	Općinskog	vijeća,	
ako	 i	 o	 drugim	pitanjima	 određenim	ovim	 zakonom	 i	
statutom.	

Referendum,	sukladno	zakonu	i	ovom	statutu	raspi-
suje	Općinsko	vijeće	na	prijedlog	jedne	trećine	njegovih	
članova,	na	prijedlog	polovice	mjesnih	odbora	i	na	prijed-
log	20	%	birača	upisanih	u	popis	birača	Općine.

Pravo	 glasovanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	
s	 prebivalištem	 na	 području	Općine	 upisani	 u	 popis	
birača.

Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 raspraviti	 o	 svakom	
prijedlogu	 za	 raspisivanje	 referenduma,	 ako	 prijedlog	
ne	 prihvati,	 dužno	 je	 o	 razlozima	odbijanja	 prijedloga	
obavijestiti	predlagatelja.

Članak	62.
Odluka	o	raspisivanju	referenduma	sadrži:
-	područje	za	koje	se	raspisuje	referendum
-	naziv	akta	o	kojem	se	odlučuje	na	referendumu,	

odnosno	naznaku	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	kojima	će	
birači	odlučivati	na	referendumu

-	obrazloženje	akta	ili	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	
kojima	se	raspisuje	referendum	

-	referendumsko	pitanje	ili	pitanja,	odnosno	jedan	
ili	više	prijedloga	o	kojima	će	birači	odlučivati

-	dan	održavanja	referenduma
Od	dana	objave	odluke	o	raspisivanju	referenduma	

do	dana	održavanja	referenduma	ne	smije	proći	manje	od	
20	niti	više	od	40	dana.	

Članak	63.
Odluka	donesena	na	referendumu	obvezatna	je	za	

Općinsko	vijeće	Općine.
Tijela	Općine	ne	mogu	donijeti	pravni	akt	ili	odluku	

koja	je	sadržano	suprotna	odluci	iz	stavka	1.	ovog	članka	
prije	prestanka	roka	od	godine	dana	od	dana	održavanja	
referenduma.

MJESNA	SAMOUPRAVA
Mjesni	zborovi	građana

Članak	64.
Općinsko	vijeće	može	tražiti	mišljenje	od	mjesnih	

zborova	građana	o	prijedlogu		općeg	akta	ili	drugog	pitanja	
iz	djelokruga	Općine.

Općinsko	vijeće	dužno	je	raspraviti	o	svakom	pri-
jedlogu	za	traženje	mišljenja,	ako	prijedlog	ne	prihvati,	
dužno	 je	 o	 razlozima	 odbijanja	 prijedloga	 obavijestiti	
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predlagatelja.
Zahtjevom	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	 određuje	 se	

pitanje	o	kojem	se	traži	mišljenje	mjesnih	zborova	gra-
đana	odnosno	područja	mjesnih	odbora	od	kojih	će	tražiti	
mišljenje.

Prijedlozi,	predstavke	i	pritužbe	građana
Članak	65.

Građani	imaju	pravo	Općinskom	vijeću	predlagati	
donošenje	određenog	akta	ili	rješavanje	određenog	pitanja	
iz	njegovog	djelokruga.

Građani	i	pravne	osobe	imaju	pravo,	na	način	odre-
đen	zakonom,	podnositi	predstavke	i	pritužbe	na	rad	tijela	
Općine,	i	na	nepravilan	odnos	zaposlenih	u	tijelima	Općine	
ako	se	obraćaju	tim	tijelima	radi	ostvarivanja	svojih	prava	
i	interesa	ili	izvršavanja	građanskih	dužnosti.

Podnositelj	 predstavke	 ili	 pritužbe	 ima	pravo	 na	
odgovor	u	roku	od	30	dana	od	dana	podnošenja.	

Članak	66.
Kao	 oblik	 neposrednog	 sudjelovanja	 građana	 u	

lokalnim	poslovima	od	neposrednog	i	svakodnevnog	utje-
caja	na	život	i	rad	građana,	na	području	Općine	osnivaju	
se	mjesni	odbori.

Mjesni	 odbor	 se	 osniva	 za	 jedno	 naselje,	 više	
međusobno	povezanih	manjih	naselja	ili	za	dio	naselja,	
koji	u	odnosu	na	ostale	dijelove	čini	zasebnu	cjelinu	(dio	
naselja).

Članak	67.
Utvrđuju	se	da	je	na	području	Općine	osnovano5	

mjesnih	odbora	kako	slijedi:
1.Mjesni	 odbor	Trgovišće	 koji	 obuhvaća	 naselja	

Trgovišće,	Domovec,	Jarek	Habekov	i	dio	D.Kraljevca	
(Kovačički,	Vušaki).

2.Mjesni	 odbor	Hrašćina	 koji	 obuhvaća	 naselja:	
Hrašćina	i	Gornjaki

3.Mjesni	odbor	Vrbovo	koji	obuhvaća:	Vrbovo.
4.Mjesni	 odbor	Husinec	 koji	 obuhvaća	 naselja:	

Husinec	i	Maretić
5.Mjesni	 odbor	Kraljevec	 koji	 obuhvaća	naselja:	

Gornji	Kraljeevec	i	dio	naselja
Donji	Kraljevec	(Čavci,	Pohuleki	i	Božići).

Članak	68.
Za	ustroj	osnovanih	mjesnih	odbora	u	smislu	nji-

hova	 teritorijalnogpreustrojavanja,	 te	 osnivanja	 novog,	
odnosno	novih	mjesnih	odbora	za	područje	općine	za	koje	
mjesni	odbori	nisu	osnovani,	inicijativu	mogu	dati	građani	
i	njihove	organizacije	i	udruženja,	vijeće	mjesnih	odbora	
(za	područja	gdje	su	mjesni	odbori	osnovani),	te	Odbor	za	
mjesnu	samoupravu	Općinskog	vijeća	(u	daljnjem	tekstu:	
odbor	za	mjesnu	samoupravu).

Inicijativa	u	smislu	stavka	1.	ovog	članka	mora	se	
obrazložiti,	podnosi	 se	u	pisanom	obliku,	a	upućuje	 se	
Odboru	za	mjesnu	samoupravu.	

Članak	69.
Tijela	mjesnog	odbora	 su	vijeće	mjesnog	odbora	

i	 predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora	 .	Mandat	 članova	
vijeća	mjesnog	odbora	traje	četiri	godine	.

Vijeće	mjesnog	odbora	donosi	program	rada	mje-
snog	odbora,	pravila	mjesnog	odbora,	poslovnik	o	svom	

radu,	financijski	plan	i	godišnji	obračun,	te	obavlja	i	druge	
poslove	utvrđene	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	70.
Vijeće	mjesnog	odbora	biraju	građani	 s	područja	

mjesnog	odbora	koji	imaju	biračko	pravo.	Članovi	vijeća	
biraju	se	neposredno	tajnim	glasovanjem,	a	na	postupak	
izbora	shodno	se	primjenjuju	odredbe	zakona	kojim	se	
uređuje	 izbor	 članova	predstavničkih	 tijela	 jedinica	 lo-
kalne	samouprave.	

Izbore	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	raspisuje	
Općinsko	poglavarstvo.

Članak	71.
Vijeće	mjesnog	odbora	iz	svog	sastava	tajnim	gla-

sovanjem	bira	predsjednika	vijeća	na	vrijeme	od	 četiri	
godine.

Predsjednik	 vijeća	mjesnog	 odbora	 predstavlja	
mjesni	 odbor	 i	 za	 svoj	 rad	 odgovara	 vijeću	mjesnog	
odbora	 i	općinskom	načelniku	za	povjerene	poslove	 iz	
samoupravnog	djelokruga.

Članak	72.
Vijeće	mjesnog	odbora,	radi	rasprave	o	potrebama	

i	interesima	građana,	te	davanja	prijedloga	za	rješavanje	
pitanja	od	mjesnog	značenja,	može	sazivati	mjesne	zbo-
rove	građana.

Mjesni	 zbor	 građana	 saziva	 se	 za	 dio	 područja	
mjesnog	odbora	koji	čini	određenu	cjelinu.

Mjesni	zbor	građana	vodi	predsjednik	vijeća	mje-
snog	odbora	ili	član	vijeća	mjesnog	odbora	kojeg	odredi	
vijeće	.

Članak	73.
U	 svom	 radu	mjesni	 odbor	mora	 se	 pridržavati	

zakona	i	ovog	Statuta.
Nadzor	nad	zakonitošću	rada	vijeća	mjesnog	odbora	

obavlja	poglavarstvo,	a	nad	zakonitošću	rada	predsjedni-
ka	vijeća	mjesnog	odbora	obavlja	načelnik	u	skladu	sa	
zakonom.	

Članak	74.
Vijeće	mjesnog	 odbora	 donosi	 godišnji	 program	

rada	mjesnog	odbora,	 te	 ga	podnosi	 na	potvrdu	 zboru,	
odnosno	zborovima	građana.

Program	rada	iz	stavka	1.	ovog	članka	mora	se	za-
snivati	na	realnim	potrebama	i	mogućnostima,	a	donosi	se	
do	kraja	listopada	prethodne	godine,	za	narednu	godinu.

Članak	75.
Program	rada	mjesnog	odbora	sadržava	popis	aktiv-

nosti,	te	izvore	sredstva	za	njihovu	realizaciju.
Način	financiranja	djelatnosti	mjesnih	odbora

Članak	76.
Za	djelatnost	mjesnih	odbora,	u	smislu	osiguranja	

nužnih	sredstva	za	njihovo	poslovanje	(minimalne	admi-
nistrativne	i	slične	troškove),	te	za	obavljanje	povjerenih	
im		poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine,	mjesnim	
odborima	se	sredstva	osiguravaju	u	proračunu	Općine.	

Za	financiranje	 svojih	 djelatnosti	 koje	 nisu	 obu-
hvaćene	 stavkom	1.	 ovog	 članka,	mjesni	 odbori	mogu	
osigurati	druga	sredstva	i	to:

a)	prihode	od	imovine	i	imovinskih	prava	mjesnih	
odbora
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b)dotacije	pravnih	subjekata	i	građana
c)	 druga	sredstava
Obavljanje	 administrativnih	 i	 drugih	 poslova	 za	

mjesne	odbore
Članak	77.

Mjesni	odbori	organiziraju	odgovarajući	način	ad-
ministrativnog	i	financijskog	poslovanja	za	svoje	potrebe,	
sukladno	propisima.	

Članak	78.
Jedinstveni	 upravni	 odjel	 osigurava	 odgovara-

juće	 uvjete	 radi	 pružanja	 pomoći	mjesnim	odborima	u	
obavljanju	 administrativnih,	 računovodstvenih	 i	 drugih	
odgovarajućih	poslova.

Pomoć	u	smislu	stavka	1.	ovog	članka	razumijeva	
i	obvezu	izravnog	vođenja	računovodstvenog	poslovanja	
za	mjesne	odbore,	koji	odluče	da	im	to	poslovanje	obavlja	
Jedinstveni	upravni	odjel.

USTROJSTVO	I	RAD	JAVNIH	SLUŽBI	
Članak	79.

Za	obavljanje	 odgovarajućih	 poslova	 iz	 svog	 sa-
moupravnog	djelokruga,	općina	može	osnovati	trgovačka	
društva	i	ustanove	u	svom	vlasništvu,	sukladno	zakonu.

Trgovačka	 društva	 i	 ustanove	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka	 djelatnosti	 iz	 njihova	 djelokruga	 obavljaju	 kao	
javnu	službu.

Članak	80.
Općina	 nadzire	 i	 vodi	 brigu	 o	 racionalnom	 i	 za-

konitom	 radu	 trgovačkih	 društava	 i	 ustanova	 u	 svom	
vlasništvu.

Trgovačka	 društva	 i	 ustanove	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka	obvezni	su	Općinu	redovito	izvještavati	o	svom	
radu,	odnosno	poslovanju,	u	rokovima	kako	odluči	Op-
ćinsko	vijeće.	

X.	OBLICI	SURADNJE	S	DRUGIM	JEDIMIV-
CAMA	LOKALNE,	TE	PODRUČNE	(REGIONALNE)	
SAMOUPRAVE

Članak	81.
Općina	posebno	surađuje	s	pripadajućom	župani-

jom	Krapinsko-zagorskom,	 te	 svim	 jedinicama	 lokalne	
samouprave	u	njezinu	sastavu.

XI.	DRŽAVNI	NADZOR	I	ZAŠTITA	LOKALNE	
SAMOUPRAVE

NADZOR	ZAKONITOŠĆU	OPĆIH	AKATA
Članak	82.

Nadzor	zakonitosti	općih	akata	koje	u	samouprav-
nom	djelokrugu	donosi	predstavničko	tijelo	općine	obav-
ljaju	ured	državne	uprave	u	županiji	i	nadležna	središnja	
državna	tijela	svako	u	svom	djelokrugu.

Općinski	načelnik	dužan	je	u	roku	od	petnaest	dana	
od	dana	donošenja	dostaviti	Statut,	poslovnik,	proračun	
ili	drugi	opći	akt	predstojniku	Ureda	državne	uprave	u	
KZŽ,	zajedno	sa	izvatkom	iz	zapisnika	koji	se	odnosi	na	
postipak	donošenja	općih	akata.

XII.	NADZOR	NAD	OBAVLJANJEM	PRENJE-
TIH	POSLOVA	DRŽAVNE	UPRAVE

Članak	83.
Nadležno	ministarstvo	u	obavljanju	poslova	državne	

uprave	koji	su	prenijeli	na	tijela	Općine	može	općinskom	

načelniku	davati	naredbe.
Ukoliko	 općinski	 načelnik	 ne	 postupa	 sukladno	

naredbama	iz	stavka	1.	ovog	članka,	Vlada	Republike	Hr-
vatskemože	tijelima	Općine	oduzeti	ovlasti	za	obavljanje	
prenijetih	poslova	državne	uprave.	

XIII.	 RASPUŠTANJE	 PREDSTAVNIČKOG	
TIJELA	 I	ZAŠTITA	PRAVA	NA	LOKALNU	SAMO-
UPRAVU

Članak	84.
Na	prijedlog	središnjeg	tijela	državne	uprave	nad-

ležnog	za	lokalnu	samoupravu	Vlada	Republike	Hrvat-
ske	raspustiti	ćepredstavničko	tijelo	u	slučajevima	koje	
predviđa	Zakon.	

XIV.	ZAKLJUČNE	ODREBE
Članak	85.

Do	donošenja	općih	akata	kojima	se	uređuju	poslovi	
iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	sukladno	posebnim	
zakonima	i	odredbama	ovog	Statuta,	primjenjivati	će	se	
akti	Općina	u	onim	odredbama	koje	nisu	u	suprotnosti	sa	
zakonom	i	ovim	Statutom.	

U	slučaju	suprotnosti	odredbi	općeg	akata	iz	stavka	
1.	ovog	članka,	primjenjuju	se	neposredno	odredbe	zakona	
i	ovog	Statuta.

Članak	86.
Općina	 će	 donijeti	 opće	 akte	 kojima	 se	 uređuju	

poslovi	iz	samoupravnog	djelokruga,	odnosno	uskladiti	
postojeće	u	rokovima	određenim	posebni	zakonom.	

Članak	87.	
Postupak	za	promjenu	Statuta	pokreće	se	prijedlo-

gom	za	promjenu	Statuta.
Promjenu	Statuta	može	 predložiti	 Poglavarstvo,	

radna	 tijela	Općinskog	vijeća,	Općinski	 načelnik	 i	 1/3	
članova	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće	odlučuje	da	li	će	prihvatiti	prijedlog	
za	promjenu	Statuta.

Ako	Općinsko	vijeće	na	prihvati	prijedlog	za	pro-
mjenu	Statuta,	isti	se	prijedlog	ne	može	staviti	na	dnevni	
red	prije	isteka	šest	mjeseci	od	dana	zaključenja	rasprave	
o	njemu,	osim	ako	zakonom	ili	drugim	općim	aktom	nije	
drugačije	određeno.

Promjena	Statuta	je	usvojena	ako	je	za	nju	glasovala	
većina	svih	članova	Općinskog	vijeća.

Članak	88.
Stupanjem	na	 snagu	ovog	Statuta	 prestaje	 važiti	

Statut	općine	Hrašćina	(Sl.	glasnik	KZŽ	br.	14/2001)	.	
Članak	89.

Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	objave	u	
«Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije».
KLASA:	021-05/06-01/09
URBROJ:	2211/03-06-01/02
Trgovišće.	26.	01.	2006.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Željko	Zozoli,	v.r.	
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Na	temelju	članka	33.	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(	regionalnoj)	samoupravi		(«Narodne	novine»	broj	33/01.,		
60/01.)		i		članka	33.	Zakona	o	izmjenama	i	dopunama	
Zakona	o	lokalnoj		i	područnoj	(	regionalnoj)	samoupra-
vi		(«Narodne	novine»	broj	129/05.),	u	daljnjem	tekstu:	
zakon)	i	članka	19.	Statuta	Općine	Hrašćina,	(	«Službeni	
glasnik	Krapinsko	 –	 zagorske	 županije»	 broj	 14/01.),		
Općinskovijeće	 	OpćineHrašćinana9.	 sjednici	 održanoj		
dana		26.	01.2006.	godine,	donijeloje

POSLOVNIK
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE HRAŠČINA

I		OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	 se	 Poslovnikom	Općinskog	 vijeća	 općine	
Hrašćina	(	u	daljnjem	tekstu:	Poslovnik)	uređuje	unutarnje	
ustrojstvo	i	način	rada	vijeća,	a	osobito:

-	postupak	konstituiranja		općinskog	vijeća,
-	izbori	na		konstituirajućoj	sjednici		vijeća,	
-	izbor	radnih	i	savjetodavnih	tijela,
-	izbor	općinskog	načelnika	i	zamjenika	načelnika,	

te	članova	Općinskog
poglavarstva,	
-prava	i	dužnosti	vijećnika,
-	postupak	donošenja	akata	vijeća,
-	poslovni	red	na	sjednici	vijeća,
-	javnost	rada	općinskog	vijeća,	obavljanje	stručnih,	

administrativnih	i	drugih	poslova	za	općinsko	vijeće,
-	i	druga	pitanja	važna	za	rad	vijeća.
II	KONSTITUIRANJE	OPĆINSKOG	VIJEĆA

Članak	2.
Konstituirajuću	sjednicu	Općinskog	vijeća	sukladno	

Zakonu	 saziva	 čelnik	 središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	
nadležan	za	poslove	za	lokalne	i	područne	(	regionalne	)	
samouprave	ili	osoba	koju	on	ovlasti,	u	roku	od	30	dana	
od	dana	objave	izbornih	rezultata.

Općinsko	vijeće	općine	Hrašćina	(	u	daljnjem	tekstu:	
vijeće)	je	konstituirano	izborom	predsjednika	na	kojoj	je	
nazočna	većina	članova	općinskog	vijeća.

Članak	3.
Mandat	članova	predstavničkog	tijela	izabranih	na	

redovnim	izborima	traje	do	objave	odluke	Vlade	RH	o	
raspisivanju	izbora	ili	do	objave	odluke	Vlade	RH	o	ras-
puštanju	predstavničkog	tijelauskladu		sa	Zakonom	kojim	
se	uređuje		lokalna	i	područna(regionalna)	samouprava.

Članak	4.
Konstituirajućoj	 sjednici	 vijeća	 do	 izbora	 pred-

sjednika	 predsjedava	 dobno	 najstariji	 	 član	 vijeća	 kao	
privremeni	predsjednik.

Privremeni	predsjednik	ima,	do	izbora	predsjednika	
vijeća,	 sva	prava	 i	obveze	predsjednika	u	 rukovođenju	
sjednicom	vijeća,	 te	 pravo	 predlaganja	 utvrđeno	ovim	
Poslovnikom.

Članak	5.
Dnevni	red	konstituirajuće	sjednice	vijeća	utvrđuje	

se	na	početku	sjednice,	te	se	tijekom	sjednice,	na	prijedlog	
privremenog	predsjednika	 ili	 najmanje	 trećine	 članova	

vijeća	može	promijeniti.
Članak	6.

Vijeće	ima	Mandatnu	komisiju.
Mandatna	komisija	bira	se	na	konstituirajućoj		sjed-

nici	na	prijedlog	predsjedatelja	ili	najmanje	tri	vijećnika,	
javnim	glasovanjem.

Mandatna	komisija	ima	predsjednika	i	dva	člana.
Zadatak	Mandatne	komisije:
-	 na	konstituirajućoj	 	 sjednici	podnosi	 izvješće	o	

provedenim	izborima,	imenima	
izabranih	članova	općinskog	vijeća,	o	podnesenim	

ostavkama	na	dužnost	članova	Općinskog	vijeća,	imenima	
članova	koji	 su	podnijeli	ostavku	na	dužnost	člana	op-
ćinskog	vijeća,	te	o	imenima	zamjenika	člana	Općinskog	
vijeća	koji	će	umjesto	izabranih	obnašati	dužnost	člana	
općinskog	vijeća,

-			nakon	konstituirajuće	sjednice	predaje	izvješće	
predsjedniku	Vijeća,

-			predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	odluke	o	
prestanku	ili	mirovanju	

	mandata	člana		Općinskog	vijeća,	kad	se	ispune	za	
to	zakonom	predviđeni	uvjeti,

-			utvrđuje	da	su	ispunjeni	uvjeti	za	početak	mandata	
zamjeniku	člana	Općinskog	vijeća,

-			raspravlja	druga	pitanja	koja	se	odnose	na	man-
datna	prava	članova	Općinskog	vijeća.

Izvješće	Mandatne	komisije	nakon	završetka	sjed-
nice	predaje	se	predsjedniku	Općinskog	vijeća.

Članak	7.
Nakon	izvješća	mandatne	komisije	o	provedenim	

izborima,	vijećnici	daju	prisegu	koju	 izgovara	predsje-
datelj:

Tekst	prisege	glasi:
«Prisežem	da	ću	prava	i	obveze	vijećnika	Općin-

skog	vijeća	Hrašćina	obavljati	savjesno	i	odgovorno	radi	
gospodarskog	 i	 socijalnog	 razvitka	 općine	 i	Republike	
Hrvatske,	 te	 da	 ću	 se	 u	 obavljanju	 dužnosti	 vijećnika	
pridržavati	Ustava,	Zakona	i	Statuta	općine	i	da	ću	štititi	
ustavni	poredak	Republike	Hrvatske».

Predsjedatelj	nakon	izgovorene	prisege	poziva	po-
jedinačno	vijećnike,	a	vijećnik	nakon	što	je	izgovoreno	
njegovo	ime	i	prezime	ustaje	i	izgovara	«Prisežem».

Svaki	 vijećnik	 potpisuje	 tekst	 prisege	 i	 predaje	
predsjedniku	vijeća	nakon	završetka	sjednice.

Vijećnik	koji	nije	bio	nazočan	na	konstituirajućoj	
sjednici,	kao	i	zamjenik	člana	vijeća	kad	počinje	obnašati	
dužnost	 člana	 vijeća,	 polaže	 prisegu	 na	 prvoj	 sjednici	
općinskog	vijeća	kojoj	je	nazočan.

Članak	8.
Od	dana	konstituiranja	vijeća	do	prestanka	mandata,	

član	vijeća	ima	sva	prava	i	dužnosti	određena	Ustavom,	
Zakonom,	Statutom,	 ovim	Poslovnikom,	 te	 odlukama	
vijeća.

Zamjenik	 člana	 vijeća	 ima	 sva	 prava	 i	 dužnosti	
određena	Ustavom,	Zakonom,	 ovim	Poslovnikom,	 te	
odlukama	vijeća	od	dana	kada	je	počeo	obnašati	dužnost		
člana	vijeća	do	prestanka	obnašanja	te	dužnosti.

Članak	9.
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Članu	vijeća	prestaje	mandat	prije	isteka	redovitoga	
mandata	u	slijedećim	slučajevima:

-	 ako	 podnese	 ostavku,	 danom	 dostave	 pisane	
ostavke	shodno	pravilima	o	dostavipropisanim	zakonom	
o	općem	upravnom	postupku,

-	 ako	mu	 je	 pravomoćnom	 sudskom	 odlukom	
oduzeta,	ograničena	poslovna	sposobnost,	danom	pravo-
moćnosti	sudske	odluke,

-	ako	je	pravomoćnom	sudskom	presudom	osuđen	
na	 bezuvjetnu	kaznu	 zatvora	 u	 trajanju	 dužem	od	 šest	
mjeseci,	danom	pravomoćnosti	sudske	presude,

-	ako	se	naknadno	sazna	za	razloge	zbog	kojih	nije	
mogao	 biti	 izabran	 za	 člana	 vijeća,	 danom	donošenja	
odluke	Ustavnog	suda,

-	ako	odjavi	prebivalište	s	područja	općine	Hrašćina,	
danom	odjave	prebivališta.,

-	ako	mu	prestane	hrvatsko	državljanstvo	sukladno	
odredbama	zakona	kojim	se	uređuje	hrvatsko	državljan-
stvo,	danom	njegovog	prestanka,

-	smrću.
	 	Članu	vijeća	mandat	miruje	ukoliko	za	vrijeme	

trajanja	mandata	prihvati	
obnašanje	dužnosti	koja	se	prema	odredbama	Zako-

na	o	izboru	članova	predstavničkih	tijela	jedinica	lokalne	
i	područne	(	regionalne	)	samouprave		(«Narodne	novine»	
broj	33/01.,	60/01.	smatra	nespojivim.

Članak	10.
Članovi	 vijeća	 imaju	 zamjenike	koji	 obnašaju	 tu	

dužnost	ukoliko		članu	vijeća	mandat	miruje	ili	prestane	
prije	isteka	vremena	na	koje	je	izabran.

Člana	vijeća	izabranog	na	stranačkoj	listi	zamjenjuje	
neizabrani	kandidat	s	dotične	liste	s	koje	je	izabran	član,	a	
kojeg	odredi	politička	stranka	koja	je	predlagatelj	liste.

Člana	vijeća	izabranog	na	koalicijskoj	listi	dviju	ili	
više	političkih	stranaka	zamjenjuje	neizabrani	kandidat	
s	 dotične	 liste	 s	 koje	 je	 izabran	 i	 član,	 a	 kojeg	 odredi	
politička	stranka	kojoj	je	u	trenutku	izbora	pripadao	član	
vijeća	kojem	je	mandat	prestao.	

Članak	11.
Ako	ovim	Poslovnikom	nije	 drugačije	 utvrđeno,	

vijeće	donosi	odluke	javnim	glasovanjem,	natpolovičnom	
većinom	glasova	svih	članova		vijeća.

IIII	 ZBORI	NA	KONSTITUIRAJUĆOJ	 SJED-
NICI

Članak	12.
Vijeće	 bira	Odbor	 za	 izbor	 i	 imenovanje,	Odbor	

za	Statut	i	Poslovnik	te	ostala	radna	i	savjetodavna	tijela	
po	potrebi.

Predsjednik	i	članovi	odbora	biraju	se	na	prijedlog	
Odbora	za	 izbor	 i	 imenovanje,	predsjedavatelja	 ili	naj-
manje	trećine	članova	vijeća,	s	time	da	je	njihov	sastav	
približno	razmjeran	stranačkom	sastavu	vijeća.

Predsjednika	i	članove	radnih	tijela	iz	stavka	1.	ovog	
članka	bira,	javnim	glasovanjem	vijeće	iz	reda	svojih	čla-
nova,	odnosno	iz	reda	stručnih	i	znanstvenih	osoba.

Članak	13.
Odbor	 za	 izbor	 i	 imenovanje	 ima	predsjednika	 i	

dva	člana.

Odbor	iz	stavka	1.	ovog	članka	raspravlja	i	pred-
laže:

-	 izbor	predsjednika	 i	 potpredsjednika	općinskog	
vijeća

-	izbor		načelnika	i	zamjenika	općinskog	načelni-
ka

-drugih	osoba	koje	bira,	odnosnoimenuje	općinsko	
vijećetemeljemzakona	i	drugih	propisa,	te	predlaže	visinu	
naknade	za	rad	izabranih	osoba.

Poredposlova	iz	prethodnog		stavka		ovog	članka	
Odbor	za		izbor		iimenovanje	obavlja	i	druge	poslove	utvr-
đene	ovim	Poslovnikom	i	odlukama	općinskog	vijeća.

Članak	14.
Odbor	za	statut	i	poslovnik	ima	predsjednika	i	dva	

člana.
Odbor	za	statut	i	poslovnik:
-raspravlja	 i	 predlaže	Statut	Općine	 i	 Poslovnik	

Općinskog	vijeća,
-predlaže		pokretanje	postupka	za	izmjenu	Statuta,	

odnosno	Poslovnika,
-razmatra	opća	pitanja	važna	za	razvoj	lokalne	sa-

mouprave	i	ustrojstva	Općine,	te	u	tom	smislu	usmjerava	
i	usklađuje	rad	tijela	Općine,

-razmatra	inicijativu,	mišljenja	i	primjedbe	o	pita-
njima	statutarne	i	poslovničke	naravi	što	ih	vijeću	upute	
građani,	pravne	osobe	i	tijela	mjesne	samouprave,

-može	predlagati	donošenje	odluke	i	drugih	općih	
akata	iz	nadležnosti	vijeća,

-daje	mišljenja	glede	primjene	statutarnih	i	poslov-
ničkih	odredaba,

-razmatra	prijedloge	odluka	i	drugih	općih	akata	što	
ih	donosi	vijeće,	te	daje	mišljenja	o	njihovoj	usklađenosti	
s	 pravnim	 sustavom	Republike	Hrvatske,	 sa	 Statutom	
općine	i	drugim	propisima	vijeća,

-utvrđuje	 i	 izdaje	 pročišćene	 tekstove	 odluka	 i	
drugih	općih	akata,

-obavlja	i	druge	poslove	koje	odredi	vijeće.
Članak	15.

Radna	 i	 savjetodavna	 tijela	 Općinskog	 vijeća	
osnivaju	se	odlukom	kojom	se	utvrđuje	njihov	sastav	 i	
djelokrug,	a	na	način	rada	primjenjuju	se		odredbe	ovog	
Poslovnika.

Radna	tijela	mogu	se	osnivati	kao	stalna	i	povre-
mena.

Povremena	radna	tijela	osnivaju	se	kad	to	zahtije-
vaju	pravni	propisi	kojima	je	određen	njihov	djelokrug,	te	
onda	kada	se	ocijeni	da	je	to	potrebno	radi	obavljanja	po-
slova	i	zadaća	povremenog	ili	privremenog		karaktera.

Radno	tijelo	ima	predsjednika	i	određeni	broj	čla-
nova	koji	se	biraju	približno	razmjeran	sastavu	Općinskog	
vijeća.

Mandat	predsjednika	i	članova	radnih	tijela	traje	do	
isteka	mandata	saziva	Općinskog	vijeća.

Članak	16.
Radna	tijela	razmatraju	pitanja	o	kojima	se	odlučuje	

u	Općinskom	vijeću,	daju	vijeću	svoje	prijedloge,	sugestije	
i	mišljenja	o	pojedinim	pitanjima	koja	su	predmet	rasprave	
i	odlučivanja	na	sjednici.
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Članak	17.
Predsjednik	 radnog	 tijela	 organizira	 rad	 tijela,	

predlaže	dnevni	red	i	predsjedava	njegovim	sjednicama,	
osigura	 konstruktivan	 rad	 sjednice	 na	 način	 da	 vodi	 i	
usmjerava	raspravu	o	određenoj	problematici	i	daje	kon-
kretne	 prijedloge,	 odlučuje	 o	 redoslijedu	 glasovanja	 o	
pojedinom	prijedlogu	te	provjerava	i	objavljuje	rezultate	
glasovanja,	na	sjednicama	Vijeća	prezentira	i	obrazlaže	
prijedloge	koji	su	predmetom	razmatranja	radnog	tijela	
bilo	na	vlastiti	poticaj	 ili	na	zahtjev	Vijeća	 te	obavlja	 i	
druge	poslove	u	skladu	s	Poslovnikom.

Sjednice	radnih	tijela	saziva	predsjednik	po	potrebi,	
a	dužan	je	sazvati	na	osnovu	zaključka	Općinskog	vijeća,	
zahtjeva	predsjednika	vijeća	ili	dva	člana	radnog	tijela.

Ako	predsjednik	ne	sazove	sjednicu	kad	 je	na	 to		
obvezan,	sjednicu	će	sazvati	predsjednik	vijeća.

Predsjednika	 radnog	 tijela	u	 slučaju	 spriječenosti	
zamjenjuje	član	kojeg	odredi	radno	tijelo.

Članak	18.
Radna	tijela	donose	odluke	većinom	glasova	prisut-

nih	članova,	ako	sjednici	prisustvuje	većina	članova.
O	radu	sjednice	vodi	se	zapisnik.

Članak	19.
Prijedloge	i	stavove	radnog	tijela	na	sjednici	vijeća	

iznosi	predsjednik	ili	član	kojeg	odredi	radno	tijelo.
Predsjednik	radnog	tijela	ili	drugi	izvjestitelj	kojeg	

odredi	tijelo	izjašnjava	se	na	sjednici	Vijeća	u	ime	radnog	
tijela	o	pitanjima	u	vezi	s	izvješćem	odnosno	o	stajalištu	ili	
o	prijedlogu	radnog	tijela,	ali	ne	mogu	izmijeniti	stajalište	
ili	prijedlog	radnog	tijela	niti	odustati	od	njega	ako	za	to	
nisu	ovlašteni	od	radnog	tijela,	niti	se	mogu	izjašnjavati	
o	pitanjima	o	kojima	radno	tijelo	nije	dalo	svoje	mišljenje	
ili	zauzelo	stajalište.

Radno	tijelo	iznosi	stavove	i	mišljenje	o	predmetu	
na	sjednici	Vijeća	prije	rasprave	o	tom	predmetu.

Članak	20.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	i	potpredsjednik		vi-

jeća	biraju	se	većinom	glasova	svih	članova	vijeća.
Prijedlog	kandidata	za	predsjednika	i	potpredsjed-

nika		vijeća	podnosi	Odbor	za	izbor	i	imenovanje,	a	može	
ga	podnijeti	najmanje	trećina	članova	vijeća.

Kad	 je	 predloženo	 više	 kandidata,	 vijeće	može	
odlučiti	da	se	izbor	predsjednika	i	potpredsjednika	obavi	
tajnim	glasovanjem.

Ako	prilikom	glasovanja	 za	 izbor	 predsjednika	 i	
potpredsjednika,	prijedlog	kandidata	ne	dobije	potrebnu	
većinu	 glasova	 ili	 ako	 od	 više	 kandidata	 niti	 jedan	 ne	
dobije	 potrebnu	većinu,	 glasovanje	 se	 ponavlja	 prema	
istom	postupku	kao	i	prvo	glasovanje.	

Članak	21.
Nakon	što	je	izabran,	predsjednik	vijeća	preuzima	

predsjedavanje	vijeća	i	daljnje	vođenje	sjednice.
Članak		22.

Po	prijedlogu	Odbora	za	izbor	i	imenovanje	ili	jedne	
trećine	svih	članova	Općinskog	vijeća	pristupa	se	izboru	
Općinskog	načelnika.

Općinski	načelnik	bira	se	iz	redova		članova		Op-
ćinskog	vijeća,	u	pravilu	između	nositelja	lista	stranaka		

i	nezavisnih	lista	koje	su	osvojile	mandate	u	Općinskom	
vijeću.

Članak		23.
Ako	 je	 za	Općinskog	 načelnika	 predloženo	 više	

kandidata,	Općinsko	 vijeće	može	 odlučiti	 da	 se	 izbor	
načelnika	obavi	tajnim	glasovanjem.

Kada	 je	 za	Općinskog	načelnika	predloženo	više	
kandidata,	a	ni	jedan	ne	dobije	natpolovičnu	većinu	glaso-
va	svih	vijećnika,	glasovanje	se	ponavlja	za	dva	kandidata	
koji	su	dobili	najveći	broj	glasova.

U	ponovljenom		glasovanju	izabran	je	kandidat	koji	
dobije		većinu	glasova	svih	vijećnika.

Ako	u	ponovljenom	glasovanju	kandidat	ne	dobije	
većinu	glasova	svih	vijećnika,	ponavlja	se	kandidacioni	
postupak.

Zamjenike		Općinskog	načelnika		bira	se	na	način	
i	po	postupku	propisanom	za	načelnika.

Članak		24.
Nakon	izbora	Općinski	načelnik	i	zamjenik	načel-

nika	daje	pred		općinskim	vijećem	svečanu	prisegu,	koja	
glasi:	 «	 Prisežem	da	 ću	 dužnost	Općinskog	 načelnika	
(	 zamjenika	 općinskog	 načelnika)	 obavljati	 svjesno	 i	
odgovorno,	 radi	svekolikog	probitka	općine,	županije	 i	
Republike	Hrvatske	i	da	ću	se	pridržavati	Ustava,	zako-
na	i	Statuta	općine	Hrašćina»,	a	tekst	prisege	potpisuje	i	
predaje		predsjedniku	Općinskog	vijeća.

Članak		25.
Općinski	načelnik	kao	predsjednik		Općinskog	po-

glavarstva	predlaže	Općinskom	vijeću	članove	Općinskog	
poglavarstva.

Članove	poglavarstva	bira	Općinsko	vijeće,	većinom	
glasova	svih	članova,	a	na	vrijeme	od	četiri	godine.

Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	može	biti	
biran	za	člana		Poglavarstva.

Član	Poglavarstva	 zadužuje	 se	 za	 jedno	 ili	 više	
srodnih	područja	iz	djelokruga	lokalne	samouprave.

Članak		26.
Izabrani	članovi	općinskog	poglavarstva	izgovaraju	

prisegu	koja	glasi:
«Prisežem	da	ću	dužnost	 člana	općinskog	pogla-

varstva	obavljati	 savjesno	 i	odgovorno	 radi	 svekolikog	
probitka	općine,	županije	i	Republike	Hrvatske	i	da	ću	se	
pridržavati	Ustava,	zakona	i	Statuta	općine	Hrašćina».

Pisani	tekst	izgovorene	prisege	članovi	Općinskog	
poglavarstva	potpisuju	i	predaju	predsjedniku	Općinskog	
vijeća.

IV	PRAVA	I	DUŽNOSTI	ČLANA	VIJEĆA
Članak	27.

Član	vijeća	ima	prava	i	dužnosti	utvrđene	Zakonom,	
Statutom,	ovim	Poslovnikom	i	drugim	aktima	vijeća,	a	
osobito:

-	prisustvovati	i	sudjelovati	na	sjednicama	vijeća,
-	biti	biran	u	radna	tijela	vijeća	i	prihvatiti	izbor,
-	 prisustvovati	 i	 sudjelovati	 u	 radu	 radnih	 tijela	

vijeća	kojih	je	član,	odnosno	i	
prisustvovati	sjednicama	radnih	tijela	vijeća	kojeg	

nije	član,	ali	bez	prava	odlučivanja,
-	raspravljati	i	izjašnjavati	se	o	svakom	pitanju	iz	
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Dnevnog	reda	vijeća,	te	o	njemu	odlučivati,
-	predlagati	raspravu	o	pitanjima	koja	se	odnose	na	

izvršavanje	odluka	ili	rad	upravnih	tijela	Općine,
-	predlagati	razmatranje	pojedinih	pitanja	iz	djelo-

kruga	vijeća,		
-	postavljati		predsjedniku	Općinskog	vijeća,	ostalim	

članovima	vijeća,	načelniku,	pročelniku	i	zaposlenicima		
Jedinstvenog	upravnog	odjela	pitanja	 što	 se	odnose	na	
njihov	rad	ili	obavljanje	poslova	iz	njihova	djelokruga,

-	tražiti	i	dobiti	podatke	od	tijela	Općine	potrebne	za	
obavljanje	dužnosti	člana	vijeća,	te	s	tim	u	vezi	koristiti	
njihove	stručne	i	tehničke	usluge,

-	obavljati	 i	druge	zadaće	koje	mu	u	okviru	svog	
djelokruga	povjeri	vijeće	ili	radno	tijelo	kojeg	je	član.

Članak	28.
U	 slučaju	 spriječenosti	 dolaska	 na	 sjednicu,	 od-

nosno	u	 slučaju	 izostanka	 sa	 sjednice	vijećnik	 se	 prije	
odnosno	nakon	sjednice	pismeno	ili	usmeno	opravdava	
predsjedniku	Vijeća.

Izostanak	sa	sjednice	smatrati	će	se	opravdanim	i	
onda	kada	izostanak	vijećnika		na	sjednici	opravda	drugi	
vijećnik.

O	 prisustvovanju	 vijećnika	 sjednicama	 vijeća	 i	
radnih	tijela	vode	se	evidencija	u	Jedinstvenom	upravnom	
odjelu.

Članak	29.
Član	vijeća	 ima	pravo	od	predlagatelja	 tražiti	 iz-

vješća,	obavijesti	 i	uvid	u	materijale	o	temama	koje	su	
predmet	rasprave	na	sjednici,	te	druge	obavijesti	koje	su	
mu	potrebne	kao	članu	vijeća.

Objašnjenja	iz	prethodnog	stavka	ovog	članka	član	
vijeća	ovlašten	je	tražiti	od	predsjednika	vijeća,	predsjed-
nika	radnog	tijela,	odnosno	druge	osobe	koja	je	ovlaštena	
za	davanje	objašnjenja.

Članak	30.
Član	vijeća	može	postavljati	pitanja	iz	djelokruga	

vijeća,	poglavarstva	i	njihovih	tijela		 i	 tražiti	obavijesti		
na	sjednici	vijeća	ili	ih	uputiti	pismeno.

Odgovori	na	postavljena	pitanja	i	tražene	obavije-
sti	mogu	se	dati	na	sjednici	na	kojoj	je	to	zatraženo,	na	
slijedećoj	sjednici	vijeća	ili	pismeno,	najkasnije	u	roku	
od	15	dana.

Odgovor	na	pitanje	člana	vijeća	daje	nadležno	tijelo	
Općine,	u	čijem	djelokrugu	se	nalazi	pitanje.

Ako	član	vijeća	nije	zadovoljan	odgovorom,	može	
tražiti	daljnja	pojašnjenja	 ili	predložiti	vijeću	da	o	 tom	
pitanju	ima	raspravu.

Članak	31.
Član	vijeća	ima	pravo	u	obavljanju	dužnosti	člana	

tražiti	 	pružanje	stručne	 i	 tehničke	pomoći	 i	osiguranje	
uvjeta	za	rad.

Članak	32.
U	obavljanju	 prava	 i	 dužnosti,	 član	 vijeća	može	

pokrenuti	 raspravu	o	pitanjima	 iz	 djelokruga	vijeća,	 te	
podnositi	prijedloge	za	donošenje	odluka	i	drugih	akata.

Članak	33.
Članu	vijeća	dostavljaju	se	materijali	o	kojima	će	

se	raspravljati	na	sjednici	vijeća,	odnosno	radnog	tijela	

vijeća	kojeg	je	član.
Članak	34.

Član	vijeća	ima	pravo	na	naknadu	za	prisustvovanje	
i	sudjelovanje	na	sjednicama	vijeća	u	skladu	sa	posebnom	
odlukom	vijeća.

Članak	35.
Član	vijeća	ne	može	biti	povezan	na	kaznenu	i	prekr-

šajnu	odgovornost	za	izgovorene	riječi	kao	i	za	glasovanje	
u	radu	Općinskog	vijeća.

Članak	36.
Član	vijeća	ne	 smije	 se	koristiti	položajem	člana	

vijeća	 i	naglašavati	 tu	dužnost	u	obavljanju	privatnih	 i	
gospodarskih	 poslova,	 ili	 drugih	 poduzetnosti,	 bilo	 za	
sebe	ili	svojega	poslodavca.

U	slučaju	kršenja	odredbe	iz	stavka	1.	ovog	članka	
primjenjivati	će	se	odgovarajuće	odredbe	Kaznenog	za-
kona,	a	koje	se	odnose	na	zlouporabu	položaja	i	ovlasti	i	
zlouporabu	obavljanja	dužnosti	državne	vlasti.

Članak	37.
Članovi	vijeća	mogu	osnovati	Klub	članova	vijeća	

prema	stranačkoj	pripadnosti	,	te	klub	nezavisnih	članova	
vijeća.

Klub	članova	vijeća	mogu	osnovati	najmanje	dva	
člana	vijeća.

Klubovi	članova	vijeća	su	o	svom	osnivanju	obave-
zni	obavijestiti	vijeće	i	Jedinstveni	Upravni	odjel	općine,	
te	istim	dostaviti	popis	članova.

V		AKTI	VIJEĆA
Članak	38.

Vijeće,	na	temelju	svojih	ovlasti	i	na	način	utvrđen	
zakonom		i	ovim	Poslovnikom		donosi	Statut	kao	temelji	
akt	Općine.	Odluke,	zaključke,	odnosno	druge	opće	akte,	
kad	uređuje	pitanja	od	općeg	interesa		za	Općinu,	planove	
i	preporuke,	a	iz	područja	financijskog	poslovanja:

-	Općinski	proračun	i	
-	Godišnji	obračun	Općinskog	proračuna.
Radna	tijela	vijeća	donose	zaključke,	preporuke	i	

rješenja.
Općinsko	 vijeće	 donosi	 i	 pojedinačne	 akte	 u	

slučajevima	 određenim	Zakonom,	 Statutom	 i	 drugim	
propisima.

Članak	39.
Odlukom	se	uređuju	društveni	odnosi	važni	za	gra-

đane,	pravne	osobe	i	udruge	građana,	utvrđuju	se	njihova	
prava	i	dužnosti	odnosno	druga	pitanja	od	općeg	interesa	
za	općinu,	kad	je	to	zakonom,	statutom	ili	drugim	aktom	
propisano.

Akte	kojima	se	uređuje	unutarnje	ustrojstvo,	način	
rada,	te	odnosi	u	vijeću	donose	se	u	obliku	odluka,	po-
slovnika	ili	pravilnika.

Članak	40.	
Preporukom	vijeće	izražava	mišljenje	o	pojedinim	

pitanjima	od	općeg	interesa	i	načina	rješavanja	pojedinih	
problema,	ukazuje	na	važnost	pojedinih	pitanja	koja	se	
odnose	 na	 primjenu	 ustava,	 zakona	 i	 drugih	 akata	 što	
ih	donosi	općinsko	vijeće,	 izražava	mišljenje	u	 svezi	 s	
usklađivanjem	interesa	te	predlaže	način	i	mjere	koje	bi	
se	trebale	poduzimati	radi	rješavanja	pojedinih	pitanja	u	
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skladu	s	njegovim	interesima.
Članak	41.

Zaključkom	se	zauzimaju	stavovi,	izražava	mišlje-
nje	 ili	 utvrđuje	 obveza	upravnog	odjela	 u	 pripremanju	
prijedloga	akata	 i	mjera	za	primjenu	odluka	općinskog	
vijeća.

Zaključak	se	donosi	kada	se	sukladno	zakonu	rje-
šava	o	pojedinačnim	slučajevima.

Zaključkom	se	rješavaju	i	druga	pitanja	iz	djelokru-
ga	vijeća	te	radnih	tijela.

Rješenjem	se	rješava	u	pojedinačnim	stvarima.
Članak	42.

Odluke	i	drugi	propisi	vijeća	objavljuju	se	u	«Služ-
benom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije».

VI		POSTUPAK	DONOŠENJA	ODLUKA	I	DRU-
GIH	AKATA

Predlaganje	odluka
Članak	43.

Postupak	donošenja	odluka	pokreće	se	podnošenjem	
prijedloga	odluke	vijeća.

Pravo	 podnošenja	 prijedloga	 odluke	 ima	 pogla-
varstvo,	 svaki	 član	 vijeća,	 radno	 tijelo	 i	 predsjednik	
Općinskog	vijeća.

Inicijativu	 za	 donošenje	 odluke	 i	 drugih	 akata	
vijeća	mogu	davati	 građani	 i	 pravne	osobe	 te	 upravna	
tijela	Općine.

Prethodna	rasprava
Članak	44.

Vijeće	može	posebnim	zaključkom	odrediti	da	se	
prije	podnošenja	prijedloga	odluke	vijeću,	u	radnim	tije-
lima,	odnosno	drugim	tijelima	Općine,	provede	prethodna	
rasprava	na	osnovi	prikaza	stanja	u	pojedinim	područjima	
o	potrebi	donošenja	odluke	i	osnovnim	pitanjima	koja	bi	
se	uređivala	odlukom.

Nakon	 provedene	 rasprave	 podnosi	 se	 izvješće	
vijeću	o	 rezultatima	provedene	prethodne	 rasprave.	Uz	
izvješće	se	dostavlja	i	prijedlog	odluke	ako	se	u	prethodnoj	
raspravi	ocijeni	da	je	potrebno	njeno	donošenje.

Predlagatelj	je	dužan	razmotriti	mišljenja	i	stajališta	
iz	prethodne	rasprave,	te	dati	obrazloženja	na	eventualne	
nejasnoće.

Prethodna	rasprava	iz	stavka	1.	ovog	članka	može	
se	provesti	i	na	sjednici	vijeća.		

Prijedlog	odluke
Članak	45.

Prijedlog	odluke	podnosi	se	predsjedniku	vijeća.
Predsjednik	vijeća	upućuje	primljeni	nacrt	odluke	

nadležnom	radnom	tijelu	vijeća.
Predlagatelj	odluke	obavezan	je	obavijestiti	pred-

sjednika	vijeća	tko	će	na	radnim	tijelima	davati	potrebna	
objašnjenja	i	obrazloženja	u	ime	predlagatelja,	te	tko	će	
biti	izvjestitelj	predlagatelja	na	sjednici	vijeća.

Predsjednik	 vijeća	 dužan	 je,	 bez	 odgađanja,	 pri-
jedlog	 odluke	 uputiti	 predsjedniku	 nadležnog	 radnog		
tijela.

Članak	46.
O	prijedlogu	odluke	za	donošenje,	vijeće	će	raspra-

viti	najkasnije	u	roku	od	mjesec	dana	od	dana	pravilno	

podnesenog	prijedloga	predsjednika	vijeća.
Članak	47.

Prijedlog	odluke	 sadrži	 tekst	 prijedloga	 odluke	 i	
obrazloženje.

Tekst	prijedloga	odluke	podnosi	se	u	obliku	u	kojem	
se	predlaže	donošenje	odluke.

Obrazloženje	odluke	sadrži:
-pravni	 temelj,	 tj.	 pravnu	 osnovu	 za	 donošenje	

odluke,
-ocjenu	 stanja,	 osnovna	 pitanja	 koja	 se	 trebaju	

urediti	i	svrha	koja	se	želi	postići	uređivanjem	odnosa	na	
predloženi	način,

-ocjenu	sredstava	potrebnih	za	provođenje	odluke,	
te	način	kako	će	se	ista	osigurati,

-obrazloženje	odredbi	prijedloga	odluke.
Uz	prijedlog	može	se	priložiti	i	odgovarajuća	do-

kumentacija.
Uz	prijedlog	odluke	kojom	se	regulira	financijsko	

poslovanje,	odnosno	kada	provođenje	odluke	stvara	finan-
cijske	ili	materijalne	obveze	za	općinu.	Prilaže	se	mišljenje	
općinskog	tijela	nadležnog	za	poslove	financija.

Uz	prijedlog	 izmjene	 ili	 dopune	pojedine	odluke	
prilaže	 se	 tekst	 odredaba	odluke	koje	 se	mijenjanju	 ili	
dopunjuju.

Javna	rasprava
Članak	48.

Na	 javnu	 raspravu	 upućuju	 se	 prijedlozi	 odluka	
kada	je	to	utvrđeno		zakonom.	Vijeće	može	odlučiti	da	na	
javnu	raspravu	uputi	prijedlog	odluke	prije	donošenja,	ako	
ocijeni	da	se	predmetnom	odlukom	uređuju	odnosi	za	koje	
su	građani	zainteresirani.	U	tom	slučaju	vijeće	određuje	
radno	tijelo	za	praćenje	javne	rasprave.

Članak	49.
Javna	rasprava	održava	se	u	roku	koji	ne	može	biti	

kraći	od	15	ni	duži	od	30	dana.	Za	vrijeme	održavanja	
javne	rasprave	građanima	se	mora	omogućiti	upoznavanje	
s	prijedlogom	odluke.

Općinsko	vijeće,	odnosno	tijelo	koje	ono	odredi	i	
ovlašteno	radno	tijelo	vijeća	dužno	je	razmotriti	prijedlo-
ge,	mišljenja	i	primjedbe	s	javne	rasprave	prije	utvrđivanja	
konačnog	 prijedloga	 odluke,	 o	 čemu	podnosi	 izvješće	
općinskom	vijeću.

Zaključkom	 o	 upućivanju	 prijedloga	 odluke	 na	
javnu	raspravu	utvrđuje	se	način	upoznavanja	građana	s	
prijedlogom,	rok	javne	rasprave	i	radno	tijelo	kojem	se	
upućuju	prijedlozi,	mišljenja	i	primjedbe.

Razmatranje	prijedloga	odluke	u	radnim	tijelima.
Članak	50.

Prije	rasprave	o	prijedlogu	odluke	na	sjednici	vijeća,	
prijedlog	odluke	razmatraju	nadležna	radna	tijela.

Članak	51.
Rasprava	 o	 prijedlogu	 odluke	 na	 sjednici	 vijeća	

obuhvaća	izlaganje	predlagatelja.
Predlagatelj	 odluke	 ukratko	 izlaže	 prijedlog	 od-

luke.
Predstavnici	 odgovarajućih	 radnih	 tijela,	 prema	

potrebi,	podnose	usmena	izvješća	o	rezultatima	prethodne	
ili	javne	rasprave	ako	su	iste	provedene.
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Članak	52.
U	tijeku	rasprave	predlagatelj	ima	pravo	tražiti	riječ	

radi	davanja	objašnjenja,	iznošenja	mišljenja	i	izjašnjava-
nja	o	prijedlozima	i	podnesenim	amandmanima.

U	tijeku	rasprave	imaju	pravo	tražiti	riječ	predsjed-
nik	Općinskog	vijeća,	odnosno	drugi	ovlašteni	predstavnik	
Općine,	kao	i	druge	osobe.	

Članak	53.
Po	završetku	 rasprave	o	prijedlogu	odluke	vijeće	

može	 prijedlog	 odluke	 usvojiti,	 ne	 prihvatiti	 ili	 vratiti	
predlagatelju	na	dopunu.

Donošenje	odluke	po	hitnom	 (	 žurnom	 )	postup-
ku.

Članak	54.
Odluke	se	mogu	donositi	po	hitnom	postupku	ako	

je	to	nužno	radi	sprečavanja	ili	otklanjanja	štete,	odnosno	
ako	bi	njezino	 	ne	donošenje	u	određenom	roku	 imalo	
štetne	posljedice	za	interese	Općine.

U	hitnom	se	postupku,	rokovi	iz	ovog	poslovnika,	
za	 pojedine	 radnje	mogu	 skratiti,	 odnosno	pojedine	 se	
radnje	redovitog	postupka	mogu	izostaviti.	

Predlagatelj	 odluke	 dužan	 je	 obrazložiti	 hitnost	
postupka.

Izvorno	tumačenje	odluke.
Članak	55.

Ovlašteni	predlagatelji	mogu	tražiti	davanje	izvor-
nog	tumačenja	odluke.

Opravdanost	 davanja	 izvornog	 tumačenja	 odluke	
ocjenjuje	Odbor	za	statut	i	poslovnik,	koji	predlaže	tekst	
izvornog	tumačenja	odluke.

Potpisivanje	akta.
Članak	56.

Sve	 akte	 koje	 donese	Općinsko	 vijeće	 potpisuje	
Predsjednik	Općinskog	vijeća,	ili	potpredsjednik		Vijeća		
ako	od	u	odsutnosti	predsjednika	vodi	sjednicu	Vijeća.

Na	izvornike	odluke	i	drugih	općih	akata	stavlja	se	
pečat	Općinskog	vijeća.

Izvornici	akata	čuvaju	se	u	Jedinstvenom	upravnom	
odjelu.

Promjena	Statuta	i	Poslovnika.	
Članak	57.

Promjenu	Statuta	i	Poslovnika	može	predložiti	pred-
sjednik	Općinskog	vijeća,	Odbor	za	Statut	i	poslovnik	i	
najmanje	trećina	od	ukupnog	broja	članova	vijeća.

Prijedlog	za	promjenu	akata	iz	stavka	1.	ovog	članka	
upućuje	vijeću	na	prethodnu	raspravu.

O	prijedlogu	za	promjenu	Statuta,	vijeće		odlučuje	
natpolovičnom	većinom	svih	članova	vijeća.

Između	 prethodne	 rasprave	 o	 prijedlogu	 za	 pro-
mjenu	Statuta	i	odlučivanja	mora	proći		najmanje	mjesec	
dana.

Članak	58.
Odbor	 za	 statut	 i	 poslovnik	može	predložiti	 pro-

mjenu	Statuta	 i	 poslovnika	 radi	 usklađivanja	Statuta	 i	
Poslovnika	sa	zakonom,	bez	prethodne	rasprave.

Statut	i	Poslovnik	donose	se	većinom	glasova	svih	
članova		Općinskog	vijeća.

Predlagatelj	 promjena	 	 Statuta	 i	 Poslovnika	 	 je	

Odbor	za	statut	i	poslovnik.
VII	POSLOVNI	RED	NA	SJEDNICI

Članak	59.
Sjednicu	vijeća	saziva	predsjednik	Općinskog	vijeća	

po	potrebi,	a	najmanje	jednom	u	tri	mjeseca.
Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 dužan	 je	 sazvati	

sjednicu	kada	to	zatraže,	navodeći	razloge	sazivanja,	1/3	
vijećnika,	radno	tijelo	Općinskog	vijeća	ili	drugi	ovlašteni	
sazivač.

U	slučaju	odsutnosti	ili	spriječenosti,	sjednicu	Op-
ćinskog	vijeća	saziva	potpredsjednik.

Članak	60.
Sjednica	 vijeća	 se	 saziva	 pismenim	 putem,	 a	 u	

iznimno	hitnim	slučajevima	i	na	drugi	način.
Uz	poziv	na	sjednicu	članovima	vijeća	se	dostavlja	

prijedlog	dnevnog	reda	s	materijalima	o	kojima	će	se	vodi-
ti	rasprava	najkasnije	tri	dana	prije	održavanja	sjednice.

Članak	61.
Poziv	za	sjednicu	dostavlja	se	vijećnicima	u	pravilu	

tri	dana	prije	sjednice,	a	ako	postoje	opravdani	razlozi	koji	
se	moraju	obrazložiti,		taj	rok	može	biti	kraći.

U	slučajevima	kada	je	neophodno	donijeti	odluku	
po	hitnom	postupku	ili	kada	to	zahtijevaju	drugi	osobito	
opravdani	razlozi	predsjednik	će	sazvati	sjednicu,	a	dnevni	
red	predložiti	na	samoj	sjednici.

Članak	62.
Dnevni	 red	 za	 sjednicu	 predlaže	 predsjednik	Vi-

jeća.
Predsjednik	vijeća	unosi	u	prijedlog	dnevnog	reda	

sve	predmete	što	su	ih	podnijeli	ovlašteni	predlagatelji	na	
način	utvrđen	ovim	Poslovnikom.

Predsjednik	vijeća	može	na	sjednici	mijenjati	pri-
jedlog	dnevnog	reda,	tako	da	se	iz	predloženog	dnevnog	
reda	pojedine	točke	izostave	ili	da	se	dnevni	red	dopuni	
novim	točkama.

Ukoliko	predsjednik	vijeća	u	prijedlog	 	 dnevnog	
reda	ne	unese	predmet	što	ga	predloži	ovlašteni	predla-
gatelj,	na	način	utvrđen	ovim	Poslovnikom,	a	predlagatelj	
ostane	pri	svom	prijedlogu,	o	unošenju	prijedloga	u	dnevni	
red	odlučuje	se	na	sjednici	bez	prethodne	rasprave.

Članak	63.
Ukoliko	 izmjena	 ili	 dopuna	 prijedloga	 	 dnevnog	

reda	uključuje	unošenje	u	dnevni	red	novog	prijedloga	za	
odlučivanje,	za	koji		predlagatelj	traži	hitnost,	predsjednik	
je	dužen	ocijeniti	opravdanost	hitnosti.

Ukoliko	vijeće	prihvati	hitnost	postupka,	prijedlog	
se	uvrštava	u	dnevni	red	sjednice.

Ukoliko	hitnost	nije	prihvaćena,	prijedlog	se	upu-
ćuje	na	redovni	postupak.

Članak	64.
Prilikom	utvrđivanja	 dnevnog	 reda,	 predsjednik	

odlučuje	 o	 prijedlogu	da	 se	 pojedini	 predmet	 izostavi,	
odnosno	da	se	dnevni	red	dopuni	novim	predmetom.

Nakon	donošenja	odluka	iz	prethodnog	stavka	ovog	
članka,	predsjednik	vijeća	daje	na	prihvaćenje	dnevni	red	
u	cjelini.

Članak	65.
Sjednici	 vijeća	 predsjedava	predsjednik	 vijeća,	 a	
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ako	 je	on	odsutan	 ili	 spriječen,	zamjenjuje	ga	potpred-
sjednik	Vijeća.

Članak	66.
Na	sjednici	nitko	ne	može	govoriti	prije	nego	što	

zatraži	i	dobije	riječ	od	predsjednika	Vijeća.
Prijave	za	govor	primaju	se	kad	se	otvori	rasprava,	

te	u	tijeku	rasprave	sve	do	njezina	zaključivanja.
Članak	67.

Predsjednik	 vijeća	 brine	 o	 održavanju	 	 reda	 na	
sjednici.

Održavajući	 red	na	 sjednici	 predsjednik	brine	da	
govornik	ne	bude	ometan	ili	spriječen	u	svom	govoru.

Govornika	može	opomenuti	 ako	narušava	 red	 ili	
prekinuti,	u	govoru	samo	predsjednik	vijeća.

Predsjednik	vijeća	brine	o	tome	da	se	govornik	drži		
predmeta	rasprave	pojedine	točke	dnevnog	reda.

Pod	 točkom	 –	 Informacije,	 pitanja	 i	 prijedlozi,	
predsjednik	Vijeća	ne	otvara	javnu	raspravu	već	daje	in-
formaciju	na	upite	vijećnika	ili	predaje	riječ	ovlaštenom	
govorniku.

Članak	68.
Predsjednik	vijeća	će	izreći	opomenu	članu	vijeća	

koji	svojim	vladanjem	ili	govorom	na	sjednici	narušava	
red	i	odredbe	ovog	Poslovnika.

Predsjednik	vijeća	će	oduzeti	riječ	članu	vijeća	uko-
liko		član	govorom	na	sjednici	narušava	red,	a		prethodno	
je	na	istoj	sjednici	prozvan	i	upozoren	od	predsjednika	
vijeća	da	se	pridržava	reda	i	odredbi	ovog	Poslovnika.

Ako	predsjednik	ne	može	održati		red	na	sjednici	
mjerama	iz	stavaka	2	i	3	ovoga	članka,	odrediti	će	prekid	
sjednice.

Članak	69.
Tijek	sjednice
Vijeće	može	raspravljati		ako	je	na	sjednici	nazočna	

većina	svih	članova	vijeća.		
Nazočnost	većine	vijećnika	se	utvrđuje		brojenjem	

ili	prozivanjem	vijećnika.
Prozivanje	 članova	vijeća	 obavlja	 predsjedavaju-

ći.
Ako	predsjednik	 na	 početku	 sjednice	 ili	 tijekom	

sjednice	 utvrdi	 da	 nije	 nazočan	 potreban	 broj	 članova	
vijeća,	odgoditi	će	sjednicu.

Pitanja	i	prijedlozi.
Članak	70.

Članovi	mogu	postavljati	pitanja,	tražiti	obavijesti	
i	davati	prijedloge,	ovisno	o	točkama	dnevnog	reda,	uz	
naznaku	kome	ih	upućuju.

Članak	71.
Kad	 se	 zbog	opširnosti	 dnevnoga	 reda	 ili	 drugih	

uzroka	 	 sjednica	 ne	može	 završiti,	 predsjednik	može	
odlučiti	prekinuti	sjednicu	i	zakazati	nastava	za	određeni	
dan,	o	čemu	će	biti	obaviješteni	svi	članovi	vijeća.

O	prekidu	iz	stavka	1.	ovog	člana	odlučuje	se	bez	
rasprave.

Članak	72.
Prije	utvrđivanja	dnevnog	reda	prihvaća	se		zapisnik	

o	radu	na	prethodnoj	sjednici.
Član	vijeća	ima	pravo	iznijeti	primjedbe	 	na	 	za-

pisnik.
O	utemeljenosti	primjedaba	na	zapisnik	odlučuje	

se	bez	rasprave.
Ako	se	primjedbe	prihvate,	u	zapisnik	će	se	unijeti	

odgovarajuće	izmjene.	
Članak	73.

Nakon	utvrđivanja	dnevnog	reda	započinje	raspra-
va	o	pojedinim	točkama		po	redoslijedu	prihvaćenoga	i	
utvrđenog	dnevnog	reda.

U	 tijeku	 sjednice	 predsjednik	može	 se	 izmijeniti	
redoslijed	razmatranja	pojedinih	točka,	o	čemu	se	odlučuje	
bez	rasprave.

Članak	74.
Na	početku	rasprave	o	svakoj	točki	dnevnog	reda	

predlagatelj	u	pravilu	daje	usmeno	obrazloženje	prijed-
loga.

Kada	predlagatelj	pojedini	predmet	obrazloži,	mogu	
i	izvjestitelji	radnih	tijela,	ako	je	potrebno,	dopuniti	obra-
zloženje	stavovima	radnih	tijela.

Članak	75.
Predlagatelj	može	svoj	prijedlog	povući	dok	o	njemu	

još	nije	odlučeno.
O	povučenom	prijedlogu	rasprava	prestaje,	te	se	isti	

ne	može	ponovno	podnijeti	na	istoj	sjednici.
Članak	76.

Radi	djelotvornijeg	rada	na	sjednici,	govornik	treba	
govoriti	kratko	i	sažeto,	u	svezi	sa	predmetom	rasprave,	
ne	ponavljajući	ono	što	je	već	rečeno	i	najdulje	pet	minuta	
a	predlagatelj	najdulje	deset	minuta.

Ako	predsjedavajući	ocjeni	da	će	rasprava		o	po-
jedinim	pitanjima	trajati	dulje,	ili	ako	je	prijavljen	veći	
broj	 govornika,	može	 predložiti	 da	 se,	 najviše	 do	 tri	
minute	ograniči	trajanje	govora	svakog	govornika,	osim	
predstavnika	 predlagatelja	 i	 radnog	 tijela	 ako	oni	 nisu	
predlagatelji

O	ograničavanju	trajanja	govora	odlučuje	predsjed-
nik	Općinskog	vijeća.

Članak	77.
Član	vijeća	koji	želi	govoriti	o		povredi	ovog	Po-

slovnika	ili	utvrđenog	dnevnog	reda	ima	pravo	govoriti	
odmah	kad	to	zatraži.

U	slučaju	iz	stavka	1.	ovog	člana	govor	može	trajati	
dulje	od	pet	minuta

Predsjednik	vijeća	dužan	je	nakon	iznesenog	pri-
govora	iz	stava	1.	ovog	člana	dati	odgovor	na	prigovor,	
odnosno	objašnjenje	prigovora.

Ako	 član	 vijeća	 nije	 zadovoljan	 objašnjenjem,	 o	
prigovoru	se	odlučuje	bez	rasprave.

Članak	78.
Vijeće	odlučuje	većinom	glasova	ako	je	na	sjednici	

nazočna	većina	članova	predstavničkog	tijela
Statut	općine	Hrašćina,	Proračun,	Godišnji	obračun,	

kao	 i	ovaj	Poslovnik	 	donose	 se	većinom	glasova	 svih	
članova	predstavničkog	tijela.

Vijeće	o	svakom	predmetu	na	dnevnom	redu	od-
lučuje	nakon	 rasprave,	osim	ako	 je	ovim	Poslovnikom	
određeno	da	se	odlučuje	bez	rasprave

Ako	 pitanje	 o	 kojem	 se	 raspravlja	 	 ne	 zahtjeva	
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donošenje	akta	 ili	 ako	vijeće	ne	želi	o	 tom	pitanju	od-
lučivati,	 završava	 rasprava	 i	 prelazi	 na	 slijedeću	 točku	
dnevnog	reda.

Ako	 vijeće	 o	 pitanju	 o	 kojem	 se	 raspravlja	 nije	
dovršilo	raspravu,	ili	ne	želi	na	istoj	sjednici	odlučivati,	
rasprava	o	tom	pitanju	odgađa	se	za	jednu	od	slijedećih	
sjednica.

Vijeće	može	u	 tijeku	 rasprave	odučiti	 o	 tome	da	
pojedini	 predmet	 vrati	 predlagatelju,	 odnosno	odgova-
rajućem	 radnom	 ili	 savjetodavnom	 tijelu	 radi	 dodatne	
obrade.

Članak	79.
Glasovanje	na	sjednici	je	javno	osim	ako	odlukom	

vijeća	nije	određeno	da	se	glasuje	tajno.
Javno	glasovanje	provodi	se	dizanjem	ruku	na	način	

da	predsjednik	vijeća	prvo	poziva	vijećnike	da	se	izjasne	
tko	je	«za»	prijedlog,	tko	je	«protiv»	prijedloga,	odnosno	
da	li	se	tko	«suzdržao»	od	glasovanja.

Poslije	glasovanja	predsjednik	vijeća	utvrđuje	re-
zultat	i	objavljuje	da	li	je	prijedlog		o	kojem	se	glasovalo	
prihvaćen	ili	odbijen.

Odluka	 o	 tajnom	glasovanju	 donosi	 se	 većinom	
glasova	prisutnih	članova	vijeća

Tajnim	glasovanjem	rukovodi	predsjednik	vijeća	uz	
pomoć	dva	člana	vijeća,	koje	izabere	vijeće.

U	 slučaju	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	 predsjednik		
članovi	vijeća	koji	pomažu,	utvrđuju		objavljuju	rezultat		
glasovanja.

Članak		80.
Tajno	se	glasuje	na	ovjerenim	glasačkim	listićima	

iste	boje	i	veličine.	
Svaki	član	vijeća	dobiva	glasački	listić	koji	ispuni	

i		stavlja	u	glasačku	kutiju.
Nevažećim	 se	 smatra	 glasački	 listić	 iz	 kojeg	 se	

ne	može	 točno	 utvrditi	 volja	 člana,	 odnosno	 ne	može	
se	utvrditi	da	li	je	član	vijeća	glasovao	«za»	ili	«protiv»	
prijedloga.

Zapisnik.
Članak	81.

O	radu	sjednice	vijeća	sastavlja	se	zapisnik.
	Zapisnik	obavezno	sadrži:	mjesto	 i	vrijeme	odr-

žavanja	sjednice,	imena	i	prezimena	prisutnih	i	odsutnih	
članova	vijeća	s	napomenom	za	one	vijećnike	koji	su	svoj	
nedolazak	opravdali,	imena	i	prezimena	i	funkcije	drugih	
osoba	koje	prisustvuju	sjednici,	dnevni	red	sjednice,	naziv	
točaka	predloženih	na	samoj	sjednici,	tijek	sjednice	prema	
točkama	dnevnog	reda	s	time	da	se	ograniči	na	ono	što	
se	 tiče	 samo	predmeta	 točke	dnevnog	 reda,	 prezimena	
govornika	sa	sažetim	prikazom	njihova	izlaganja,	rezultat	
glasovanja	o	pojedinim	predmetima	te	naziv	akta	usvo-
jenog	na	sjednici.

Sastavni	dio	zapisnika	su	i	tekstovi	izglasanih	odu-
ka,	zaključaka	i	drugih	akata.

Zapisnik	 potpisuje	 predsjednik	 vijeća,	 odnosno	
osoba	 koja	 ga	 zamjenjuje	 u	 sladu	 sa	 zakonom	 i	 ovim	
poslovnikom	i	zapisničar

VIII		JAVNOST	RADA
Članak	82.

Rad	vijeća	i	njegovih	tijela	je	javan
Vijeće	obavještava	 javnost	 o	 svojem	 radu	putem	

javnih	glasila.
Izvjestitelji	 javnih	glasila	 imaju	pravo	pratiti	 rad	

vijeća	i	njihovih	radnih	tijela.
Predstavnicima	 javnih	 glasila	 daju	 se	 prijedlozi	

akata	i	drugi	materijali	o	kojima	raspravlja	vijeće.
Članak		83.

U	radu	sjednice	vijeća	mogu	sudjelovati	bez	prava	
odlučivanja	 načelnik	 i	 članovi	 poglavarstva	 općine	 te	
pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela.

Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela		i	stručne	
službe	općine	dužni	su	prisustvovati		sjednicama	vijeća	
kada	su	na	dnevnom	redu	pitanja	iz	djelokruga	tih	orga-
na	i	službi	i	po	potrebi	davati	objašnjenja	i	odgovore	na	
pitanja		članova	vijeća.

Članak	84.
Građani	 imaju	 pravo	 prisustvovati	 sjednicama	

vijeća	i	radnih	tijela.
Način	prisustvovanja	građana	sjednicama	odrediti	

će	predsjednik	vijeća.
Predsjednik	vijeća	može	ograničiti	broj	građana	koji	

prisustvuju	sjednici	zbog	prostora	i	održavanja	reda.
Članak	85.

Radi	 točnog	 i	 potpunog	 obavještavanja	 javnosti	
o	 radu	Općinskog	vijeća	 i	 radnih	 tijela	mogu	se	davati	
službena	priopćenja	za	javna	glasila.

Priopćenje	za	javna	glasila	daje	predsjednik	vijeća	
ili	osoba	koju	on	ovlasti.

Članak	86.
Bez	nazočnosti	 javnosti	 održavaju	 se	 sjednice	 ili	

pojedini	 dijelovi	 sjednice	 odnosno	 radnog	 tijela,	 kada	
se	raspravlja	o	materijalima	koji	su	u	sladu	s	posebnim	
propisima	označeni	određeni	stupnjem	tajnosti.

IX	 	OBAVLJANJE	STRUČNIH	I	DRUGIH	PO-
SLOVA	ZA	VIJEĆE

Članak	87.
Upravni	odjel	priprema	sjednice	vijeća,	brine	se	o	

primjeni	ovog	Poslovnika,	brine	se	o	obradi	materijala	
za	sjednice	vijeća,	vođenju	zapisnika	sjednice,	brine	se		
izvršenju	donijetih	 akata,	 o	 objavi	 propisa	koje	donosi	
vijeće,	te	o	ostvarivanju	javnosti	rada	vijeća.

U	pripremi	materijala	prema	potrebi	sudjeluju	radna	
tijela	vijeća	i		članovi	vijeća.

Materijali	za	sjednicu	vijeća	s	prijedlogom	točaka	
dnevnog	 reda	 dostavljaju	 se	 djelatniku	 zaduženom	 za	
pripremu	sjednice	najkasnije	sedam	dana	prije	održavanja	
sjednice.

Pripremu	za	sjednicu	koordinira	predsjednik	vijeća	
i	pročelnik	Upravnog	odjela.

X	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	88.

Danom	stupanja	na	snagu	ovog	Poslovnika	prestaje	
važiti	Poslovnik	o	radu	Općinskog	vijeća	općine	Hrašćina	
od	 	 («Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije»	
broj		18/02.).

Članak	89.
Ovaj	Poslovnik	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	
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objave	 u	 «Službenom	glasniku	Krapinsko	 –	 zagorske	
županije».
KLASA:021-05/02-01/12
URBROJ:2211/03-06-02/03			
Trgovišće,	26.01.2006.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Željko	Zozoli,	v.r.

OPĆINA JESENJE

Na	temelju	članka	35.	točka	1.	Zakona	o	lokalnoj	i	
područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	(«Narodne	novine»,	
broj	 33/01,	 60/01-vjerodostojno	 tumačenje	 i	 129/05)	 i	
članka	 15.	 Statuta	Općine	 Jesenje	 («Službeni	 glasnik	
Krapinsko-zagorske	 županije»,	 broj	 13/01)	Općinsko	
vijeće	Općine	Jesenje	na	sjednici	održanoj	dana	29.	01.	
2006.	godine	donijelo	je

STATUTARNU ODLUKU
O IZmJENAmA I DOPUNAmA STATUTA 

OPĆINE JESENJE
Članak	1.

U	Statutu	Općine	Jesenje	(«Službeni	glasnik	Kra-
pinsko-zagorske	županije»,	broj	13/01)	članak	12.	mijenja	
se	i	glasi:

«Općina	u	svom	samoupravnom	djelokrugu	obavlja	
poslove	lokalnog	značaja	kojima	se	neposredno	ostvaruju	
potrebe	građana,	a	koji	nisu	Ustavom	ili	zakonom	dodijelje-
ni	državnim	tijelima	i		to	osobito	poslove	koji	se	odnose	na:	
-	uređenje	naselja	i	stanovanje,

-	prostorno	i	urbanističko	planiranje,
-	komunalno	gospodarstvo,
-	brigu	o	djeci,
-	socijalnu	skrb,
-	primarnu	zdravstvenu	zaštitu,
-	odgoj	i	osnovno	obrazovanje,
-	kulturu,	tjelesnu	kulturu	i	šport,
-	zaštitu	potrošača,
-	zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,
-	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,
-	promet	na	svom	području,
-	te	ostale	poslove	sukladno	posebnim	zakonima.»

Članak	2.
U	članku	15.	dodaje	se	nova	točka	4.	koja	glasi:
«	4.	bira	i	razrješuje	općinskog	načelnika,	njegovog	

zamjenika	te	članove	općinskog	poglavarstva».
Točke	4-8	postaju	točke	5-9.

Članak	3.
Članak	16.	se	briše,	a	članci	17-27.	postaju	članci	

16-26.
Članak	4.

Članak	22.	mijenja	se	i	glasi:
«Općinsko	 vijeće	može	 pravovaljano	 odlučivati	

ako	je	sjednici	nazočna	većina	od	ukupnog	broja	članova	
Općinskog	vijeća,	a	odluke	se	donose	većinom	glasova	
nazočnih	članova,	osim	Statuta,	Poslovnika	Općinskog	
vijeća,	Proračuna,	godišnjeg	obračuna	proračuna,	zadu-
živanja	Općine,	 izbora	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	
Vijeća,	izbora	općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika	

te	članova	Općinskog	poglavarstva,	granica	Općine,	koje	
se	odluke	donose	većinom	glasova	svih	članova	Vijeća.

Na	sjednicama	Vijeća	glasuje	se	javno,	ako	Vijeće	
ne	odluči	da	se,	u	skladu	s	poslovnikom	ili	drugim	općim	
aktom,	o	nekom	pitanju	glasuje	tajno.

Sjednice	Vijeća	su	javne.	Nazočnost	javnosti	može	
se	 isključiti	 samo	 iznimno,	u	 slučajevima	predviđenim	
posebnim	zakonima	i	općim	aktom	Općine.

O	radu	Vijeća	vodi	se	zapisnik	koji	sadrži	osnovne	
podatke	o	radu	sjednice	i	donijetim	aktima	kao	i	o	rezultatu	
glasovanja	o	pojedinim	pitanjima.»

Članak	5.
Članak	23.	stavak	3.	mijenja	se	i	glasi:
«	Ukoliko	predsjednik	Općinskog	vijeća	ne	sazove	

sjednicu	 u	 roku	 iz	 stavka	 2.	 ovog	 članka,	 sjednicu	 će	
sazvati	općinski	načelnik	u	roku	od	15	dana.»

Iza	stavka	3.	dodaje	se	stavak	4.	koji	glasi:
«Nakon	proteka	roka	iz	stavka	3.	ovog	članka	sjed-

nicu	može	sazvati,	na	zahtjev	1/3	članova	Vijeća,	čelnik	
središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	 poslove	
lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave.»

Članak	6.
Naslov	ispred	članka	27.	«PREDSJEDNIK	OPĆIN-

SKOG	VIJEĆA»	se	briše.
U	članku	27.	dodaje	se	stavak	3.,4.	i	5.		koji	glase:
Predsjednika	Općinskog	vijeća	u	slučaju	odsutnosti	

ili	drugih	razloga	spriječenosti	u	obavljanju	dužnosti	za-
mjenjuje	potpredsjednik.	Potpredsjednik	obavlja	i	druge	
poslove	koje	mu	povjeri	predsjednik	Vijeća	ili	Vijeće.

Predsjednika	Općinskog	vijeća	bira	Vijeće	na	prijed-
log	Odbora	za	izbor	i	imenovanja	ili	na	prijedlog	najmanje	
1/3	članova	Vijeća	javnim	glasovanjem	većinom	glasova	
svih	članova	Vijeća.

Potpredsjednik	Vijeća	 bira	 se	 na	 isti	 način	 i	 po	
postupku	kao	i	predsjednik».

Članak	7.
Članci	28,	29	i	30.	se	brišu.

Članak	8.
Iza	članka	27.	dolazi	naslov	«2.	IZVRŠNA	TIJELA»		

i	novi	članci	27.	–	40.	koji	glase:
Članak	27.

Izvršna	tijela	u	Općini	su	općinski	načelnik	i	Op-
ćinsko	poglavarstvo.

Članak	28.
Općinskog	načelnika	bira	Općinsko	vijeće	iz	reda	

svojih	članova,	u	pravilu	između	nositelja	lista	stranaka	
i	nezavisnih	lista	koje	su	osvojile	mandate	u	Vijeću,	na	
način	i	po	postupku	utvrđenim	poslovnikom	u	skladu	sa	
ovim	Statutom	i	zakonom.

Općinskog	načelnika	bira	Vijeće	većinom	glasova	
svih	članova	Vijeća.

Članak	29.
Općinski	načelnik	ima	zamjenika	koji	se	bira	veći-

nom	glasova	svih	članova	Vijeća.
Članak	30.

Općinski	načelnik:
-	zastupa	Općinu,
-	predsjednik	je	Općinskog	poglavarstva,	pa	u	tom	
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svojstvu	 saziva	 i	 predsjedava	 sjednicama	Općinskog	
poglavarstva,

-	osigurava	izvršavanje	općih	i	drugih	akata	Vijeća	
i	odgovoran	je	za	njihovo	izvršavanje,

-	 ima	pravo	obustaviti	 od	 primjene	 opći	 akt	 ako	
ocijeni	da	je	tim	aktom	povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis	
i	 postupiti	 u	 skladu	 s	 odredbama	Zakona	 o	 lokalnoj	 i	
područnoj	(regionalnoj)	samoupravi,

-	 vodi	 brigu	 o	 gospodarenju	 imovinom	Općine	 i	
naredbodavac	je	za	izvršenje	općinskog	proračuna,

-	neposredno	usmjerava	rad	Jedinstvenog	upravnog	
odjela,

-	obavlja	i	druge	poslove	utvrđene	posebnim	zako-
nima,	ovim	Statutom	i	aktima	Općinskog	vijeća.

Općinski	načelnik	dužnost	obavlja	profesionalno	ili	
volonterski,	o	čemu	odluku	donosi	Općinsko	vijeće.

Članak	31.
Općinskog	načelnika	u	slučaju	duže	odsutnosti	ili	

drugih	razloga	spriječenosti	u	obavljanju	dužnosti	zamje-
njuje	zamjenik.

Općinski	 načelnik	može	 obavljanje	 određenih	
poslova	iz	svog	djelokruga	povjeriti	zamjeniku.	Pri	obav-
ljanju	povjerenih	poslova	zamjenik	je	dužan	pridržavati	
se	 uputa	 općinskog	 načelnika.	 Povjeravanjem	poslova	
iz	 svog	djelokruga	 zamjeniku	 ne	 prestaje	 odgovornost	
načelnika	za	njihovo	obavljanje.

Članak	32.
Izvršne	poslove	u	Općini	obavlja	Općinsko	pogla-

varstvo.
Općinsko	 poglavarstvo	 broji	 pet	 članova,	 a	 čine	

ga	općinski	načelnik	kao	predsjednik	Poglavarstva,	za-
mjenik	općinskog	načelnika	kao	zamjenik	predsjednika	
Poglavarstva	i	tri	člana.

Članak	33.
Članove	Općinskog	 poglavarstva	 bira	Općinsko	

vijeće	 na	 prijedlog	 općinskog	 načelnika	 u	 skladu	 sa	
Zakonom	i	Statutom,	većinom	glasova	svih	članova	na	
vrijeme	od	4	godine.

Članovi	Općinskog	poglavarstva	mogu	biti	zadu-
ženi	za	 jedno	 ili	više	određenih	područja	 iz	djelokruga	
Općine.

Članak	34.
Općinsko	poglavarstvo:
-	priprema	prijedloge	općih	akata,
-	 izvršava	 ili	 osigurava	 izvršavanje	 općih	 akata	

Općinskog	vijeća,
-	 usmjerava	 djelovanje	 jedinstvenog	 upravnog	

odjela	Općine	 u	 obavljanju	 poslova	 iz	 samoupravnog	
djelokruga	te	nadzire	njihov	rad,

-	upravlja	i	raspolaže	nekretninama	i	pokretninama	
u	vlasništvu	Općine	kao	i	njezinim	prihodima	i	rashodima,	
u	skladu	sa	zakonom	i	Statutom,

-	obavlja	i	druge	poslove	utvrđene	Statutom.
Članovi	Poglavarstva	nemaju	pravo	odlučivanja	o	

pitanjima	iz	stavka	1.	alineje	4.	ovog	članka	kad	su	osobno	
ili	preko	članova	obitelji	zainteresirana	strana.

Članak	35.
Općinsko	 poglavarstvo	 donosi	 odluke	 većinom	

glasova	ako	je	na	sjednici	nazočna	većina	njegovih	čla-
nova.

Odluke	kojima	 raspolaže	 nekretninama	 i	 pokret-
ninama	u	vlasništvu	Općine	kao	i	njezinim	prihodima	i	
rashodima,	Poglavarstvo	 donosi	 većinom	glasova	 svih	
članova.

Ustrojstvo,	način	rada	 i	odlučivanja	Poglavarstva	
podrobnije	 se	 uređuje	 njegovim	poslovnikom	u	 skladu	
sa	Statutom	i	Zakonom.

Članak	36.
Općinsko	poglavarstvo	odgovorno	 je	 za	 svoj	 rad	

Općinskom	vijeću.
Općinsko	poglavarstvo	obavezno	je	o	svom	radu,	

o	izvršavanju	odluka	i	drugih	akata	Općinskog	vijeća	te	
o	drugim	pitanjima	iz	svog	djelokruga	izvještavati	Vijeće	
najmanje	jedanput	godišnje.

Članak	37.
Članovi	Općinskog	poglavarstva	za	svoj	rad	u	Po-

glavarstvu	imaju	pravo	na	naknadu	troškova	u	skladu	s	
posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća.			

Članak	38.
Općinsko	vijeće	može	općinskom	načelniku,	pojedi-

nom	članu	Poglavarstva	ili	Poglavarstvu	u	cjelini	iskazati	
nepovjerenje	i	razriješiti	ga	dužnosti	prije	isteka	vremena	
na	koje	je	izabran.

Prijedlog	za	iskazivanje	nepovjerenja	može	podni-
jeti	najmanje	1/3	članova	Općinskog	vijeća.

O	prijedlogu	za	iskazivanje	nepovjerenja	ne	može	
se	raspravljati	i	glasovati	prije	nego	što	protekne	sedam	
dana	od	dana	njegova	podnošenja.

Rasprava	i	glasovanje		o	prijedlogu	za	iskazivanje	
nepovjerenja	mora	se	provesti	najkasnije	u	 roku	od	30	
dana	od	dana	dostave	prijedloga	predsjedniku	Općinskog	
vijeća.

Članak	39.
Odluka	o	nepovjerenju	je	prihvaćena	ako	je	za	nju	

glasovala	većina	svih	članova	Općinskog	vijeća.
Kada	Općinsko	 vijeće	 izglasa	 nepovjerenje	 op-

ćinskom	načelniku	 ili	poglavarstvu	u	cjelini,	ono	mora	
izabrati	novoga	općinskog	načelnika	u	roku	od	30	dana	
od	dana	izglasavanja	nepovjerenja.

Ako	odlukom	o	 iskazivanju	 nepovjerenja	 općin-
skom	načelniku	 i	 poglavarstvu	 u	 cjelini	 nije	 određen	
dan	 razrješenja	 i	 prestanka	dužnosti,	 općinski	 načelnik	
i	poglavarstvo	kojem	je	iskazano	nepovjerenje	smatraju	
se	 razriješenim	 i	 prestaje	 im	 dužnost	 izborom	 novog	
općinskog	načelnika.

Odlukom	o	 iskazivanju	 nepovjerenja	 općinskom	
načelniku	i	članu	poglavarstva	ne	prestaje	dužnost	člana	
Općinskog	vijeća

U	 slučaju	 izglasavanja	 nepovjerenja	 pojedinom	
članu	Poglavarstva	Općinsko	vijeće	donosi	odluku	o	danu	
s	kojim	se	razrješuje	dužnosti.

Ako	Općinsko	vijeće	ne	izglasa	nepovjerenje,	čla-
novi	Vijeća	koji	su	podnijeli	prijedlog	ne	mogu	ponovno	
podnijeti	isti	prijedlog	prije	isteka	roka	od	6	mjeseci	od	
njegovog	odbijanja.

Članak	40.
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Općinski	načelnik	može	tražiti	glasovanje	o	povje-
renju	Poglavarstvu.

Ako	Vijeće	povodom	prijedloga	općinskog	načel-
nika	ne	donese	odluku	kojom	potvrđuje	povjerenje	Po-
glavarstvu,	time	se	ne	smatra	da	je	Poglavarstvu	iskazano	
nepovjerenje.»

Članak	9.
Članci	31-63.	postaju	članci	41-73.
U	članku	31.	stavak	2.	mijenja	se	i	glasi:
«Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročel-

nik	kojeg	na	temelju	javnog	natječaja	imenuje	Općinsko	
poglavarstvo».

Članak	10.
Članak	55.	mijenja	se	i	glasi:
«Prijedloge	 za	 donošenje	 akata	mogu	 podnositi	

članovi	Općinskog	vijeća,	radna	tijela	Vijeća,	Općinsko	
poglavarstvo	i	općinski	načelnik.»

Članak	11.
Članak	58.	mijenja	se	i	glasi:
«Rad	Općinskog	vijeća,	Općinskog	poglavarstva	i	

njihovih	radnih	tijela	je	javan.
Sjednica	ili	dio	sjednice	Općinskog	vijeća,	Pogla-

varstva	i	njihovih	radnih	tijela	može	se	održati	bez	nazoč-
nosti	javnosti	samo	iznimno,	u	slučajevima	predviđenim	
posebnim	zakonima	i	općim	aktom	Općine.»

Članak	12.
Članak	59.	mijenja	se	i	glasi:
«Javnost	rada	Općinskog	vijeća,	Općinskog	pogla-

varstva	i	njihovih	radnih	tijela	osigurava	se:
-	javnim	održavanjem	sjednica,
-	izvješćivanjem	i	napisima	u	tisku	i	drugim	oblici-

ma	javnog	priopćavanja,
-	objavljivanjem	općih	akata	i	drugih	dokumenata	

na	način	propisan	ovim	Statutom,
-	 izravnim	 radio	 prijenosom	 sjednica	 pod	odluci	

Općinskog	vijeća.»
Članak	13.

Članak	60.	mijenja	se	i	glasi:
«Radi	 ostvarivanja	 neposrednog	uvida	 u	 potrebe	

Općine	i	njezinih	građana	kao	i	radi	informiranja	građana	
o	aktivnostima	općinskih	tijela	u	rješavanju	pitanja	iz	dje-
lokruga	Općine,	općinski	načelnik	redovito	i	neposredno	
ostvaruje	kontakte	s	građanima.»

Članak	14.
Članak	61.	mijenja	se	i	glasi:
«Predstavnici	sredstava	javnog	priopćavanja		imaju	

pravo	prisustvovati	svim	sjednicama	Općinskog	vijeća,	
Općinskog	poglavarstva	i	njihovih	radnih	tijela,	osim	ako	
se	one	iz		razloga	predviđenih	posebnim	zakonima	ili	op-
ćim	aktom	Općine	održavaju	bez	prisutnosti	javnosti.»

Članak	15.
Članak	63.	stavak	1.	mijenja	se	i	glasi:
«Prijedlog	za	promjenu	Statuta	može	podnijeti	1/3	

članova	Vijeća,	Odbor	 za	 statut	 i	 poslovnik,	Općinsko	
poglavarstvo	i	općinski	načelnik.»

Prijelazna	i	završna	odredba	
Članak	16.

Ova	Statutarna	odluka	stupa	na	snagu	osmi	dan	od	
dana	objave	u	«Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije».
KLASA:021-05/06-05/8
URBROJ:2140-05-06-1
Gornje	Jesenje,	29.	01.	2006.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Milan	Jedvaj,	v.r.

Na	 temelju	 članka	33.	 i	 35.	Zakona	o	 lokalnoj	 i	
područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	(«Narodne	novine»,	
broj	 33/01,60/01-vjerodostojno	 tumačenje	 i	 129/05)	 i	
članka	 15.	 Statuta	Općine	 Jesenje	 («Službeni	 glasnik	
Krapinsko-zagorske	 županije»,	 broj	 13/01)	Općinsko	
vijeće	Općine	 Jesenje	na	9.	 sjednici	održanoj	dana	29.	
01.		2006.	godine	donijelo	je

P O S L O V N I K
O IZmJENAmA I DOPUNAmA POSLOVNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JESENJE
Članak	1.

Članak	 9.	 Poslovnika	Općinskog	 vijeća	Općine	
Jesenje	(«Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije»,	
broj	13/01)	mijenja	se	i	glasi:

«Na	konstituirajućoj	sjednici	Vijeća	bira	se	pred-
sjednik	i	potpredsjednik	Vijeća.

Nakon	što	je	Vijeće	konstituirano,	dnevni	red	sjed-
nice	može	se	dopuniti	na	prijedlog	predsjednika	Vijeća	ili	
najmanje	1/3	članova	Vijeća».

Članak	2.
Članak	10.	stavak	2.	mijenja	se	i	glasi:
«Na	sjednici	Vijeća	glasuje	se	javno,	osim	ako	Vi-

jeće	ne	odluči	da	se,	u	skladu	s	poslovnikom	ili	drugim	
općim	aktom,	o	nekom	pitanju	glasuje	tajno».

Članak	3.
Naslov	iza	članka	10.	mijenja	se	i	glasi:	«III.	IZBOR	

PREDSJEDNIKA	I	POTPREDSJEDNIKA	VIJEĆA	TE	
IZVRŠNIH	TIJELA».

Iza	članka	12.	dodaju	 se	novi	članci	12a.	 	 i	12b.	
koji	glase:

«Članak	12a.
	Izbor	općinskog	načelnika	vrši	se	na	način	propisan	

ovim	Poslovnikom	za	izbor	predsjednika	i	potpredsjed-
nika	Vijeća.

Zamjenika	 općinskog	 načelnika	 bira	Općinsko	
vijeće	većinom	glasova	svih	članova	Vijeća	na	prijedlog	
Odbora	za	 izbor	 i	 imenovanja	 ili	najmanje	1/3	članova	
Vijeća	na	način	propisan	člankom	11.	stavak	2,3,	4	i	5.	
ovog	Poslovnika.

Članove	Općinskog	 poglavarstva	 bira	Vijeće	 na	
prijedlog	 općinskog	 načelnika	 većinom	 glasova	 svih	
članova	Vijeća.

Članak	12b.
Općinski	načelnik,	njegov	zamjenik	i	članovi	Op-

ćinskog	 poglavarstva	 nakon	 izbora	 pred	Vijećem	daju	
svečanu	prisegu	koja	glasi:

«Prisežem	 da	 ću	 dužnost	Općinskog	 načelnika,	
zamjenika	općinskog	načelnika	odnosno	člana	Općinskog	
poglavarstva	obavljati	savjesno	i	odgovorno	i	pridržavati	
se	Ustava,	zakona	i	odluka	Vijeća	te	da	ću	poštivati	pravni	
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poredak	i	zalagati	se	za	svekoliki	napredak	Republike	Hr-
vatske,	Krapinsko-zagorske	županije	i	Općine	Jesenje».

Nakon	što	predsjednik	Vijeća	izgovori	tekst	prisege,	
općinski	načelnik,	njegov	zamjenik	odnosno	član	Općin-
skog	poglavarstva	 izgovara	 riječ	«prisežem»,	potpisuje	
tekst	prisege	i	predaje	ga	predsjedniku	Vijeća.»

Članak	4.
U	članku	14.	stavku	1.	alineja	5.	iza	riječi	«Vije-

ća»	 dolaze	 riječi	 «Općinskog	 poglavarstva,	 općinskog	
načelnika».

Članak	5.
U	 članku	 16.	 stavak	 1.	 iza	 riječi	 «radnih	 tijela»	

dolaze	 riječi	 «Općinskog	 poglavarstva,	 općinskog	 na-
čelnika».

Članak	6.
Članak	23.	se	briše.
Članci	24.-	38.	postaju	članci	23.-37.

Članak	7.
Članak	24.	mijenja	se	i	glasi:
«Potpredsjednik	Vijeća	 zamjenjuje	 predsjednika	

Vijeća	 u	 slučaju	 njegove	 odsutnosti	 ili	 drugih	 razloga	
spriječenosti	 i	obavlja	 i	druge	poslove	koje	mu	povjeri	
predsjednik	Vijeća	ili	Vijeće.»

Članak	8.
Iza	članka	38.	dodaje	se	naslov	koji	glasi:»	VI	a.	

ODNOS	VIJEĆA,	POGLAVARSTVA	 I	OPĆINSKOG	
NAČELNIKA»	i	novi	članak	38.	koji	glasi:

«Predsjednik	Vijeća	odnosno	predsjednik	 radnog	
tijela	Vijeća	izvješćuje	Poglavarstvo	o	zakazanoj	sjednici	
Vijeća	odnosno	radnog	tijela.

Izvjestitelj	o	prijedlogu	odluke	ili	drugog	akta	na	
sjednici	Vijeća	 odnosno	 radnog	 tijela,	 kada	 prijedlog	
upućuje	Poglavarstvo,	je	općinski	načelnik	odnosno	osoba	
koju	on	odredi.

Sjednici	Vijeća	 dužan	 je	 prisustvovati	Općinski	
načelnik	i	članovi	Poglavarstva.

Predstavnik	 Poglavarstva	 sudjeluje	 na	 sjednici	
Vijeća	i	radnog	tijela	u	raspravama	o	prijedlozima	koje	
podnosi	Poglavarstvo,	obrazlaže	stav	Poglavarstva	te	se	
izjašnjava	o	podnijetim	amandmanima	ako	ga	je	Poglavar-
stvo	za	to	ovlastilo.	Kada	Poglavarstvo	nije	predlagatelj	
daje	mišljenje	o	prijedlogu	predlagatelja	Vijeću.

Općinsko	poglavarstvo	 je	 odgovorno	 za	 svoj	 rad	
Vijeću.	Općinsko	poglavarstvo	podnosi	Vijeću	izvješće	
o	 svom	 radu	najmanje	 jedanput	godišnje,	 te	po	poseb-
nom	zahtjevu	Vijeća.	Postupak	odgovornosti	Općinskog	
poglavarstva	provodi	se	sukladno	odredbama	Zakona	o	
lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi.

Općinski	načelnik	 ima	pravo	na	sjednici	Vijeća	 i	
radnog	tijela	iznositi	mišljenja	o	svakom	prijedlogu	koji	
je	na	dnevnom	redu.	U	raspravi	o	prijedlogu	općeg	akta	
Općinski	načelnik	ima	pravo	na	sjednici	uvijek	dobiti	riječ	
kada	 to	 zatraži	 radi	 rasprave	o	 ustavnosti	 i	 zakonitosti	
predloženog	akta.»

Članak	9.
U	članku	41.	stavak	2.	mijenja	se	i	glasi:
«Pravo	podnošenja	prijedloga	odluke	ima	svaki	član	

Vijeća,	radno	tijelo	Vijeća,	klubovi	članova	Vijeća,	Općin-

sko	poglavarstvo	i	općinski	načelnik,	ako	Statutom	nije	
određeno	da	prijedloge	pojedinih	odluka	mogu	podnositi	
samo	određeni	predlagatelji.»

Članak	10.
U	članku	43.	stavak	2.	mijenja	se	i	glasi:
«Predsjednik	Vijeća	dužan	je	bez	odgađanja	prijed-

log	odluke	uputiti	predsjedniku	nadležnog	radnog	tijela	
i	Općinskom	poglavarstvu,	ako	ono	nije	predlagatelj,	na	
razmatranje	i	davanje	mišljenja».

Članak	11.
Članak	61.	stavak	3.	mijenja	se	i	glasi:
«Ukoliko	 predsjednik	Vijeća	 ne	 sazove	 sjednicu	

Vijeća	u	roku	iz	stavka	2.	ovog	članka,	sjednicu	će	sazvati	
općinski	načelnik	u	roku	od	15	dana.»

Iza	stavka	3.	dodaje	se	novi	stavak	4.	koji	glasi:
«Nakon	proteka	roka	iz	stavka	3.	ovog	članka	sjed-

nicu	može	sazvati,	na	zahtjev	1/3	članova	Vijeća,	čelnik	
središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	 poslove	
lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave.»

Članak	12.
U	članku	62.	stavku	1.	briše	se	riječ	«zapisnik»	i	

umjesto	nje	dolaze	riječi	«skraćeni	zapisnik».
Članak	13.

Članak	63.	stavak	2.	mijenja	se	i	glasi:
«Nazočnost	javnosti	može	se	isključiti	samo	izni-

mno,	u	slučajevima	predviđenim	zakonima	i	općim	aktom	
Općine».

Članak	14.
Članak	68.	stavak	2.	mijenja	se	i	glasi:
«U	radu	Vijeća	mogu	sudjelovati	bez	prava	odluči-

vanja	članovi	Općinskog	poglavarstva,	općinski	načelnik,	
predstavnici	upravnog	odjela	i	druge	osobe	koje	pozove	
predsjednik	Vijeća	 radi	 davanja	 objašnjenja	 pojedinih	
pitanja	koja	su	na	dnevnom	redu	sjednice».

Članak	15.
Članak	73.	mijenja	se	i	glasi:
«Prva	točka	dnevnog	reda	sjednice	Vijeća	je	usva-

janje	skraćenog	zapisnika	s	prethodne	sjednice.
Član	Vijeća	ima	pravo	iznijeti	primjedbe	na	skraćeni	

zapisnik.
O	osnovanosti	primjedbi	na	skraćeni	zapisnik	od-

lučuje	se	bez	rasprave.
Ako	se	primjedbe	prihvate	u	skraćeni	zapisnik	će	

se	unijeti	odgovarajuće	izmjene.
Skraćeni	zapisnik	na	koji	nije	bilo	primjedbi	smatra	

se	usvojenim.»
Članak	16.

U	članku	82.	 iza	stavka	5.	dodaje	se	novi	stavak	
6.	koji	glasi:

«Skraćeni	zapisnik	s	prethodne	sjednice	dostavlja	se	
članovima	Vijeća	uz	poziv	za	sjednicu.	Skraćeni	zapisnik	
sadrži	 redni	broj	 sjednice,	vrijeme	 i	mjesto	održavanja	
sjednice,	imena	prisutnih	članova	Vijeća	i	drugih	osoba	
koje	 su	prisustvovale	 sjednici,	 imena	odsutnih	 članova	
Vijeća,	utvrđeni	dnevni	red,	nazive	akata	koje	je	donijelo	
Vijeće	i	vrijeme	završetka	sjednice.»
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Članak	17.
Ovaj	Poslovnik	stupa	na	snagu	osmi	dan	od	dana	

objave	u	«Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije».
KLASA:021-05/06-05/9
URBROJ:2140-05-06-1
Gornje	Jesenje,	29.	01.	2006.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Milan	Jedvaj,	v.r.

Na	 temelju	 članka	 15.	 Statuta	 općine	 Jesenje	
(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije	13/01),	
Općinsko	vijeće	općine	Jesenje	na		9.	sjednici	održanoj	
dana	29.01.	2006.	godine	donijelo	je	

ODLUKU
O VISINI GROBNIH USLUGA I NAKNADA

NA mJESNOm GROBLJU  U 
GORNJEm JESENJU

I
Ovom	Odlukom	utvrđuju	se	cijene	grobnih	usluga	

koje	se	odnose	na	ukop	pokojnika,	korištenje	mrtvačnice,	
korištenje	grobnog	mjesta,	visina	naknade	za	održavanje	
groblja,	te	druge	usluge	utvrđene	ovom	Odlukom.

II
Visina	naknade	 i	 cijene	usluga	utvrđuju	 se	u	ku-

nama	i	to:
1.		USLUGE	UKOPA	MRTVACA	NA	MJESNOM	

GROBLJU	U	GORNJEM	 JESENJU,	KORIŠTENJE	
MRTVAČNICE	TE	OSTALIH	USLUGA	KOD	UKOPA	
ILI	NEPOSREDNO	NAKON	TOGA
a)		Cijena	radova	na	ukopu	mrtvaca
1.		 Kopanje	jame	i	ukop,	te	uređenje	poslije	ukopa
	 	 500,00	kn
2.		 Kopanje	jame	za	dijete	do	10	godina	 250,00	kn
3.		 Otvaranje	i	zatvaranje	grobnica	 300,00	kn
b)	Naknada	za	upotrebu	mrtvačnice
1.		 Upotreba	mrtvačnice		 300,00	kn
c)	Cijena	ostalih	pogrebnih	usluga
1.		 Upotreba	kolica	x	2	 80,00	kn
2.		 Nadzor	sprovoda	2	sata	 80,00	kn
3.		 Odvoz	uvelih	vijenaca	i	cvijeća	sa	groba	nakon	uko-
pa	 	 250,00	kn
d)	Naknada	za	struju	i	vodu	prilikom	gradnje	na	mjesnom	
groblju
1.		 Naknada	za	struju	i	vodu	prilikom	gradnje	na	mje-
snom	groblju	 80,00	kn
e)	Cijena	grobnog	mjesta
1.		 Cijena	grobnog	mjesta		 1.000,00	kn
2.		 Cijena	2	grobna	mjesta	s	okvirom	 8.000,00	kn
3.		 Cijena	1	grobnog	mjesta	s	okvirom	 5.000,00	kn
4.		Grobnica	6	mjesta	 25.000,00	kn
5.		Grobnica	-	kazeta	za	urne	 3.000,00	kn
f)	Troškovi	iskolčavanja	grobnog	mjesta	i	odobrenje	za	
betonitanje
				okvira	grobnice	i	spomenika	po	grobu	 200,00	kn
2.		 VISINA	GODIŠNJE	NAKNADE	ZA	KORIŠTENJE	
GROBLJA
a)		 Za	održavanje	jednog	grobnog	mjesta	 60,00	kn
b)		 Za	korištenje	jednog	grobnog	mjesta

	 za	dijete	do	10	g.starosti	 30,00	kn
c)		 Za	korištenje	grobnice	/jedna	grobnica/	 150,00	kn

III.
Do	 donošenja	 Planske	 evidencije	 groblja	 za	 či-

šćenje	 i	 održavanje	 istog	naplaćuje	 se	 100,00	kuna	po	
evidentiranom	korisniku	 bez	 obzira	 na	 broj	 korištenja	
grobnih	mjesta.

IV.
Naknade	iz	ove	Odluke	uplaćuju	se	na	žiro	račun	

općine	Jesenje.
V.

Stupanjem	 na	 snagu	 ove	Odluke	 prestaje	 važiti	
Odluka	o	visini	grobnih	usluga	 i	naknada	na	mjesnom	
groblju	Jesenje	od	14.	09.	2001.	(“Službeni	glasnik	Kra-
pinsko-zagorske	županije”	br.	11/01)	.

VI.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	 u	 “Službenom	 glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije.
KLASA:021-05/06-01/10
URBROJ:2140-05-06-1
Gornje	Jesenje,	29.	01.	2006.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Milan	Jedvaj,	v.r.

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

Na	temelju	članka	35.	stavak	1.	točka	1.	Zakona	o	
lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	(	«Narodne	
novine»	broj	33/01,	60/01	i	129/05	i	članka	33.	Zakona	
o	izmjenama	i	dopunama	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi)	Općinsko	vijeće	Općine	Novi	
Golubovec	 na	 7.sjednici	 održanoj	 25.01.2006.	 godine,	
donijelo	je

STATUT
OPĆINE NOVI GOLUBOVEC

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	Statutom	uređuju	se	obilježja	Općine,	samo-
upravni	djelokrug,	 javna	priznanja,	ustrojstvo,	ovlasti	 i	
način	 rada	 tijela	Općine	Novi	Golubovec,	 način	 obav-
ljanja	 poslova,	 oblici	 konzultiranja	 građana,	 provedba	
referenduma	u	 pitanjima	 iz	 samoupravnog	djelokruga,	
mjesna	samouprava,	ustrojstvo	i	rad	javnih	službi,	imo-
vina	 i	financiranje	općine,	oblici	suradnje	s	 jedinicama	
lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	 samouprave	u	 zemlji	 i	
inozemstvu,	te	druga	pitanja	važna	za	ostvarivanje	prava	
i	 obveza	Općine	Novi	Golubovec	kao	 jedinice	 lokalne	
samouprave.

Članak	2.
Statut	 je	 temeljni	 i	 najviši	 opći	 akt	Općine	Novi	

Golubovec.
Svi	 ostali	 opći	 akti	 i	 pojedinačne	 odluke	 tijela	

Općine	moraju	biti	u	skladu	s	odredbama	zakona	i	ovog	
Statuta.

Članak	3.
Općina	Novi	Golubovec	je	jedinica	lokalne	samo-

uprave	na	području	utvrđenom	Zakonom	o	područjima	
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županija,	gradova	i	općina	u	Republici	Hrvatskoj.	
U	sastavu	Općine	Novi	Golubovec	su	sljedeća	na-

selja:	Gora	Veternička,	Novi	Golubovec,	Očura,	Veternica	
i	Velika	Veternička.

Granice	Općine	 predstavljaju	 granice	 rubnih	 ka-
tastarskih	općina	koje	se	nalaze	unutar	područja	i	mogu	
se	mijenjati	na	način	i	u	postupku	koji	je	propisan	zako-
nom.

Članak	4.
Općina	Novi	Golubovec	je	pravna	osoba.
Naziv	Općine	je:	Općina	Novi	Golubovec.
Sjedište	Općine	je	u	Novom	Golubovcu,	34a.

Članak	5.
Općina	Novi	Golubovec	ima	grb	i	zastavu.
Grb	Općine	Novi	Golubovec	povijesni	je	grb	Općine	

Novi	Golubovec.
Grb	Općine	novi	Golubovec	je	srcoliki	štit	u	zele-

nom	polju:	gore	bijeli	golub	raširenih	krila;	dolje	u	križ	
postavljen	crni	rudarski	pijuci

Zastava	je	jednobojna	žute	boje,	u	sredini	zastave,	
na	 sjecištu	 dijagonala	 nalazi	 se	 grb	Općine	 obostrano,	
obrubljen	zlatnom	bojom.

Članak	6.
Grb	i	zastava	Općine	koriste	se	tako	da	se	poštuju	

tradicija	i	dostojanstvo	Općine.
Općinsko	vijeće	donosi	posebnu	odluku	o	korištenju	

grba	i	zastave.
Članak	7.

Tijela	Općine	 imaju	 pečate	 u	 skladu	 s	 posebnim	
propisima.

Opis	pečata,	način	njihove	uporabe	i	čuvanja	ure-
đuju	se	posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća.

Članak	8.
Kao	Dan	Općine	 određuje	 se	 04.	 prosinca	 te	 se	

prigodno	obilježava	svake	godine..
Zaštitnik	Općine	 je	 «Sveta	Barbara»,	 zaštitnik	

rudara.
Članak	9.

Građanima	Općine	Novi	Golubovec	i	drugim	oso-
bama,	njihovim	udrugama,	drugim	lokalnim	zajednicama,	
ustanovama,	trgovačkim	društvima,	vjerskim	zajednicama	
i	drugim	pravnim	osobama	koje	osobito	pridonose	razvoju	
Općine	mogu	se	dodjeljivati	javna	priznanja	za	uspjehe	
u	radu.

	Javna	priznanja	mogu	se	dodjeljivati	i	državljanima	
drugih	zemalja,	općinama	-	prijateljima,	međunarodnim	
udrugama	i	organizacijama,	te	udrugama	i	organizacijama	
drugih	država	ili	njihovim	tijelima.

Članak	10.
Javna	priznanja	Općine	su:	nagrada	za	životno	dje-

lo,	nagrada	općine,	plaketa	općine	i	priznanje	počasnog	
građanina	općine.

Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	utvrđuje	uvjete	
i	način	dodjele	javnih	priznanja	Općine,	kriterije,	postupak	
njihove	dodjele	i	tijela	koja	provode	postupak.	

Članak	11.
Općina	 uspostavlja	 i	 održava	 suradnju	 s	 drugim	

jedinicama	 lokalne	 samouprave	u	 zemlji	 i	 inozemstvu,	

ostvarujući	suradnjom	zajedničke	interese	u	unapređivanju	
gospodarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka.

Općina	može	s	pojedinim	 jedinicama	 lokalne	sa-
mouprave	 sklopiti	 sporazum	o	 suradnji	 i	međusobnim	
odnosima	 ako	 procijeni	 da	 postoji	 dugoročan	 i	 trajan	
interes	za	uspostavljanje	suradnje	i	mogućnosti	za	njezino	
razvijanje.

Općina	može	uspostavljati	i	ostvarivati	suradnju	s	
općinama	i	međunarodnim	organizacijama,	te	pristupati	
udruženjima	jedinica	lokalne	samouprave,	pod	uvjetom	i	
na	način	utvrđen	zakonom.

Sporazum	o	 suradnji	 objavljuje	 se	 u	 službenom	
glasilu	Općine.	

Članak	12.
Općina	 daje	 inicijative,	mišljenja	 i	 prijedloge	 u	

postupku	pripreme	i	donošenja	zakona	i	u	postupku	pri-
preme	i	donošenja	odluka	i	drugih	općih	akata	Krapinsko-
zagorske	županije.	

Inicijative,	mišljenja	i	prijedloge	nadležnim	tijelima	
u	ime	Općine	podnose	Općinsko	vijeće,	Općinsko	pogla-
varstvo	i	općinski	načelnik.

II.	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG
Članak	13.

Općina	 je	 samostalna	u	odlučivanju	u	poslovima	
iz	 svog	 samoupravnog	djelokruga	 u	 skladu	 s	Ustavom	
Republike	Hrvatske,	zakonom	i	ovim	Statutom.

Općina	u	svom	samoupravnom	djelokrugu	obavlja	
poslove	 lokalnog	 značaja	 kojima	 se	 neposredno	ostva-
ruju	potrebe	građana,	a	koji	nisu	Ustavom	ili	zakonom	
dodijeljeni	 državnim	 tijelima	 i	 to	 osobito	 poslove	koji	
se	odnose	na:

-	uređenje	naselja	i	stanovanje,
-	prostorno	i	urbanističko	planiranje,
-	komunalno	gospodarstvo,
-	brigu	o	djeci,
-	socijalnu	skrb,
-	primarnu	zdravstvenu	zaštitu,
-	odgoj	i	osnovno	obrazovanje,
-	kulturu,	tjelesnu	kulturu	i	šport,
-	zaštitu	potrošača,
-	zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,
-	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,	i
-	promet	na	svom	području.
-	te	ostale	poslove	sukladno	posebnim	zakonima
Posebnim	 zakonima	kojima	 se	 uređuju	 pojedine	

djelatnosti	iz	stavka	1.	ovog	članka	odredit	će	se	poslovi	
čije	 je	 obavljanje	 općina	 dužna	 organizirati	 te	 poslovi	
koje	može	obavljati.

Članak	14.
Općina	u	okviru	poslova,	prava	i	obveza	koje	ostva-

ruje	i	osigurava	u	samoupravnom	djelokrugu:
1.	poduzima	aktivnosti	usmjerene	na	jačanje	i	po-

ticanje	gospodarskog	razvoja	i	poduzetničkih	aktivnosti,
2.	 promiče	 društveni	 i	 gospodarski	 napredak,	 te	

poboljšava	uvjete	života	i	privređivanja,
3.	raspolaže,	upravlja	i	koristi	se	imovinom	u	svome	

vlasništvu,	
4.	 osigurava	 sredstva	 za	 zadovoljavanje	 javnih	
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potreba	stanovnika	i	vodi	brigu	o	potrebama	i	interesima	
stanovnika	u	oblasti	predškolskog	odgoja,	kulture,	tehnič-
ke	kulture,	tjelesne	kulture,	sporta,	i	socijalne	skrbi,

5.	osigurava	uvjete	za	unapređenje	i	zaštitu	prirod-
nog	okoliša,	

6.	osigurava	uvjete	za	zaštitu	potrošača,
7.	osigurava	uvjete	 za	protupožarnu	 i	 civilnu	za-

štitu,
8.	osigurava	uvjete	za	uređenje	prostora	i	urbani-

stičko	planiranje,
9.	vodi	brigu	o	uređenju	naselja,	kvaliteti	stanova-

nja,	komunalnih	objekata,	obavljanju	komunalnih	i	drugih	
uslužnih	djelatnosti,	te	infrastrukturi,

10.	promiče	očuvanje	prirodne	baštine,	te	povije-
snoga	i	kulturnoga	nasljeđa,

11.	osniva	pravne	osobe	radi	ostvarivanja	gospodar-
skih,	društvenih,	komunalnih	i	drugih	interesa	i	potreba	
stanovništva,

12.	u	okviru	propisanih	uvjeta	sudjeluje	u	aktivno-
stima	i	podupire	aktivnosti	udruga	građana,

13.	obavlja	redarstvene	poslove	radi	očuvanja	ko-
munalnog	reda,

14.	obavlja	razrez	i	naplatu	općinskih	prihoda,
15.	obavlja	i	sve	druge	poslove	usmjerene	na	gospo-

darski,	društveni,	kulturni	i	socijalni	napredak	Općine.
Članak	15.	

Odlukom	Općinskog	vijeća,	u	skladu	sa	Statutom	
Krapinsko-zagorske	županije	i	ovim	Statutom,	mogu	se	
pojedini	poslovi	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	pre-
nijeti	na	Krapinsko-zagorsku	županiju,	odnosno	mjesnu	
samoupravu.

Odluku	o	načinu,	uvjetima,	visini	sredstava,	nadzoru	
i	kontroli	izvršenja	povjerenih	poslova	donosi	Općinsko	
vijeće	većinom	glasova	svih	vijećnika.

Članak	16.
Općinsko	vijeće	može	zatražiti	od	Županijske	skup-

štine	Krapinsko-zagorske	županije	da	joj,	uz	suglasnost	
središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	 poslove	
lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave,	povjeri	obav-
ljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	županije.	

Članak	17.
Poslovi	državne	uprave	koji	se	obavljaju	u	Općini	

određuju	se	zakonom.
Troškovi	obavljanja	poslova	državne	uprave	koji	

se	obavljanju	u	Općini	podmiruju	se	iz	državnog	prora-
čuna.

III.	NEPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐANA	
U	ODLUČIVANJU

Članak	18.	
Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	

o	lokalnim	poslovima	na	referendumu	i	mjesnim	zborovi-
ma	građana,	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	19.
Referendum	se	može	 raspisati	 radi	odlučivanja	o	

prijedlogu	o	promjeni	Statuta	Općine,	o	prijedlogu	općeg	
akta	 ili	drugog	pitanja	 iz	djelokruga	Općinskog	vijeća,	
kao	 i	 o	 drugim	pitanjima	 određenim	 zakonom	 i	 ovim	
Statutom.

Referendum	raspisuje	Općinsko	vijeće	u	skladu	sa	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Prijedlog	 za	 raspisivanje	 referenduma	može	 dati	
jedna	trećina	članova	Općinskog	vijeća,	Općinsko	pogla-
varstvo,	polovina	mjesnih	odbora	s	područja	Općine	ili	
20%	birača	upisanih	u	birački	popis	Općine.	

Članak	20.
Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 raspraviti	 prijedlog	 za	

raspisivanje	referenduma	podnijet	u	skladu	sa	zakonom	
i	ovim	Statutom.

Općinsko	 vijeće	 odlučuje	 o	 prijedlogu	 većinom	
glasova	svih	vijećnika.Ako	Općinsko	vijeće	ne	prihvati	
prijedlog	o	razlozima	odbijanja	obavijestit	će	predlaga-
telja.	

Članak	21.
Odluka	o	raspisivanju	referenduma	sadrži:
-	naziv	tijela	koje	raspisuje	referendum,	
-	područje	za	koje	se	referendum	raspisuje,	
-	naziv	akta	ili	naznaku	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	

kojima	će	birači	odlučivati,	
-	obrazloženje	akta	ili	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	

kojima	se	raspisuje	referendum,	
-	referendumsko	pitanje	ili	pitanja,	odnosno	jedan	

ili	više	prijedloga	o	kojem	će	birači
	odlučivati,	
-	dan	održavanja	referenduma.	
Od	dana	objave	odluke	o	raspisivanju	referenduma	

do	dana	održavanja	referenduma	ne	smije	proći	manje	od	
20	niti	više	od	40	dana.

Članak	22.
Pravo	 glasovanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	

s	 prebivalištem	 na	 području	Općine	Novi	Golubovec	
upisani	u	popis	birača.

Članak	23.
Odluka	donesena	na	referendumu	obvezujuća	je	za	

Općinsko	vijeće.
Članak	24.

Općinsko	vijeće	može	zatražiti	mišljenje	mjesnih	
zborova	građana	o	prijedlogu	općeg	akta,	drugom	pita-
nju	iz	djelokruga	Općine	i	drugim	pitanjima	određenim	
zakonom.

Prijedlog	za	prikupljanje	mišljenja	građana	može	
dati	jedna	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	i	Općinsko	
poglavarstvo.

Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 razmotriti	 prijedlog,	 a	
ako	ga	ne	prihvati	o	 razlozima	odbijanja	obavijestit	 će	
predlagatelja.	

Općinsko	 vijeće	 o	 prijedlogu	 odlučuje	 većinom	
glasova	svih	vijećnika.

Članak	25.
Građani	imaju	pravo	predlagati	Općinskom	vijeću	

donošenje	 akta	 ili	 rješavanje	 pitanja	 iz	 djelokruga	Op-
ćinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće	mora	raspravljati	o	prijedlogu	ako	
ga	potpisom	podrži	deset	posto	birača	Općine.	

Općinsko	vijeće	dužno	je	dati	odgovor	podnositelji-
ma	u	roku	tri	mjeseca	od	dana	prijama	prijedloga.

IV.	USTROJSTVO,	OVLASTI	 I	NAČIN	RADA	
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TIJELA	OPĆINE
Članak	26.

Tijela	Općine	su:
1.	Općinsko	vijeće,
2.	Općinski	načelnik,	
3.	Općinsko	poglavarstvo	

Članak	27.
Ako	zakonom	ili	drugim	propisom	nije	propisano	

koje	je	tijelo	nadležno	za	obavljanje	poslova	iz	samouprav-
nog	djelokruga	Općine,	poslovi	i	zadaće	koje	se	odnose	
na	uređivanje	odnosa	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	
(poslovi	legislativne	naravi)	u	nadležnosti	su	Općinskog	
vijeća,	a	svi	poslovi	i	zadaće	izvršne	naravi	u	nadležnosti	
su	izvršnih	tijela	Općine.

Ako	se	po	prirodi	posla	ne	može	utvrditi	nadlež-
nost	prema	stavku	1.	ovog	članka,	nadležno	je	Općinsko	
vijeće.

Ako	se	radi	o	izvršnim	poslovima,	a	nije	određeno	
koje	 izvršno	 tijelo	 je	 nadležno	 za	 njihovo	 obavljanje,	
nadležno	 je	Općinsko	 poglavarstvo	 ili	 tijelo	 koje	 ono	
ovlasti.

1.	OPĆINSKO	VIJEĆE
Članak	28.

Općinsko	 vijeće	 predstavničko	 je	 tijelo	 građana	
Općine	koje	donosi	akte	u	okviru	prava	i	dužnosti	Općine,	
te	obavlja	poslove	u	skladu	s	Ustavom,	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Općinsko	vijeće	ima	13	vijećnika	izabranih	u	skladu	
s	odredbama	posebnog	zakona.

Članak	29.
Općinsko	vijeće:
1.	donosi	Statut	Općine,	
2.	donosi	odluke	i	druge	opće	akte,
3.	donosi	proračun,	odluku	o	izvršenju	proračuna	i	

godišnji	obračun	proračuna,
4.	odlučuje	o	općinskim	porezima,	prirezima,	na-

knadama,	pristojbama	i	drugim	prihodima,	
5.	bira	i	razrješava	općinskog	načelnika,	njegovog	

zamjenika	i	članove	Općinskog	poglavarstva,	
6.	odlučuje	o	nepovjerenju	općinskom	načelniku,	

pojedinim	članovima	Općinskog	poglavarstva	ili	Općin-
skom	poglavarstvu	u	cjelini,

7.	osniva	radna	tijela	Općinskog	vijeća,
8.	donosi	programe	javnih	potreba,
9.	odlučuje	o	zaduživanju	i	davanju	jamstava,
10.	donosi	Poslovnik	o	radu,
11.	odlučuje	o	pristupanju	međunarodnim	udruže-

njima	 lokalnih	 jedinica	 i	 suradnji	 s	 drugim	 jedinicama	
lokalne	samouprave	u	skladu	sa	zakonom,	

12.	raspisuje	lokalni	referendum,
13.	uređuje	unutarnje	ustrojstvo	Jedinstvenog	uprav-

nog	odjela	Općine,	
14.	odlučuje	o	osnivanju,	prestanku	i	statusnim	pro-

mjenama	javnih	ustanova,	te	o	obavljanju	gospodarskih,	
društvenih,	komunalnih	i	drugih	djelatnosti,	

15.	odlučuje	o	zajedničkom	obavljanju	poslova	iz	
samoupravnog	djelokruga	s	drugim	jedinicama	 lokalne	
samouprave,

16.	odlučuje	o	stjecanju	i	prijenosu	(kupnji	i	prodaji)	
dionica	 i	udjela	u	 trgovačkim	društvima	ako	zakonom,	
ovim	Statutom,	odnosno	odlukom	Općinskog	vijeća	nije	
drugačije	uređeno,

17.	odlučuje	o	prijenosu	i	preuzimanju	osnivačkih	
prava	u	skladu	sa	zakonom,	

18.	obavlja	druge	poslove	koji	 su	mu	 stavljani	u	
djelokrug	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	30.	
Općinsko	vijeće	obavlja	izbor,	imenovanja	i	razr-

ješenja:
-	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	Općinskog	vije-

ća,
-	općinskog	načelnika,	zamjenika	načelnika	i	čla-

nova	Općinskog	poglavarstva,
-	 predsjednika,	 potpredsjednika	 i	 članova	 radnih	

tijela	Općinskog	vijeća,
-	predstavnika	Općinskog	vijeća	u	tijelima	i	insti-

tucijama,	 te	 drugih	 osoba	 u	 skladu	 sa	 zakonom,	 ovim	
Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća.

Članak	31.
Predstavničko	tijelo	donosi	odluke	većinom	glasova	

ako	 je	 sjednici	nazočna	većina	članova	predstavničkog	
tijela.

Članak	32.
Način	rada	Općinskog	vijeća	uređuje	se	Poslovni-

kom	o	radu	Općinskog	vijeća	Općine	Novi	Golubovec,	u	
skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Poslovnikom	Općinskog	vijeća	propisuje	se	kon-
stituiranje	vijeća,	prava	 i	dužnosti	vijećnika,	 sazivanje,	
vođenje	i	tijek	sjednica,	glasovanje	i	vođenje	zapisnika,	
javnost	rada	i	održavanje	reda	na	sjednicama.

Poslovnik	se	donosi	većinom	glasova	svih	članova	
Općinskog	vijeća.	

Članak	33.
Općinsko	vijeće	ima	predsjednika	i	potpredsjednika	

koje	bira	javnim	glasovanjem	iz	reda	vijećnika	na	vrijeme	
od	četiri	godine.	

Ako	je	predloženo	više	kandidata	za	predsjednika	
i	potpredsjednika	Općinskog	vijeća,	pristupa	se	 tajnom	
glasovanju	koje	se	provodi	na	način	i	po	postupku	propi-
sanom	Poslovnikom.	Za	predsjednika	i	potpredsjednika	
izabrani	su	kandidati	za	koje	je	glasovala	većina	ukupnog	
broja	vijećnika.

Prijedlog	za	 izbor	predsjednika	 i	potpredsjednika	
mogu	podnijeti	Odbor	za	izbor	i	imenovanja	i	jedna	trećina	
vijećnika	Općinskog	vijeća.

Članak	34.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-	predstavlja	i	zastupa	Općinsko	vijeće,
-	 saziva	 i	 predsjedava	 sjednicama	Općinskog	vi-

jeća,
-	predlaže	dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća,
-	 upućuje	 prijedloge	 ovlaštenih	 predlagatelja	 u	

daljnji	postupak,
-	vodi	postupak	donošenja	odluka	i	općih	akata,
-	usklađuje	rad	radnih	tijela,
-	 potpisuje	 odluke	 i	 akte	 koje	 donosi	Općinsko	
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vijeće,
-	brine	o	poštivanju	prava	vijećnika,
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom	i	Po-

slovnikom	Općinskog	vijeća.
Članak	35.

Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 saziva	 sjednice	
Općinskog	vijeća	prema	potrebi,	 a	 najmanje	 jednom	u	
tri	mjeseca.

Predsjednik	je	dužan	sazvati	sjednicu	na	obrazloženi	
zahtjev	trećine	članova	Općinskog	vijeća	u	roku	15	dana	
od	primitka	zahtjeva.

Ako	predsjednik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	stavka	
2.	ovoga	članka,	sjednicu	će	sazvati	općinski	načelnik	u	
roku	15	dana.	

Ako	općinski	načelnik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	
stavka	3.	ovog	članka	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	
može	predložiti	čelniku	središnjeg	tijela	državne	uprave	
nadležnog	 za	 poslove	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	
samouprave	da	sazove	sjednicu.

Članak	36.
Potpredsjednik	Općinskog	vijeća	pomažu	predsjed-

niku,	zamjenjuju	ga	u	slučaju	odsutnosti	ili	spriječenosti	
i	 obavljaju	 druge	 poslove	 koje	 im	 povjere	Općinsko	
vijeće	ili	njegov	predsjednik	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Članak	37.
Općinsko	vijeće	osniva	stalna	i	povremena	radna	

tijela	 za	 razmatranje,	 pripremu	 i	 predlaganje	 odluka	 iz	
svog	djelokruga,	odnosno	za	obavljanje	drugih	poslova.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	
tijela	utvrđuju	 se	Poslovnikom	 i	posebnom	odlukom	o	
osnivanju	radnog	tijela.

Članak	38.
Stalna	radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
1.	Mandatno	povjerenstvo,
2.	Odbor	za	izbor	i	imenovanja,	i
3.	Odbor	za	statutarno-pravna	pitanja.
Općinsko	vijeće	može	osnovati	i	druga	stalna	radna	

tijela	posebnom	odlukom	u	skladu	s	Poslovnikom.	
Članak	39.

Mandat	 vijećnika	Općinskog	vijeća	 izabranih	 na	
redovnim	lokalnim	izborima	traje	četiri	godine.

Mandat	vijećnika	može	prestati	i	prije	isteka	vre-
mena	na	koje	je	izabran	u	skladu	s	posebnim	zakonom	
koji	uređuje	izbor	članova	predstavničkih	tijela	lokalnih	
jedinica.

Članak	40.
Vijećnik	Općinskog	vijeća	nema	obvezujući	mandat	

i	ne	može	biti	opozvan.
Vijećniku	koji	prihvati	obnašanje	nespojive	dužno-

sti	mandat	miruje,	a	zamjenjuje	ga	zamjenik	u	skladu	s	
odredbama	posebnog	zakona.

Nastavak	obnašanja	dužnosti	vijećnika	na	temelju	
prestanka	mirovanja	mandata	može	se	 tražiti	 jednom	u	
tijeku	mandata.

Članak	41.
Vijećnik	ima	prava	i	dužnosti:
-	 sudjelovati	 na	 sjednicama	Općinskog	 vijeća	 i	

njegovih	radnih	tijela,
-	podnositi	prijedloge	i	postavljati	pitanja,
-	prihvatiti	izbor	u	radna	tijela.
Vijećnik	ima	i	druga	prava	i	dužnosti	u	skladu	sa	

zakonom,	ovim	Statutom	i	Poslovnikom.	
Članak	42.

Vijećnik	dužnost	obavlja	počasno	i	za	to	ne	prima	
plaću,	a	ima	pravo	na	naknadu	troškova	u	skladu	s	odlu-
kom	Općinskog	vijeća.

2.	OPĆINSKI	NAČELNIK
Članak	43.

Općinski	načelnik	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	iz-
vršne	vlasti	u	Općini.	

Općinski	načelnik	po	položaju	je	predsjednik	Op-
ćinskog	poglavarstva.

Članak	44.
Općinskog	načelnika	bira	Općinsko	vijeće	iz	reda	

svojih	članova	većinom	glasova	svih	vijećnika.	
Općinsko	vijeće	bira	općinskog	načelnika,	u	pravi-

lu,	na	prvoj,	konstituirajućoj	sjednici	nakon	provedenih	
izbora,	a	najkasnije	30	dana	od	dana	konstituiranja,	na	
način	i	po	postupku	propisanom	zakonom,	ovim	Statutom	
i	Poslovnikom.	

Prijedlog	kandidata	za	općinskog	načelnika	mogu	
podnijeti	Odbor	za	izbor	i	 imenovanja	ili	 trećina	vijeć-
nika.

Članak	45.
Općinski	načelnik	odgovoran	je	za	obavljanje	po-

slova	državne	uprave	prenijetih	u	djelokrug	Općine.	
Članak	46.

Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-
pravnog	djelokruga	Općine:	

1.	 predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	 općih	 i	
drugih	akata,

2.	odgovara	za	izvršavanje	odluka	i	drugih	akata,
3.	podnosi	prijedlog	općinskog	proračuna	Općin-

skom	poglavarstvu,	
4.	odgovara	za	izvršavanje	općinskog	proračuna,
5.	 zaključuje	 ugovore	 i	 druge	 pravne	 poslove	 u	

skladu	sa	zakonom	i	drugim	propisima,	te	daje	punomoći	
za	zastupanje	Općine,	

6.	osigurava	izvršavanje	općih	akata	Općinskog	vi-
jeća	i	daje	upute	za	rad	Jedinstvenom	upravnom	odjelu,	

7.	nadzire	zakonitost	rada	i	pravodobno	izvršavanje	
poslova	Jedinstvenog	upravnog	odjela	i	poduzima	mjere	
za	osiguranje	učinkovitosti	njegova	rada,

8.	odgovara	za	zakonitost	rada	Općinskog	pogla-
varstva	i	Jedinstvenog	upravnog	odjela,	

9.	 brine	 o	 korištenju	 imovine	 i	 sredstava	 u	 radu	
Jedinstvenog	upravnog	odjela,	i

10.	 obavlja	 druge	poslove	u	 skladu	 sa	 zakonom,	
ovim	Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća.

Članak	47.	
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine	ima	pravo	obustaviti	primjenu	
općeg	akta	Općinskog	vijeća	ako	ocijeni	da	je	tim	aktom	
povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis,	te	zatražiti	od	vijeća	da	
u	roku	petnaest	dana	otkloni	uočene	nedostatke.	
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Ako	Općinsko	vijeće	ne	ukloni	uočene	nedostatke,	
općinski	 je	 načelnik	 dužan	 u	 roku	 osam	dana	 o	 tome	
obavijestiti	predstojnika	ureda	državne	uprave	u	županiji	
i	čelnika	središnjeg	tijela	državne	uprave	ovlaštenog	za	
nadzor	zakonitosti	rada	jedinica	lokalne	i	područne	(re-
gionalne)	samouprave.

Članak	48.
Općinski	načelnik	ima	zamjenika	koji	se	bira	na	isti	

način	i	po	istom	postupku	kao	i	općinski	načelnik.
Zamjenik	općinskog	načelnika	po	položaju	je	pot-

predsjednik	Općinskog	poglavarstva.
Članak	49.

Zamjenik	 općinskog	 načelnika	 obavlja	 poslove	
općinskog	načelnika	i	zamjenjuje	ga	u	slučaju	odsutnosti	
ili	spriječenosti.

Povjeravanjem	poslova	 općinskog	 načelnika	 za-
mjeniku	ne	prestaje	odgovornost	općinskog	načelnika	za	
obavljanje	poslova.

Članak	50.
Općinsko	vijeće	može	odlučiti	da	općinski	načel-

nik	 i	 zamjenik	 općinskog	 načelnika	 dužnost	 obavljaju	
profesionalno.

Općinsko	vijeće	o	profesionalnom	obavljanju	duž-
nosti	 općinskog	načelnika	 i	 zamjenika	donosi	 posebnu	
odluku.

3.	OPĆINSKO	POGLAVARSTVO
Članak	51.

Općinsko	 poglavarstvo	 obavlja	 izvršne	 poslove	
lokalne	samouprave	i	poslove	državne	uprave	koji	su	mu	
povjereni	zakonom.

Općinsko	poglavarstvo	odgovorno	 je	Općinskom	
vijeću	za	zakonitost	rada	i	odluka	koje	donosi.

Članak	52.
Općinsko	poglavarstvo	Općine:
1.	priprema	i	utvrđuje	prijedloge	općih	akata	i	drugih	

akata	koje	donosi	Općinsko	vijeće,	
2.	 predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	 općih	 i	

drugih	akata,
3.	daje	mišljenja	o	prijedlozima	koje	podnose	drugi	

ovlašteni	predlagači,
4.	utvrđuje	prijedlog	proračuna	i	godišnjeg	obračuna	

proračuna,
5.	 izvršava	i	osigurava	izvršenje	općih	akata	Op-

ćinskog	vijeća,
6.	usmjerava	i	nadzire	rad	Jedinstvenog	upravnog	

odjela	u	obavljanju	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	
Općine,	odnosno	poslova	državne	uprave,	

7.	upravlja	i	raspolaže	nekretninama	i	pokretninama	
u	vlasništvu	Općine,	

8.	upravlja	prihodima	i	rashodima	Općine,	
9.	osniva	stalna	i	povremena	stručna	radna	tijela,
10.	obavlja	izbor,	imenovanja	i	razrješenja	osoba	u	

skladu	sa	zakonom,	ovim	Statutom
	i	općinskim	odlukama,
11.	 obavlja	 nadzor	 nad	 zakonitošću	 rada	 tijela	

mjesnih	odbora,
12.	 obavlja	 i	 druge	 poslove	 propisane	 zakonom,	

ovim	Statutom	i	drugim	propisima.

Članak	53.
Općinsko	poglavarstvo	ima	pet	članova.	
Član	Općinskog	poglavarstva	ne	može	istovremeno	

biti	vijećnik	Općinskog	vijeća.
Članak	54.

Članove	Općinskog	 poglavarstva	 bira	Općinsko	
vijeće	većinom	glasova	svih	vijećnika	na	prijedlog	op-
ćinskog	načelnika	na	vrijeme	od	četiri	godine.

Članovi	Općinskog	poglavarstva	mogu	biti	zaduženi	
za	 jedno	 ili	 više	područja	 iz	 samoupravnog	djelokruga	
Općine.	

Članak	55.
Općinsko	 poglavarstvo	 donosi	 odluke	 većinom	

glasova	ako	je	sjednici	nazočna	većina	članova.
Odluke	o	raspolaganju	nekretninama	i	pokretninama	

u	vlasništvu	Općine	 i	 odluke	o	 prihodima	 i	 rashodima	
Općine,	Općinsko	poglavarstvo	donosi	većinom	glasova	
svih	članova.

Ustrojstvo,	 način	 rada	 i	 odlučivanja	Općinskog	
poglavarstva	podrobnije	se	uređuju	Poslovnikom	o	radu	
Općinskog	poglavarstva.

Članak	56.
Općinsko	vijeće	i	Općinsko	poglavarstvo	surađuju	u	

obavljanju	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	u	skladu	
sa	zakonom,	ovim	Statutom	i	poslovnicima	o	radu.	

Članak	57.
Općinsko	vijeće	može	općinskom	načelniku,	 po-

jedinom	 članu	Općinskog	 poglavarstva	 ili	Općinskom	
poglavarstvu	u	cjelini	iskazati	nepovjerenje	i	razriješiti	ga	
dužnosti	prije	isteka	redovitog	trajanja	mandata.	

Prijedlog	za	iskazivanje	nepovjerenja	može	podni-
jeti	trećina	članova	predstavničkog	tijela.

O	prijedlogu	se	ne	može	raspravljati	ni	glasovati	
prije	proteka	sedam	dana	od	dana	njegova	podnošenja.

Rasprava	i	glasovanje	moraju	se	provesti	u	roku	30	
dana	od	dana	dostave	prijedloga	predsjedniku	Općinskog	
vijeća.	

Članak	58.
Odluka	o	 nepovjerenju	 prihvaćena	 je	 ako	 za	 nju	

glasuje	većina	svih	članova	Općinskog	vijeća.	
Ako	Općinsko	vijeće	ne	izglasa	nepovjerenje,	vi-

jećnici	koji	su	podnijeli	prijedlog	ne	mogu	isti	podnijeti	
ponovo	prije	 isteka	6	mjeseci	od	dana	odbijanja	prvog	
prijedloga.

Članak	59.	
Općinski	načelnik	može	zatražiti	glasovanje	o	po-

vjerenju	Općinskom	poglavarstvu.
Ako	Općinsko	 vijeće	 ne	 donese	 odluku	 kojom	

potvrđuje	povjerenje	ne	smatra	se	da	je	Općinskom	po-
glavarstvu	iskazano	nepovjerenje.

4.	JEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL
Članak	60.

Općina	ima	Jedinstveni	upravni	odjel	za	obavljanje	
poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	i	prenijetih	
poslova	državne	uprave.

Općinsko	 vijeće	 uređuje	 unutarnje	 ustrojstvo	
Jedinstvenog	upravnog	odjela	 i	 druga	pitanja	važna	 za	
njegov	rad.
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Članak	61.
Jedinstveni	upravni	odjel	Općine,	u	okviru	svojeg	

djelokruga	i	ovlasti:
1.	neposredno	izvršava	i	osigurava	provedbu	zako-

na,	odluka,	općih	i	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	
i	Općinskog	poglavarstva,	

2.	 neposredno	 izvršava	 poslove	 državne	 uprave	
prenijete	u	djelokrug	Općine,	

3.	prati	stanje	u	područjima	iz	svoga	djelokruga	i	o	
tome	izvještava	Općinsko	poglavarstvo,

4.	priprema	nacrte	odluka	i	drugih	općih	akata	koje	
donosi	Općinsko	vijeće,	nacrte	akata	koje	donosi	Općinsko	
poglavarstvo,	 te	 izvješća,	 analize	 i	 druge	materijale	 iz	
svog	djelokruga	za	potrebe	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	
poglavarstva,

5.	pruža	stručnu	pomoć	građanima	u	okviru	prava	
i	ovlasti	Općine,	

6.	 podnosi	 izvješća	Općinskom	 poglavarstvu	 o	
svom	radu,

7.	obavlja	i	druge	poslove	u	skladu	sa	zakonom	i	
ovim	Statutom.	

Članak	62.
Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročelnik	

kojega	 na	 temelju	 javnog	 natječaja	 imenuje	Općinsko	
poglavarstvo.

Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	može	biti	
biran	za	člana	Općinskog	poglavarstva.

Pročelnik	 je	 za	 svoj	 rad	 odgovoran	 općinskom	
načelniku	i	Općinskom	poglavarstvu.

Općinsko	poglavarstvo	može	razriješiti	pročelnika	
u	skladu	sa	zakonom.

Članak	63.
Sredstva	za	rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela	osigu-

ravaju	se	u	proračunu	Općine,	državnom	proračunu	Repu-
blike	Hrvatske	i	iz	drugih	izvora	utvrđenih	zakonom.

V.	MJESNA	SAMOUPRAVA
Članak	64.

Na	području	Općine	osnivaju	se	mjesni	odbori	kao	
oblik	 neposrednog	 sudjelovanja	 građana	u	 odlučivanju	
o	 lokalnim	poslovima	od	neposrednog	 i	 svakodnevnog	
utjecaja	na	život	i	rad	građana.

U	ostvarivanju	prava	na	mjesnu	samoupravu,	mjesni	
odbori	dužni	su	uvažavati	interes	Općine	kao	cjeline.	

Članak	65.
Mjesni	odbor	osniva	se	za	jedno	naselje,	više	me-

đusobno	povezanih	manjih	naselja	ili	za	dio	većeg	naselja	
koji	čini	zasebnu	cjelinu.

Članak	66.
Općinsko	vijeće	utvrđuje	područja	mjesnih	odbora	

posebnom	odlukom.	
Članak	67.

Prijedlog	za	promjenu	područja	mjesnog	odbora	i	
prijedlog	za	osnivanje	novog	mjesnog	odbora	mogu	dati	
20%	građana	mjesnog	odbora,	organizacije	i	udruge	gra-
đana,	vijeća	mjesnih	odbora,	Općinsko	vijeće	i	Općinsko	
poglavarstvo.	

Prijedlozi	iz	stavka	1.	ovoga	članka	moraju	sadr-
žavati	 podatke	 o	 predlagatelju,	 rezultate	 izjašnjavanje	

građana	o	predloženim	promjenama,	mišljenja	i	stajališta	
mjesnih	odbora	na	koje	se	promjena	odnosi	i	obrazloženje	
opravdanosti	predloženih	promjena.

Članak	68.
Prijedlozi	 za	promjenu	područja	mjesnog	odbora	

i	 osnivanje	 novog	mjesnog	 odbora	 dostavljaju	 se	Op-
ćinskom	poglavarstvu	na	 prethodno	mišljenje	 i	 ocjenu	
opravdanosti.

Općinsko	vijeće	 statutarnom	će	 odlukom	promi-
jeniti	područje	mjesnog	odbora	ili	osnovati	novi	mjesni	
odbor	ako	je	Općinsko	poglavarstvo	pozitivno	ocijenilo	
opravdanost	promjene.

Članak	69.
Tijela	mjesnog	odbora	su	vijeće	mjesnog	odbora	i	

predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora.
Članak	70.

Članove	 vijeća	mjesnog	 odbora	 biraju	 građani	 s	
prebivalištem	 na	 području	mjesnog	 odbora	 upisani	 u	
popis	birača.	

Članovi	 vijeća	 biraju	 se	 neposredno,	 tajnim	gla-
sovanjem,	a	na	postupak	 izbora	 shodno	 se	primjenjuju	
odredbe	zakona	koji	uređuje	izbor	članova	predstavničkih	
tijela	lokalnih	jedinica.

Dužnost	člana	vijeća	mjesnog	odbora	je	počasna.
Članak	71.

Izbore	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	raspisuje	
Općinsko	poglavarstvo.

Izbore	za	članove	vijeća	novoosnovanog	mjesnog	
odbora	raspisuje	Općinsko	poglavarstvo	nakon	isteka	re-
dovitog	četverogodišnjeg	mandata	vijeća	mjesnih	odbora	
na	svome	području.

Članak	72.
Mandat	 članova	 vijeća	mjesnog	 odbora	 traje	 4	

godine.
Vijeće	mjesnog	odbora	koji	ima	do	300	stanovnika	

ima	3	članova,	a	vijeće	mjesnog	odbora	koji	ima	više	od	
300	stanovnika	ima	5	članova.

Članak	73.
Vijeće	mjesnog	odbora:
1.	 donosi	 plan	 uređenja	 dijelova	 naselja	 i	malih	

komunalnih	akcija	i	utvrđuje	prioritete	u	realizaciji,
2.	donosi	pravila	mjesnog	odbora,
3.	donosi	poslovnik	o	radu,	u	skladu	s	ovim	Sta-

tutom,
4.	donosi	financijski	plan	i	godišnji	obračun,
5.	donosi	program	rada	i	izvješće	o	radu	mjesnog	

odbora,
6.	bira	i	razrješuje	predsjednika	i	potpredsjednika	

vijeća,
7.	osniva	radna	tijela	vijeća	i	bira	i	razrješuje	nji-

hove	članove,
8.	saziva	mjesne	zborove	građana,
9.	surađuje	s	drugim	vijećima	mjesnih	odbora	na	

području	Općine,	
10.	surađuje	s	udrugama	na	svom	području	o	pita-

njima	važnim	za	građane	mjesnog	odbora,
11.	obavlja	druge	poslove	u	skladu	s	propisima.

Članak	74.
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Vijeće	mjesnog	odbora	predlaže:
1.	rješenja	u	postupku	izrade	i	donošenja	prostornih	

planova	i	drugih	dokumenata	prostornog	planiranja	važna	
za	područje	mjesnog	odbora,

2.	razvoj	komunalne	infrastrukture,
3.	mjere	za	zaštitu	i	unapređenje	okoliša	i	pobolj-

šanje	uvjeta	života,
4.	mjere	za	učinkovitiji	rad	komunalnih	službi,
5.	 imenovanje	 ulica,	 parkova,	 športskih	 terena	 i	

drugih	objekata	na	svom	području,
6.	promjenu	područja	mjesnog	odbora.

Članak	75.
Općinsko	 vijeće	može	 posebnom	 odlukom	 po-

vjeriti	mjesnom	odboru	 obavljanje	 pojedinih	 poslova	
iz	 samoupravnog	djelokruga	Općine	 od	neposrednog	 i	
svakodnevnog	interesa	za	život	i	rad	građana	na	području	
mjesnog	odbora.

Članak	76.
Vijeće	mjesnog	odbora	može	održati	sjednicu	ako	

je	 prisutna	 većina	 članova	 vijeća,	 a	 odlučuje	 većinom	
glasova	prisutnih	članova.

Pravila	mjesnog	odbora,	 poslovnik	o	 radu	vijeća	
mjesnog	odbora,	plan	malih	komunalnih	akcija,	financijski	
plan,	godišnji	obračun	i	odluku	o	izboru	predsjednika	i	
potpredsjednika	 vijeća,	 vijeće	mjesnog	 odbora	 donosi	
većinom	glasova	svih	članova.

Vijeće	mjesnog	odbora	poslovnikom	može	odrediti	
i	druga	pitanja	o	kojima	odlučuje	većinom	glasova	svih	
članova	vijeća.

Članak	77.
Vijeće	mjesnog	odbora	bira	predsjednika	i	potpred-

sjednika	vijeća	iz	reda	svojih	članova	većinom	glasova	
svih	članova,	tajnim	glasovanjem	na	vrijeme	od	4	godine,	
u	skladu	s	pravilima	mjesnog	odbora.

Vijeće	mjesnog	odbora	može	izglasati	nepovjerenje	
predsjedniku	i	potpredsjedniku	vijeća	u	skladu	s	pravilima	
mjesnog	odbora.

Članak	78.
Predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora:
1.	 predstavlja	mjesni	 odbor	 i	 vijeće	mjesnog	od-

bora,
2.	saziva	sjednice	vijeća,	predlaže	dnevni	red,	pred-

sjeda	sjednicama	vijeća	i	potpisuje	akte	vijeća,
3.	provodi	i	osigurava	provedbu	odluka	vijeća,	
4.	 surađuje	 s	 općinskim	načelnikom,	Općinskim	

poglavarstvom	i	predsjednikom	Općinskog	vijeća,
5.	informira	građane	o	pitanjima	vezanim	uz	mjesni	

odbor	i	rad	vijeća	mjesnog	odbora,
6.	obavlja	druge	poslove	koje	mu	povjeri	vijeće.
Predsjednik	 odgovara	 vijeću	mjesnog	 odbora	 za	

svoj	 rad,	a	općinskom	načelniku	za	obavljanje	poslova	
iz	 samoupravnog	djelokruga	Općine	 povjerenih	 vijeću	
mjesnog	odbora.

Članak	79.
Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	imaju	prava	i	duž-

nosti:
1.	prisustvovati	sjednicama	vijeća	mjesnog	odbora,
2.	 predlagati	 vijeću	mjesnog	odbora	 razmatranje	

pitanja	iz	njegova	djelokruga,
3.	 raspravljati	 i	 izjašnjavati	 se	 o	 svim	pitanjima	

dnevnog	reda	vijeća.
Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	imaju	i	druga	prava	

i	dužnosti	utvrđena	poslovnikom	o	radu	vijeća	mjesnog	
odbora.

Članak	80.
Provedba	izbora	i	druga	pitanja	u	vezi	s	izborima	

uređuju	se	odlukom	Općinskog	vijeća	o	izboru	članova	
vijeća	mjesnih	odbora.	

Članak	81.
Općinski	načelnik,	predsjednik	Općinskog	vijeća	i	

predsjednici	vijeća	mjesnih	odbora	čine	koordinaciju.
Općinski	načelnik	predsjedava	koordinacijom.
Koordinacija	raspravlja	o	svim	važnim	za	mjesne	

odbore,	a	saziva	se	najmanje	četiri	puta	godišnje.
Članak	82.

Sredstva	za	rad	vijeća	mjesnih	odbora	osiguravaju	
se	u	općinskom	proračunu.	

Sredstva	se	iskazuju	posebno	za	svaki	mjesni	odbor	
prema	namjenama	kao	 sredstva	 za	 rad	 vijeća	mjesnog	
odbora	i	sredstva	za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	
djelokruga	Općine	povjerenih	vijeću	mjesnog	odbora.

Članak	83.
Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	utvrđuje	krite-

rije	za	određivanje	visine	sredstava	u	općinskom	proraču-
nu	za	mjesne	odbore	i	kriterije	za	podjelu	sredstava.

Općinsko	poglavarstvo	brine	 o	 osiguranju	uvjeta	
za	 rad	mjesnih	 odbora	 i	 obavljanje	 administrativnih	 i	
drugih	poslova.	

VI.	IMOVINA	I	FINANCIRANJE	OPĆINE	
Članak	84.

Imovinu	Općine	 čine	 sve	 nepokretne	 i	 pokretne	
stvari,	kao	i	imovinska	prava	koja	pripadaju	Općini.	

Članak	85.
Općinsko	poglavarstvo	upravlja	imovinom	prema	

načelima	dobrog	gospodarenja	na	temelju	općeg	akta	Op-
ćinskog	vijeća	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	
nekretninama	u	vlasništvu	Općine.

Općinsko	 poglavarstvo	 donosi	 pojedinačne	 akte	
o	 kupnji	 i	 prodaji	 nekretnina,	 pokretnina	 i	 imovinskih	
prava,	 davanju	 nekretnina	 ili	 pokretnina	 na	 korištenje	
uz	 naknadu	 ili	 bez	 naknade,	 te	 o	 zakupu	 i	 podzakupu	
nekretnina	i	pokretnina.

Gubici	u	poduzećima,	društvima	i	javnim	ustano-
vama	čiji	je	osnivač	Općina	nadoknađuju	se	iz	proračuna	
Općine.	

Pojedinačni	akt	u	slučaju	potrebe	pokrića	gubitka	
donosi	Općinsko	poglavarstvo.

Članak	86.
Općina	 ima	 svoje	 prihode	 kojima	 slobodno	 ras-

polaže.
Prihodi	Općine	razmjerni	su	poslovima	koje	Općina	

obavlja	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.
Rashodi	Općine	 razmjerni	 su	 prihodima	Općine	

ostvarenima	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.	
Članak	87.

Prihodi	Općine	su:
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-	prihodi	od	nepokretne	i	pokretne	imovine	i	imo-
vinskih	prava	Općine,

-	 prihodi	 od	 dobiti	 trgovačkih	 društava	 i	 drugih	
pravnih	osoba	u	vlasništvu	ili	suvlasništvu	Općine,	

-	prihodi	od	naknada	za	koncesiju,
-	prihodi	od	prodaje	nepokretne	i	pokretne	imovine	

u	vlasništvu	Općine,	
-	prihodi	od	nasljedstva	i	darova,	
-	općinski	porezi	i	prirez	porezu	na	dohodak,	te	na-

knade	i	pristojbe	čije	stope	u	skladu	sa	zakonom	Općina	
utvrđuje	samostalno,	

-	novčane	kazne	za	prekršaje	koje	Općinsko	vijeće	
propisuje	u	skladu	sa	zakonom,

-	 pomoći,	 poticaji	 i	 dotacije	 državnog	proračuna	
Republike	Hrvatske	u	skladu	s	posebnim	zakonom,

-	naknada	iz	državnog	proračuna	Republike	Hrvat-
ske	za	obavljanje	poslova	državne	uprave	koji	su	preneseni	
na	Općinu,	i

-	drugi	prihodi	utvrđeni	zakonom	ili	odlukom	Op-
ćinskog	vijeća	u	skladu	sa	zakonom.

Članak	88.
Općinsko	vijeće	donosi	godišnji	proračun	Općine	

za	narednu	proračunsku	godinu	na	prijedlog	Općinskog	
poglavarstva	 prije	 početka	 godine	 za	 koju	 se	 proračun	
donosi.

Općinsko	vijeće	donosi	odluku	o	izvršenju	proraču-
na,	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	prihodima	i	
rashodima	Općine	na	prijedlog	Općinskog	poglavarstva.

Ako	se	godišnji	proračun	ne	donese	u	roku	iz	stavka	
1.	ovog	članka,	uvodi	se	privremeno	financiranje,	najduže	
za	razdoblje	tri	mjeseca.

Odluku	o	privremenom	financiranju	donosi	Općin-
sko	vijeće,	u	skladu	sa	zakonom.

Općina	se	može	zaduživati	i	davati	jamstva	jedino	za	
kapitalne	izdatke	prema	uvjetima	propisanim	zakonom.	

Odluku	o	zaduživanju	 i	davanju	 jamstava	donosi	
Općinsko	vijeće.

VII.AKTI	OPĆINE	
Članak	89.

Općinsko	vijeće	donosi	Statut,	poslovnik	o	 radu,	
proračun,	godišnji	obračun	proračuna,	odluke,	preporuke,	
rješenja,	zaključke,	upute,	naputke	i	druge	akte,	te	daje	
vjerodostojna	tumačenja	Statuta,	u	skladu	sa	zakonom	i	
ovim	Statutom.

Članak	90.
Općinsko	poglavarstvo	donosi	odluke,	pravilnike,	

preporuke,	rješenja,	zaključke,	upute,	naputke	i	druge	akte	
u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	91.
Protiv	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	i	Općin-

skog	poglavarstva	kojima	se	rješava	o	pravima,	obvezama	
i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba	ne	može	se	
izjaviti	 žalba	već	 se	može	pokrenuti	 upravni	 spor,	 ako	
posebnim	zakonom	nije	drukčije	propisano.

Članak	92.
Radna	tijela	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	pogla-

varstva	donose	zaključke,	preporuke	i	rješenja	na	temelju	
posebnih	propisa.

Članak	93.
Jedinstveni	upravni	odjel	u	izvršavanju	općih	akata	

donosi	pojedinačne	akte	kojima	rješava	o	pravima,	obve-
zama	i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba.

Na	donošenje	pojedinačnih	akta	shodno	se	primje-
njuju	odredbe	Zakona	o	općem	upravnom	postupku,	ako	
posebnim	zakonom	nije	drugačije	propisano.

Protiv	pojedinačnih	akata	iz	stavka	1.	ovog	članka	
može	se	izjaviti	žalba	nadležnom	upravnom	tijelu	Kra-
pinsko-zagorske	 županije,	 ako	posebnim	zakonom	nije	
drugačije	propisano.

Članak	94.
Nadzor	zakonitosti	općih	akata	Općinskog	vijeća	

obavljaju	Ured	 državne	 uprave	Krapinsko-zagorske	
županije	 i	 središnje	 tijelo	 državne	 uprave	 nadležno	 za	
lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	 samoupravu,	 u	 skladu	
sa	zakonom.

VIII.	JAVNOST	RADA
Članak	95.

Rad	Općinskog	 vijeća,	Općinskog	 poglavarstva,	
radnih	tijela	Općinskog	vijeća	i	Jedinstvenog	upravnog	
odjela	je	javan.

Javnost	 rada	 osigurava	 se	 javnim	 održavanjem	
sjednica,	 odnosima	 s	 javnošću	 i	 objavljivanjem	općih	
akata	i	drugih	dokumenata	na	način	propisan	posebnim	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	96.
Općinsko	 vijeće	 posebnom	 odlukom	 određuje	

koji	 se	 podaci	 iz	 rada	 i	 nadležnosti	Općinskog	vijeća,	
Općinskog	poglavarstva	i	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
ne	mogu	objavljivati	jer	predstavljaju	tajnu,	te	određuje	
način	njihovog	čuvanja.

IX.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	97.

Odluke	 i	 drugi	 opći	 akti	 što	 ih	 donosi	Općinsko	
vijeće,	objavljuju	se	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-
zagorske	županije„	oglasnoj	ploči	 i	na	 internet	 stranici	
www.novi-golubovec.hr.

Opći	akti	stupaju	na	snagu	najranije	osmi	dan	od	
dana	njihove	objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-
zagorske	 županije“.	 Iznimno,	općim	 se	 aktom	može	 iz	
osobito	 opravdanih	 razloga	odrediti	 da	 stupa	na	 snagu	
danom	objave.	

Usklađivanje	statuta	sa	zakonom	smatra	se	posebno	
opravdanim	razlogom	radi	kojega	opći	akt	može	stupiti	
na	snagu	danom	objave.

Članak	98.
Prijedlog	za	promjenu	Statuta	mogu	podnijeti	treći-

na	vijećnika	Općinskog	vijeća	i	Općinsko	poglavarstvo.
Obrazloženi	 prijedlog	 se	 podnosi	 predsjedniku	

Općinskog	vijeća.
Članak	99.

Općinsko	vijeće	odlučuje	da	li	će	pristupiti	raspravi	
o	promjeni	Statuta.

Ako	 se	 ni	 nakon	ponovljene	 rasprave	 ne	 donese	
odluka	o	pristupanju	raspravi	o	promjeni	Statuta,	isti	se	
prijedlog	ne	može	ponovno	staviti	na	dnevni	red	sjednice	
Općinskog	vijeća	prije	isteka	roka	od	šest	mjeseci	od	dana	
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zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.
Odredbe	stavaka	1.	i	2.	ovog	članka	neće	se	primi-

jeniti	u	slučaju	potrebe	usklađivanja	odredaba	Statuta	sa	
zakonom.

Članak	100.
Danom	 stupanja	 na	 snagu	 ovog	Statuta	 prestaje	

važiti	Statut	Općine	Novi	Golubovec	(„Službeni	glasnik	
Krapinsko-zagorske	županije„	broj	15/01).	

Članak	101.
Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	danom	objave	u	„Služ-

benom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije“.
KLASA:	021-01/06-01/01
URBROJ:2211/09-01-06-3
U	Novom	Golubovcu,	25.01.	2006.	

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Boris	Tušek,	v.r.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Na	temelju	članka	8.	 i	35.	stavka	1.	 točka	1.	Za-
kona	o	 lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj	 )	 samoupravi	
(Narodne	novine	33/01,	60/01-vjerodostojno	tumaćenje	i	
129/05-Zakon	o	izmjenama	i	dopunama	)	Općinsko	vijeće	
Općine	Stubičke	Toplice	na	svojoj	9.	sjednici	održanoj	
dana	31.01.2006.	godine	donosi	

STATUT
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

I	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	Statutom	podrobnije	se	uređuje	samoupravni	
djelokrug	Općine	Stubičke	Toplice,	njena	obilježja,	javna	
priznanja,	 ustrojstvo,	 ovlasti	 i	 način	 rada	 tijela,	 način	
obavljanja	poslova,	oblici	konzultiranja	građana,	provo-
đenje	referenduma	u	pitanjima	iz	djelokruga,	mjesna	sa-
mouprava,	ustrojstvo	i	rad	službi,	oblici	suradnje	jedinica	
lokalne,	odnosno	područne	(regionalne)	samouprave,	te	
druga	pitanja	od	važnosti	za	ostvarivanje	prava	i	obveza	
Općine	Stubičke	Toplice.	

Članak	2.
Općina	Stubičke	Toplice	je	jedinica	lokalne	samo-

uprave.
Naziv	 jedinice	 lokalne	 samouprave	 je:	OPĆINA	

STUBIČKE	TOPLICE.
Sjedište	jedinice	lokalne	samouprave	je:	Stubičke	

Toplice,	Viktora	Šipeka	16.
Općina	Stubičke	Toplice	je	pravna	osoba.

Članak	3.
Općina	Stubičke	Toplice	obuhvaća	područje	naselja:	

Stubičke	Toplice,	Strmec	Stubički,	Pila	i	Sljeme.
Članak	4.

Općina	Stubičke	Toplice	obuhvaća	područje	prema	
podacima	Jedinstvene	evidencije	prostornih	jedinica	koji	
se	čuvaju	u	Državnoj	geodetskoj	upravi,	Područni	ured	za	
katastar	Krapina,	Ispostava	Donja	Stubica.

Izdvajanje	pojedinih	naselja	iz	sastava	jedne	općine	
ili	grada	i	uključivanje	tih	naselja	u	sastav	druge	općine	
ili	grada,	promjene	granica	kao	i	druga	pitanja	od	važ-
nosti	za	teritorijalne	promjene	jedinice	lokalne	područne	

(regionalne)	samouprave	uređuju	se	posebnim	zakonom.	
Pri	 svakoj	 promjeni	 područja	Općine	Stubičke	Toplice	
prethodno	će	se	tražiti	mišljenje	stanovnika.	

Općina	Stubičke	Toplice	 graniči	 sa	Gradom	Za-
grebom,	Gradom	Donja	Stubica,	Gradom	Oroslavje,	 te	
Općinom	Jakovlje.

Članak	5.
Općina	Stubičke	Toplice	ima	grb	i	zastavu.
Grb	 ima	 oblik	 štita	 vodoravno	 razdijeljen	 u	 dva	

dijela.	Središnji	dio	štita	zelene	podloge	ima	kapelu	Sv.	
Katarine	u	srebrnoj	boji.	Gornji	i	donji	dio	štita	su	plave	
boje	simbolizirajući	nebo	i	podzemlje	iz	kojeg	izvire	voda	
srebrne	boje.

Zastava	općine	sadržava	grb	Općine	u	kompletnoj	
svijetlo	plavoj	podlozi.	Grb	 se	nalazi	u	 sredini	 zastave	
dimenzija	50	x	60	cm,	okomit	na	os	zastave.	Dimenzije	
zastave	su	300	x	150	cm.

Članak	6.
Općina	Stubičke	Toplice	ima	Dan	Općine	Stubičke	

Toplice.
Dan	Općine	je	27.	travnja,	a	obilježava	konstituira-

juću	sjednicu	Općinskog	vijeća	Stubičke	Toplice	održanu	
dana	27.04.1993.	godine.

Općina	Stubičke	Toplice	ima	zaštitnika.	Zaštitnik	
Općine	Stubičke	Toplice	je	Sveti	Josip	-	Radnik.

Članak	7.
Svi	 građani	Općine	 Stubičke	Toplice	 uvažavaju	

jednaka	prava	temeljena	na	principima	ljudskih	prava	i	
sloboda,	ravnopravnosti	i	jednakosti.

Članak	8.
Općinsko	vijeće	može	dodjeljivati	godišnje	nagrade	

i	druga	javna	priznanja	građanima	i	pravnim	osobama	za	
naročite	uspjehe	u	unapređivanju	gospodarskog	i	društve-
nog	života	od	značenja	za	Općinu	Stubičke	Toplice.

Nagrade	i	druga	javna	priznanja	dodjeljuje	Općin-
sko	vijeće	na	Svećanoj	sjednici,	na	način	i	pod	uvjetima	
utvrđenim	u	posebnoj	odluci,	o	dodijeli	priznanja.	

Članak	9.
Općinsko	vijeće	može	proglasiti	počasnim	građa-

nom	Općine	Stubičke	Toplice	 osobe	koje	 su	 se	 istakle	
naročitim	zaslugama	za	Općinu.

Počasnom	građaninu	dodjeljuje	se	posebna	Povelja	
općine.

Počašću	 se	 ne	 stječu	 posebna	 prava	 ni	 obveze	 i	
može	se	opozvati	ako	se	počastvovani	pokaže	nedostojan	
takove	počasti

Članak	10.
Općina	 Stubičke	Toplice	 uspostavlja,	 surađuje	 i	

održava	suradnju	s	drugim	jedinicama	lokalne	samouprave	
radi	 ostvarivanja	 zajedničkog	 interesa	 u	 unapređivanju	
gospodarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka.

Općina	 Stubičke	Toplice	može,	 pod	 uvjetima	
utvrđenim	 zakonom,	 surađivati	 s	 lokalnim	 jedinicama	
drugih	država.

Općina	 Stubičke	Toplice	može	 radi	 promicanja	
zajedničkih	 interesa	 i	 unapređivanja	 suradnje	 osnovati	
Nacionalni	savez	jedinica	lokalne	samouprave,	u	skladu	
s	zakonom.
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Odluku	o	osnivanju	Nacionalnog	saveza	 jedinica	
lokalne	samouprave,	odnosno	Odluku	o	pristupanju	Na-
cionalnom	 savezu	 jedinica	 lokalne	 samouprave	donosi	
Općinsko	vijeće.

Odluku	o	uspostavljanju	međusobne	suradnje,	odno-
sno	sklapanju	sporazuma	(ugovora,	povelje,	memorandu-
ma	i	sl.)	o	suradnji	s	lokalnim	jedinicama	drugih	država	te	
sadržaj	i	oblik	te	suradnje	donosi	Općinsko	vijeće.

II	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG	OPĆINE
Članak	11.

Općina	Stubičke	Toplice	 u	 svom	 samoupravnom	
djelokrugu	obavlja	poslove	koji	su	od	lokalnog	značaja	
za	neposredno	ostvarivanje	potreba	građana,	a	koji	nisu	
Ustavom	ili	zakonom	dodijeljeni	državnim	tijelima	i	to	
osobito	poslove	koji	se	odnose	na:	

1.	osiguravanje	uvjeta	za	uređenje	naselja	i	stano-
vanja

2.	osiguravanje	uvjeta	za	prostorno	i	urbanističko	
planiranje

3.	osiguravanje	uvjeta	za	provođenje	razvoja	komu-
nalnog	gospodarstava	

4.	 osiguravanje	 uvjeta	 za	 brigu	 o	 predškolskoj	 i	
školskoj	djeci

5.	osiguravanje	uvjeta	za	socijalnu	skrb
6.	 osiguravanje	 uvjeta	 za	 primarnu	 zdravstvenu	

zaštitu
7.	osiguravanje	uvjeta	za	odgoj	i	osnovno	obrazo-

vanje
8.	osiguravanje	uvjeta	za	kulturu,	tjelesnu	kulturu	

i	šport
9.	osiguravanje	uvjeta	za	zaštitu	potrošaća
10.	osiguravanje	uvjeta	za	zaštitu	 i	unaprijeđenje	

prirodnog	okoliša	
11.	osiguravanje	uvjeta	za	prortupožarnu	i	civilnu	

zaštitu
12.	osiguravanje	uvjeta	za	promet	na	cijelom	po-

dručju	Općine
13.	te	osiguravanje	ostalih	poslova	sukladno	poseb-

nim	zakonima	kojima	se	uređuju	pojedine	djelatnosti.
Članak	12.

Općina	u	okviru	 svojih	prava	 i	obveza	utvrđenih	
u	 predhodnom	članku	obavlja	 poslove	koji	 se	 podrob-
nije	utvrđuju	u	okviru	djelokruga	rada,	te	ostale	poslove	
utvrđene	ovim	Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća	i	
Poglavarstva	u	skladu	sa	zakonom.

Članak	13.
Odlukom	Općinskog	vijeća	mogu	se	pojedini	po-

slovi	 iz	 samoupravnog	 djelokruga	Općine	 prenijeti	 na	
županiju,	odnosno	mjesnu	samoupravu.

Članak	14.
Općinsko	vijeće	može	tražiti	od	Županijske	skupšti-

ne	da	joj	povjeri	obavljanje	određenih	poslova	iz	samou-
pravnog	djelokruga	županije	na	njenom	području.	Ti	po-
slovi	određuju	se	zakonom,	a	troškovi	obavljanja	poslova	
državne	uprave	podmiruju	se	iz	državnog	proračuna.	

III	NEPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐANA	
U	ODLUČIVANJU

Članak	15.

Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	
u	lokalnim	poslovima	putem	referenduma	i	mjesnog	zbora	
građana,	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

1.	Referendum
Članak	16.

Referendum	se	može	 raspisivati	 radi	 odlučivanja	
u	prijedlogu	o	promjeni	Statuta	općine,	o	prijedlogu	za	
promjenu	područja	Općine,	o	prijedlogu	općeg	akta	 ili	
drugog	pitanja	 iz	 djelokruga	Općinskog	vijeća	 kao	 i	 o	
drugim	pitanjima	određenim	zakonom.

Referendum,	 temeljem	 odredaba	 zakona	 i	 ovog	
Statuta	raspisuje	Općinsko	vijeće.

Referendum	se	može	raspisati	za	područje	Općine,	
za	 pojedino	područje	 ili	 dio	 naselja,	 te	 za	 više	 naselja	
zajedno	 ako	 se	 odlučuje	 o	 pitanjima	 značajnim	 za	 to	
područje.

Članak	17.
Referendum	raspisuje	Općinsko	vijeće	na	prijedlog	

jedne	trećine	njegovih	članova,	prijedlog	Poglavarsta	ili	
na	prijedlog	polovine	mjesnih	odbora	te	na	prijedlog	20	
%	birača	upisanih	u	birački	spisak	općine.	

	Općinsko	 vijeće	može	 raspisati	 referendum	 za	
područje	mjesnog	odbora	na	prijedlog	općinskog	Pogla-
varstva	i	prijedlog	Vijeća	mjesnog	odbora.

Općinsko	 vijeće	može	 raspisati	 referendum	 i	 za	
dio	područja	mjesnog	odbora	na	prijedlog	Poglavarstva	i	
na	prijedlog	jedne	trečine	birača	upisanih	u	popis	birača	
podrućja	za	koje	se	predlaže	raspisivanje	referenduma.

Članak	18.
Odlukom	o	raspisivanju	referenduma	određuje	se:	

pitanje	o	kojem	građani	odlučuju	referendumom,	datum	
glasovanja,	područje	odnosno	djelatnost	o	kojoj	se	provodi	
referendum,	 obrazloženje	 pitanja	 o	 kojem	 se	 raspisuje	
refendum.

Članak	19.
Pravo	 glasovanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	

koji	imaju	prebivalište	na	području	Općine	i	upisani	su	u	
popis	birača	za	koje	se	provodi	referendum.

Članak	20.
Odluka	donesena	na	referendumu	obvezatna	je	za	

Općinsko	vijeće.
2.	Traženje	mišljenja

Članak	21.
Općinsko	vijeće	može	tražiti	mišljenje	od	mjesnih	

zborova	građana	o	prijedlogu	općeg	akta	ili	drugog	pitanja	
iz	djelokruga	Općine,	kao	i	drugim	pitanjima	određenim	
zakonom	ili	Statutom.

Građani	 imaju	 pravo	Općinskom	vijeću	 predla-
gati	 donošenje	 određenog	 akta	 ili	 rješavanje	 pitanja	 iz	
njegovog	 djelokruga.	O	 prijedlogu	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka	Općinsko	vijeće	mora	raspravljati	ako	ga	potpisom	
podrži	 najmanje	 deset	 posto	 birača	 upisanih	 u	 birački	
spisak	Općine	 ili	 na	 prijedlog	 jedne	 trećine	 vijećnika	
Općinskog	vijeća	i	Poglavarstva	općine,	te	dati	odgovor	
podnositeljima	najkasnije	u	roku	od	devedeset	dana	od	
prijema	prijedloga.	

Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 razmotriti	 prijedlog	 iz	
stavka	2.	ovog	članka,	a	ako	isti	ne	prihvati	o	razlozima	
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odbijanja	obavijestiti	će	predlagača.
Članak	22.	

Općinsko	 vijeće	 i	 Poglavarstvo	 općine	mogu	 o	
određenim	pitanjima	tražiti	mišljenje	građana	i	pismeno,	
putem	javnih	oglasa-poziva,	objavom	ili	na	drugi	način.

3.	Prigovori	i	pritužbe
Članak	23.	

Tijela	Općine	 dužna	 su	 omogućiti	 građanima	 i	
pravnim	osobama	podnošenje	predstavki	i	pritužbi	na	svoj	
rad,	te	na	nepravilan	odnos	zaposlenih	u	tim	tijelima	kad	
im	se	obraćaju	radi	ostvarivanja	svojih	prava	i	interesa	ili	
izvršavanja	svojih	građanskih	dužnosti.

Na	podnijete	predstavke	i	pritužbe	načelnik	Općine,	
dužan	je	građanima	i	pravnim	osobama	dati	odgovor	u	
roku	od	30	dana	od	dana	podnošenja	predstavke,	odnosno	
pritužbe.

Tijela	Općine	moraju	omogučiti	podnošenje	prigo-
vora	i	pritužbi	putem	“Knjige	za	pritužbe”,	te	omogučiti	
usmeno	izjavljivanje	prigovora	odnosno	pritužbi.

IV	PREDSTAVNIČKO	TIJELO
1.	Položaj	i	nadležnosti	Općinskog	vijeća

Članak	24.
Općinsko	vijeće	je	predstavničko	je	tijelo	građana	

i	 tijelo	 lokalne	 samouprave	 koje	 donosi	 akte	 u	 okviru	
djelokruga	općine	te	obavlja	druge	poslove	u	skladu	sa	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	25.
Općinsko	 vijeće	 u	 okviru	 samoupravnog	 djelo-

kruga:
-	donosi	Statut	Općine
-	donosi	odluke	i	druge	opće	akte	kojima	se	uređuju	

pitanja	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine
-	bira	i	razrješuje	načelnika,	te	članove	poglavar-

stva
-	osniva	i	bira	članove	savjetodavnih	radnih	tijela	

vijeća,	te	imenuje	i	razrješuje	druge	osobe	određene	za-
konom,	drugim	propisom	ili	Statutom

-	osniva	 javne	ustanove	i	druge	pravne	Osobe	za	
obavljanje	gospodarskih,	društvenih,	komunalnih	i	drugih	
djelatnosti	od	interesa	za	Općinu	u	skladu	sa	zakonom

-	donosi	proračun	Općine,	odluku	o	privremenom	
financiranju	i	godišnji	obračun	proračuna	Općine

-	donosi	odluku	o	pristupanju	Nacionalnom	savezu	
Općina	u	skladu	sa	zakonom

-	 donosi	 odluke	 o	 porezima,	 prirezima	Općine	 i	
naknadama	

-	raspisuje	referendum
-	donosi	Poslovnik	o	svom	radu	
-	 obavlja	 i	 druge	 poslove	 koji	 su	mu	 stavljeni	 u	

samoupravni	djelokrug	zakonom	i	ovim	Statutom
-	obavlja	izbor,	imenovanje	i	razrješenja:	
-	 predsjednika	 i	 dva	 podpredsjednika	Općinskog	

vijeća
-	načelnika,	zamjenike	načelnika	i	članova	Pogla-

varstva
-	članova	radnih	tijela	Općinskog	vijeća	
-	drugih	nositelja	i	predstavnika	Općinskog	vijeća	

u	tijelima	i	institucijama	

određenih	zakonom	i	ovim	Statutom.
Članak	26.

Poslovnikom	Općinskog	vijeća	podrobnije	se	ure-
đuje	način	konstituiranja,	 sazivanje,	 rad	 i	 tok	 sjednice,	
glasovanje	i	vođenje	zapisnika	kao	i	održavanje	reda	na	
sjednici	Općinskog	vijeća.

Rad	Općinskog	vijeća	 je	 javan.	Općinsko	vijeće	
izvješćuje	 javnost	o	svom	radu	preko	sredstava	 javnog	
priopćavanja	 čiji	 predstavnici	 imaju	 pravo	 pratiti	 rad	
Općinskog	vijeća	i	njenih	radnih	tijela.

Članak	27.
Sjednice	Općinskog	 vijeća	 su	 javne	 i	mogu	 im	

prisustvovati	 građani	 i	 predstavnici	 sredstava	 javnog	
pripćavanja.

Bez	nazočnosti	javnosti	održava	se	sjednica	ili	dio	
sjednice	Općinskog	vijeća,	kada	se	raspravlja	o	materijalu	
koji	je	u	skladu	s	posebnim	propisima	označenim	pojedi-
nim	stupnjem	povjerljivosti.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	može	odlučiti	da	se	
prijedlozi	propisa	koji	su	u	pripremi,	a	za	koje	je	javnost	
osobito	 zainteresirana,	 objave	 putem	 sredstava	 javnog	
pripćavanja,	kao	i	da	se	pozovu	svi	zainteresirani	da	iznesu	
svoje	primjedbe.

2.	Ustrojstvo,	prava	i	dužnosti	vijećnika
Članak	28.

Općinsko	vijeće	broji	13	vijećnika.
Vijećnici	se	biraju	na	način	i	po	postupku	utvrđenim	

zakonom.
Članak	29.

Mandat	člana	Općinskog	vijeća	izabranog	na	redov-
nim	izborima	traje	četiri	(4)	godine.

Mandat	člana	Općinskog	vijeća	izabranog	na	pri-
jevremenim	 izborima	 traje	 do	 isteka	 tekućeg	mandata	
predstavničkog	tijela	izabranog	na	redovnim	izborima.

Članak	30.
Članovi	Općinskog	vijeća	nemaju	obvezujući	man-

dat	i	nisu	opozivi.
Članu	Općinskog	 vijeća	 koji	 za	 vrijeme	 trajanja	

mandata	 prihvati	 obnašanje	 dužnosti	 koja	 se	 prema	
odredbama	posebnog	zakona	smatra	nespojivom,	za	vri-
jeme	obnašanja	nespojive	dužnosti	mandat	miruje,	a	za	
to	vrijeme	zamjenjuje	ga	zamjenik	u	skladu	s	odredbama	
posebnog	zakona.	Nastavljanje	obnašanja	dužnosti	člana	
Općinskog	vijeća	na	temelju	prestanka	mirovanja	mandata	
može	se	tražiti	jedanput	u	tijeku	trajanja	mandata.	

Članak	31.	
Funkcija	vijećnika	je	počasna.
Vijećnik	nema	obvezujući	mandat	i	nije	opoziv.
Vijećnik	ne	može	biti	pozvan	na	odgovornost,	pri-

tvoren	ili	kažnjen	za	izraženo	mišljenje	ili	glasovanje	u	
Općinskom	vijeću.

Vijećniku	prestaje	mandat	prije	isteka	vremena	na	
koje	je	izabran	pod	uvjetima	utvrđenim	zakonom.

U	slučaju	prijevremenog	prestanka	mandata,	duž-
nost	vijećnika	preuzima	njegov	zamjenik	iz	redova	izborne	
stranačke	liste.	

Članak	32.
Prava	i	dužnosti	vijećnika:
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-	 sudjelovanje	 na	 sjednicama	Općinskog	vijeća	 i	
radnih	tijela	Općinskog	vijeća

-	 podnošenje	 prijedloga	 odluka	 i	 drugih	 akata	 te	
pokretanje	drugih	pitanja	iz	djelokruga	Općinskog	vijeća	
i	Poglavarstva	općine

-	 prihvaćanje	 izbora	 za	 člana	 u	 radnim	 tijelima	
Općinskog	vijeća.

Članak	33.
Vijećniku	prestaje	mandat	prije	isteka	vremena	na	

koje	je	izabran:
-	 ako	 podnese	 ostavku,	 danom	 dostave	 pisane	

ostavke	
-	ako	mu	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	odu-

zeta	poslovna	sposobnost,	odnosno	ograničena	poslovna	
sposobnost,	danom	pravomoćnosti	sudske	odluke

-	ako	je	pravomoćnom	sudskom	presudom	osuđen	
na	bezuvjetnu	kaznu	zatvora	u	trajanju	dužem	od	6	mje-
seci,	danom	pravomoćnosti	sudske	presude

-	ako	se	naknadno	sazna	za	razloge	zbog	kojih	nije	
mogao	biti	 izabran	 za	 člana	Općinskog	vijeća,	 danom	
dnonošenja	odluke	Ustavnog	suda

-	ako	odjavi	prebivalište	s	područja	općine,	danom	
odjave	prebivališta,

-	ako	mu	prestane	hrvatsko	državljanstvo	sukladno	
odredbama	zakona	kojim	se	uređuje	hrvatsko	državljan-
stvo,	danom	njenog	prestanka

-	smrću.
Članak	34.

Vijećnik	 svoju	 dužnost	 obavlja	 počasno	 i	 za	 to	
ne	prima	plaću,	već	za	svoj	 rad	 ima	pravo	na	naknadu	
troškova,	odnosno	izgubljenu	zaradu	u	skladu	s	odlukom	
Općinskog	vijeća.

Ostala	prava	 i	dužnosti	vijećnika	utvrđuju	se	Po-
slovnikom	o	radu	Općinskog	vijeća.

3.	Predsjednik	i	podpredsjednici	Općinskog	vijeća
Članak	35.

Općinsko	vijeća	ima	predsjednika	i	dva	podpred-
sjednika.

Predsjednika	 i	 podpredsjednike	 bira	Općinsko	
vijeće	iz	redova	svojih	vijećnika	javnim	glasovanjem	na	
prijedlog	Komisije	za	izbor	i	imenovanje	ili	na	prijedlog	
najmanje	jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća.

Za	 predsjednika	 i	 podpredsjednike	 izabran	 je	
kandidat	za	kojeg	je	glasovala	večina	od	ukupnog	broja	
vijećnika.

	Kada	je	predloženo	više	kandidata	za	predsjednika	
i	podpredsjednike	Općinskog	vijeća,	vijeće	može	odlučiti	
da	se	izbor	predsjednika	i	podpredsjednika	obavi	tajnim	
glasanjem.

Tajno	glasanje	vrši	se	na	način	i	po	postupku	odre-
đenim	Poslovnikom	o	radu	Općinskog	vijeća.

Članak	36.
Predsjednik	vijeća:
-	predstavlja	Općinsko	vijeće	i	Općinu
-	 saziva	 i	 predsjedava	 sjednicama	Općinskog	vi-

jeća,
-	brine	o	postupku	donošenja	odluka	i	općih	akata	
-	 potpisuje	 odluke	 i	 akte	 koje	 donosi	Općinsko	

vijeće
-	brine	o	suradnji	vijeća	s	vijećem	drugih	jedinica	

lokalne	samouprave	i	sa	Poglavarstvom	općine
-	brine	o	zaštiti	prava	vijećnika
-	brine	o	provođenju	načela	javnosti	rada	Općinskog	

vijeća
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom,	ovim	

Statutom	i	Poslovnikom	Općinskog	vijeća.
Podpredsjednici	vijeća:
-	pomažu	predsjedniku	u	radu
-	zamjenuju	predsjednika	vijeća	u	slučaju	njegove	

odsutnosti	ili	spriječenosti
-	obavljaju	druge	poslove	koje	im	povjeri	Općinsko	

vijeće	ili	predsjednik	vijeća.
Članak	37.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	može	biti	razriješen	
dužnosti	i	prije	isteka	manadata	:	

-	radi	ne	izvrašavanj	danih	obveza	donesenih	aktima	
i	odlukama	Općinskog	vijeća,	a	koji	su	direktno	nanijeli	
štetu	Općini	Stubičke	Toplice	 ili	 se	kosili	 sa	Statutom,	
zakonskim	propisima	ili	Ustavom.

4.	Radna	tijela	Općinskog	vijeća
Članak	38.

Općinsko	vijeće	osniva	stalne	ili	povremene	komi-
sije,	odbore	i	druga	radna	tijela	radi	razmatranja	pojedinih	
pitanja,	pripreme	i	podnošenja	odgovarajučih	prijedloga	za	
praćenje	provođenja	utvrđene	politike	i	praćenja	izvršenja	
odluka	i	općih	akata	vijeća	i	poglavarstva.

Članak	39.
Stalna	radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
1.	Komisija	za	izbor	i	menovanje
2.	Komisija	za	Statut	i	poslovnik
3.	Mandatna	komisija
4.	ostala	radna	tijela	koja	će	Općinsko	vijeće	prema	

potrebi	osnivati	posebnim	odlukama.
Članak	40.

Komisija	za	izbor	i	imenovanje	ima	predsjednika	
i	 4	 člana,	 koji	 se	 biraju	 iz	 redova	 članova	Općinskog	
vijeća.

Komisija	za	izbor	i	imenovanje	raspravlja	i	predlaže	
izbor	predsjednika	i	dva	podpredsjednika	Općinskog	vije-
ća,	izbor	načelnika	i	zamjenika	načelnika,	izbor	članova	
radnih	tijela	Općinskog	vijeća	i	članova	drugih	tijela,	koje	
temeljem	zakona	i	drugih	propisa	bira	Općinsko	vijeće.

Članak	41.
Komisija	 za	Statut	 i	 poslovnik	 ima	predsjednika	

i	 4	 člana,	 koji	 se	 biraju	 iz	 redova	 članova	Općinskog	
vijeća.

Komisija	 za	Statut	 i	 poslovnik	 raspravlja	 i	 pred-
laže	 pokretanje	 postupka	 za	 izmjenu	Statuta	 odnosno	
poslovnika	o	radu	Općinskog	vijeća,	poslovanika	o	radu	
poglavarstva,	može	predlagati	donošenje	odluka	i	drugih	
općih	akata	iz	nadležnosti	Općinskog	vijeća,	te	obavlja	i	
druge	poslove	utvrđene	ovim	Statutom	i	poslovnikom.

Članak	42.
Mandatna	komisija	ima	predsjednika	i	2	člana,	koji	

se	biraju	iz	redova	članova	Općinskog	vijeća.
Mandatna	komisija	raspravlja	o	pitanjima	koja	se	
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odnose	na	mandatna	prava	članova	Općinskog	vijaća.
Članak	43.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	ostalih	
radnih	tijela	koja	će	Općinsko	vijeće	prema	potrebi	osni-
vati	posebnom	odlukom,	utvrditi	će	se	tom	odlukom.

IZVRŠNA	TIJELA
V	NAČELNIK

Članak	44.
Načelnik	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	izvršne	vlasti	

Općine.
Načelnik	obavlja	svoju	dužnost	profesionalno.
Načelnik	je	odgovoran	središnjim	tijelima	državne	

uprave	za	obavljanje	poslova	državne	uprave	prenijetih	
u	djelokrug	tijela	Općine.

Načelnik	 obavlja	 poslove	 utvrđene	 Statutom	 u	
skladu	sa	zakonom.

Članak	45.
Načelnik	ima	dva	zamjenika.
Zamjenici	načelnika	pomažu	načelniku	u	obavljanju	

njegovih	dužnosti,	zamjenjuju	načelnika	u	slučaju	njegove	
spriječenosti	ili	duže	odsutnosti,	te	obavljaju	druge	poslo-
ve	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	46.
Načelnika	bira	Općinsko	vijeće	u	pravilu	između	

nositelja	lista	stranaka	i	nezavisnih	lista	koje	su	osvojile	
mandate	u	Općinskom	vijeću.

Načelnika	i	njegove	zamjenike	bira	Općinsko	vijeće	
na	prijedlog	Komisije	za	izbor	i	imenovanje	ili	na	prijedlog	
1/3	vijećnika	i	to	javnim	glasovanjem	većinom	glasova	
ukupnog	broja	vijećnika.

Kad	 je	 predloženo	više	 kandidata	 za	 načelnika	 i	
njegovog	zamjenika,	a	ni	jedan	ne	dobije	večinu	glasova	
svih	vijećnika,	glasovanje	se	ponavlja	za	dva	kandidata	
koji	su	dobili	največi	broj	glasova.

U	ponovljenom	glasovanju	kandidat	je	izabran	ako	
je	dobio	večinu	glasova	svih	vijećnika.

Ako	u	ponovljenom	glasovanju	kandidat	ne	dobije	
večinu	glasova	svih	vijećnika,	ponavlja	se	kandidacioni	
postupak.

Članak	47.
Načelnik	 u	 obavljanju	 poslova	 iz	 samoupravnog	

djelokruga	Općine:
-	provodi	odluke	Općinskog	vijeća	i	odgovoran	je	

vijeću	za	njihovo	provođenje
-	usklađuje	rad	radnih	tijela
-	 upućuje	 prijedloge	 ovlaštenih	 predlagatelja	 u	

propisani	postupak	
-	u	obavljanju	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	

Općine	ima	pravo	obustaviti	od	primjene	odluku	Općin-
skog	vijeća	 ako	ocijeni	 da	 je	 tom	odlukom	povrijeđen	
zakon	ili	drugi	propis	te	zatražiti	od	Općinskog	vijeća	da	
u	roku	od	15	dana	otkloni	uočene	nedostatke	u	protivnom	
ako	se	to	ne	učini	dužan	je	u	roku	od	osam	dana	obavijestiti	
predstojnika	ureda	državne	uprave	u	županiji,	te	čelnika	
središnjeg	tijela	državne	uprave	ovlaštenog	za	nadzor

-	vodi	brigu	o	upravljanju	općinskom	imovinom	i	
naredbodavatelj	je	za	izvršenje	općinskog	poračuna

-	neposredno	ispred	Poglavarstva	općine	usmjerava	

rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
-	obavlja	i	druge	poslove	utvrđene	zakonom,	ovim	

Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća.
Članak	48.

Načelnik	Općine	je	po	svom	položaju	predsjednik	
Poglavarstva	općine.

Načelnik	 rukovodi	 radom	Poglavarstva	 općine,	
saziva	 sjednice	 Poglavarstva,	 predsjedava	 sjednicama	
Poglavarstva	i	potpisuje	akte	Poglavarstva.

Načelnik	 je	 odgovoran	 Općinskom	 vijeću	 za	
obavljanje	 poslova	 lokalne	 samouprave,	 i	 ovlaštenim	
središnjim	tijelima	državne	uprave	za	obavljanje	poslova	
prenijetih	u	djelokrug	tijela	Općine.

VI	POGLAVARSTVO	OPĆINE
Članak	49.

Poglavarstvo	općine	obavlja	 izvršne	poslove	Op-
ćine.	

Zamjenici	načelnika	Općine	po	položaju	su	zamje-
nici	predsjednika	Poglavarstva.

Poglavarstvo	općine	odgovorno	je	Općinskom	vi-
jeću	za	obavljenje	poslova	iz	svog	djelokruga.

Poglavarstvo	općine	o	svom	radu	dužno	je	redovno	
podnijeti	izvješće	Općinskom	vijeću.

Općinsko	vijeće	može	zahtijevati	da	mu	Poglavar-
stvo	općine	podnese	izvješće	o	cijelokupnom	radu	ili	o	
pojedinom	pitanju	iz	njegove	nadležnosti.

Članak	50.
Članove	Poglavarstva	općine	bira	Općinsko	vijeće	

na	prijedlog	načelnika	u	skladu	sa	Zakonom	i	ovim	Sta-
tutom,	većinom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća	
na	vrijeme	od	četiri	godine	-	trajanje	mandata.	

Članak	51.
Broj	članova	Poglavarstva	općine	uključujući	načel-

nika	i	njegove	zamjenike	broji	pet	(5)	članova.	
Članak	52.

Poglavarstvo	općine	u	okviru	svog	djelokruga:
-	priprema	prijedloge	općih	akata
-	 izvršava	 ili	 osigurava	 izvršavanje	 općih	 akata	

Općinskog	vijeća	
-	usmjerava	djelovanje	i	rad	Jedinstvenog	upravnog	

odjela,	te	nadzire	njegov	rad
-	upravlja	i	raspolaže	nekretninama	i	pokretninama	

u	vlasništvu	Općine	kao	i	njezinim	prihodima	i	rashodima	
u	skladu	sa	zakonom	i	Statutom

-	obavlja	i	druge	poslove	utvrđene	ovim	Statutom
Članak	53.

Poglavarstvo	općine	donosi	odluke	većinom	glasova	
ako	je	na	sjednici	nazočna	večina	njegovih	članova.

Odluke	kojima	 raspolaže	 nekretninama	 i	 pokret-
ninama	u	vlasništvu	Općine	kao	i	njezinim	prihodima	i	
rashodima,	Poglavarstvo	 donosi	 većinom	glasova	 svih	
članova.

Ustrojstvo,	način	 rada	 i	odlučivanja	poglavarstva	
podrobnije	 se	uređuje	njegovim	Poslovnikom	u	 skladu	
sa	Statutom	i	zakonom.	

Članak	54.	
Članovi	Poglavarstva	imaju	pravo	na	naknadu	toš-

kova,	odnosno	 izgubljenu	zaradu	u	skladu	s	posebnom	
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odlukom	Općinskog	vijeća.
Članak	55.

Poglavarstvo	općine	u	obavljanju	poslova	iz	svog	
djelokruga	 surađuje	 s	 Poglavarstvom	 drugih	 jedinica	
lokalne	samouprave	kao	i	s	drugim	pravnim	osobama,	te	
jedinicama	mjesne	samouprave.

Članak	56.
Poglavarstvo	općine	će	svojim	Poslovnikom	urediti	

ustroj,	način	 rada	 i	odlučivanja,	kao	 i	druga	pitanja	od	
važnosti	za	rad	Poglavarstva.

Članak	57.
Općinsko	 vijeće	može	 načelniku	 ili	 pojedinom	

članu	 poglavarstva	 ili	 poglavarstvu	 u	 cijelini	 iskazati	
nepovjerenje	i	razriješiti	ga	dužnosti	prije	isteka	vremena	
na	koje	je	izabran.

Prijedlog	za	iskazivanje	nepovjerenja	može	podni-
jeti	najmanje	jedna	trećina	članova	Općinskog	vijeća.

O	prijedlogu	za	iskazivanje	nepovjerenja	ne	može	
se	raspravljati	i	glasovati	prije	nago	što	protekne	sedam	
dana	od	dana	njegova	podnošenja.

Rasprava	i	glasovanje	o	prijedlogu	za	iskazivanje	
nepovjerenja	mora	se	provesti	najkasnije	u	 roku	od	30	
dana	od	dana	dostave	prijedoga	predsjedniku	Općinskog	
vijeća.	

Članak	58.
Odluka	o	nepovjerenju	je	prihvaćena	ako	je	za	nju	

glasovala	većina	članova	Općinskog	vijeća.
Kada	Općinsko	vijeće	izglasa	nepovjerenje	načel-

niku	ili	cijelom	Poglavarstvu	u	cijelini,	ono	mora	izabrati	
novoga	načelnika	u	roku	od	30	dana	od	dana	izglasavanja	
nepovjerenja.

Ako	odlukom	o	iskazivanju	nepovjerenja	načelni-
ku	i	Poglavarstvu	u	cijelini	nije	određen	dan	razrješenja	
i	 prestanka	dužnosti,	 načelnik	 i	 Poglavarstvo	kojem	 je	
iskazano	nepovjerenje	smatraju	se	razrješenim	i	prestaje	
im	dužnost	izborom	novog	načenika.

Odlukom	o	 iskazivanju	 nepovjerenja	 načelniku	 i	
članu	Poglavarstva,	ne	prestaje	dužnost	člana	Općinskog	
vijeća.

U	 slučaju	 izglasavanja	 nepovjerenja	 pojedinom	
članu	poglavarstva	predstavničko	tijelo	donosi	odluku	o	
danu	s	kojim	se	razrješuje	dužnosti.

Ako	Općinsko	 vijeće	 ne	 izglasa	 nepovjerenje	
članovi	Općinskog	vijeća	koji	su	podnijeli	prijedlog	ne	
mogu	ponovno	podnijeti	isti	prijelog	prije	isteka	roka	od	
6	mjeseci	od	njegovog	odbijanaja.

Članak	59.
Načelnik	može	 tražiti	 glasovanje	 o	 povjerenju	

Poglavarstvu.
Ako	Općinsko	vijeće	povodom	prijedloga	načelnika	

ne	 donese	 odluku	 kojom	potvrđuje	 povjerenje	 Pogla-
varstvu,	 time	se	ne	smatra	da	je	Poglavarstvu	iskazano	
nepovjerenje.

VII	OPĆINSKA	UPRAVA
Članak	60.

Za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	
Općine	i	poslova	državne	uprave	prenijetih	na	Općinu,	
Općinsko	vijeće	osniva	Jedinstveni	upravni	odjel.

Ustrojstvo,	djelokrug,	način	rada	kao	i	druga	pitanja	
od	značenja	za	rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela,	uređuje	
se	posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća

Članak	61.
Sredstva	za	obavljanje	djelatnosti	iz	samoupravnog	

djelokruga	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela,	 osiguravaju	
se	u	proračunu	Općine,	a	za	obavljanje	poslova	državne	
uprave	koji	su	prenijeti	zakonom	na	Općinu,	sredstva	se	
osiguravaju	iz	Državnog	proračuna.

Članak	62.
Jedinstveni	upravni	odjel	može	obavljati	poslove	

iz	samoupravnog	djelokruga	i	za	drugu	jedinicu	lokalne	
samouprave.

Više	jedinica	lokalne	samouprave	mogu	obavljanje	
pojedinih	poslova	iz	svog	samoupravnog	djelokruga	or-
ganizirati	zajednički

Za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokru-
ga,	Općina	može	osnovati	zajedničko	 tijelo,	zajednički	
upravni	odjel	ili	službu,	zajedničko	trgovačko	društvo	ili	
mogu	zajednički	organizirati	njihovo	obavljanje	u	skladu	
s	posebnim	zakonom.	

Za	 dio	 poslova	 koje	 Jedinstveni	 upravi	 odjel	
obavlja	za	druge	jedinice	lokalne	samouprave,	posebnim	
sporazumom	utvrđuje	se	vrsta	i	opseg	poslova,	naknada	
za	njihovo	obavljanje	i	druge	pojedinosti	neophodne	za	
ažurno,	kvalitetno	i	stručno	obavljanje	poslova.

Članak	63.	
Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročelnik,	

kojeg	na	temelju	javnog	natječaja,	imenuje	Poglavarstvo	
općine,	na	vrijeme	od	četiri	godine.

Pročelnik	 je	 za	 svoj	 rad	 odgovoran	 načelniku	 i	
Poglavarstvu	općine.

Imenovanje,	razrješenje,	odgovornost,	kao	i	druga	
pitanja	u	svezi	s	radom	pročelnika,	provode	sa	na	način	i	
po	postupku	utvrđenom	zakonom.	

Članak	64.
Upravne,	stručne	i	ostale	poslove	u	tijelima	Općin-

skog	vijeća	obavljaju	službenici	i	namještenici.
Službenici	obavljaju	upravne	i	stručne	poslove	iz	

djelokruga	tijela	u	kojem	rade,	a	namještenici	obavljaju	
prateće	i	pomoćne	poslove.

Članak	65.
Jedinstveni	upravi	odjel	općine	u	okviru	svog	dje-

lokruga	i	ovlasti:
-	neposredno	izvršava	poslove	državne	uprave	kada	

su	ti	poslovi	prenijeti	u	djelokrug	Općine
-	prati	stanje	u	ovlastima	za	koje	je	osnovan	i	o	tome	

izvješćuje	načelnika	
-	priprema	nacrte	akata	koje	donosi	Poglavarstvo,	

nacrte	odluka	i	drugih	općih	akata	koje	donosi	Općinsko	
vijeće,	 priprema	 izvješća,	 analize	 i	 druge	materijale	 iz	
svog	djelokruga	za	potrebe	Općinskog	vijeća	i	Poglavar-
stva	općine

-	pruža	stručnu	i	drugu	pomoć	građanima	u	okviru	
prava	i	ovlasti	Općine

-	podnosi	izvješće	Općinskom	vijeću	i	Poglavarstvu	
općine	o	svom	radu

-	obavlja	i	druge	stručne	i	uredske	poslove	za	po-
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trebe	Općinskog	vijeća,	predsjednika	Općinskog	vijeća,	
Poglavarstva,	 načelnika	Općine	 i	 samog	 Jedinstvenog	
upravnog	odjela.

Članak	67.
Unutarnje	ustrojstvo	upravnog	odjela,	uređuje	pro-

čelnika	uz	prethodnu	suglasnost	Poglavarstva	općine.	
Članak	68.

Poglavarstvo	općine	(načelnik)	usmjerava	djelova-
nje	upravnog	odjela	i	nadzire	njegov	rad.

Članak	69.
Službenici	 Jedinstvenog	upravnog	odjela	poticati	

će	se	na	trajno	stručno	osposobljavanje	i	putem	tečajeva,	
seminara	i	školovanja.

Trajno	osposobljavanje	i	usavršavanje	službenika	
Jedinstvenog	upravnog	odjela	provoditit	će	se	na	osnovi	
strategije	i	plana	trajnog	osposobljavanja	i	usavršavanja	
službenika.	

VIII	MJESNA	SAMOUPRAVA
Članak	70.

Mjesni	odbor	osniva	se	Statutom	Općine	ili	Statu-
tarnom	odlukom	Općinskog	vijeća	kao	oblik	neposrednog	
sudjelovanja	građana	u	odlučivnaju	o	lokalnim	poslovima	
od	neposrednog	i	svakodnevnog	utjecaja	na	život	 i	 rad	
građana.

1.	Postupak	osnivanja	mjesnog	odbora
Članak	71.

Mjesni	odbori	osnivaju	se	u	skladu	sa	Zakonom	.
Mjesni	odbor	je	pravna	osoba.

Članak	72.
Inicijativu	i	prijedlog	za	osnivanje	mjesnog	odbora	

mogu	dati	građani,	njihove	organizacije	i	udruge,	te	Po-
glavarstvo	općine.

Prijedlog	za	osnivanje	mjesnog	odbora	sadrži:
-	naziv	(ime)	mjesnog	odbora
-	područje	mjesnog	odbora
-	sjedište	mjesnog	odbora
-	 obrazloženje	 opravdanosti	 i	 potreba	 osnivanja	

mjesnog	odbora
-	 podrobnije	 podatke	 o	 zadaćama	 i	 sredstvima	

mjesnog	odbora.
Prijedlog	inicijativa	za	osnivanje	mjesnog	odbora	

dostavlja	se	Poglavarstvu	općine.
Članak	73.

Općinsko	Poglavarstvo	utvrđuje	dali	je	prijedlog	iz	
prethodnog	članka	usklađen	sa	odredbama	Zakona.	

Članak	74.
Na	 temelju	 odluke	Poglavarstva	 općine,	 građani	

na	 zboru	 koji	 saziva	 načelnik,	 a	 na	 kojem	 je	 nazočno	
najmanje	10%	birača	upisanih	u	popis	birača	za	područje	
za	koje	se	osniva	mjesni	odbor,	odlučuju	zaključkom	o	
inicijativi	za	osnivanje,	odnosno	promjenama	o	osnivanju	
mjesnog	odbora.

Zaključak	sa	zbora	je	pravno	valjan	kad	ga	javnim	
glasovanjem	usvoji	većina	građana	nazočnih	na	zboru.

Zaključak	 uz	 zapisnik	 o	 pokretanju	 inicijative	 o	
osnivanj,	dostavlja	se	Poglavarstvu	općine,	koje	ocjenjuje	
dali	je	inicijativa	za	osnivanje	mjesnog	odbora	provedena	
s	postupkom	utvrđenim	zakonom	i	ovim	Statutom,	te	ga	

proslijeđuje	Općinskom	vijeću	na	usvajanje.
Općinsko	vijeće	donosi	Statutarnu	odluku	o	osni-

vanju	mjesnog	odbora	koja	se	objavljuje	u	“Službenom	
glasniku	Krapisnko-zagorske	županije”.

Članak	75.
O	 izdvajanju	naselja	 ili	dijela	naselja	 iz	mjesnog	

odbora,	o	spajanju	mjesnog	odbora	ili	o	diobi	mjesnog	
odbora	odlučuje	se	na	način	i	po	postupku	utvrđenim	za	
osnivanje	mjesnog	odbora.

2.	Organi	mjesnog	odbora
Članak	76.

Organi	mjesnog	odbora	su	Vijeće	mjesnog	odbora	
i	predsjednik	Vijeća	mjesnog	odbora.

Članak	77.
Vijeće	mjesnog	 odbora	 biraju	 građani	 područja	

mjesnog	odbora	koji	imaju	biračko	pravo.	
Članovi	Vijeća	mjesnog	odbora	biraju	se	neposred-

no	tajnim	glasovanjem.	Na	postupak	izbora	primjenjuju	
se	odredbe	Zakona	o	izboru	članova	predstavničkih	tijela	
jedinica	lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave.	

Izbor	za	članove	Vijeća	mjesnog	odbora	raspisuje	
Općinsko	vijeće.	

Mandat	članova	Vijeća	mjesnog	odbora	traje	četiri	
(4)	godine.

Broj	 članova	Vijeća	mjesnog	odbora	određuje	 se	
Pravilima	mjesnog	odbora.

Članak	78.
Vijeće	mjesnog	odbora	bira	predsjednika	i	zamje-

nika	predsjednika	vijeća	između	članova	Vijeća	mjesnog	
odbora	na	vrijeme	od	4	godine,	na	način	propisan	pravi-
lima	mjesnog	odbora.

Vijeće	mjesnog	odbora	može	razrješiti	predsjednika	
vijeća	u	postupku	i	na	način	propisan	pravilima	mjesnog	
odbora.

Za	predsjednika	odnosno	zamjenika	predsjednika	
izabran	je	član	Vijeća	mjesnog	odbora	koji	dobije	nad-
polovičnu	večinu	glasova	svih	članova	Vijeća	mjesnog	
odbora.

Članak	79.
Predsjednik	 vijeća	 predstavlja	mjesni	 odbor	 i	 za	

svoj	rad	odgovoran	je	Vijeću	mjesnog	odbora,	odnosno	
načelniku	za	povjerene	poslove	iz	samoupravnog	djelo-
kruga	općine.	

Članak	80.
Vijeće	mjesnog	odbora	donosi	program	rada	mje-

snog	odbora,	pravila	o	radu	mjesnog	odbora,	financijski	
plan	te	obavlja	druge	poslove	utvrđene	zakonom,	ovim	
Statutom,	 i	 odlukama	Općinskog	vijeća	 i	 Poglavarstva	
općine.

3.	Zadaci	i	financiranje	mjesnog	odbora
Članak	81.

Programom	rada	utvrđuju	se	zadaci	mjesnog	odbora	
osobito	u	pogledu:

-	vođenja	brige	o	uređenju	područja	mjesnog	od-
bora

-	poboljšanja	kvalitete	stanovanja
-	unapređivanja	komunalnih	i	uslužnih	djelatnosti
-	 održavanja	 lokalne	 infrastukture	 i	 komunalnog	
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reda
-	nastojanja	na	unaprijeđivanju	brige	o	djeci,	obra-

zovanja	i	odgoja,	javnog	zdravlja
-	zaštite	okoliša
-	socijalne	skrbi	stanovništva
-	 osiguranje	 potreba	 u	 kulturi,	 tjelesnoj	 kulturi	 i	

športu.
Članak	82.

Poglavarstvo	 općine	može	 posebnom	 odlukom	
povjeriti	mjesnom	odboru	obavljanje	pojedinih	poslova	
iz	 samoupravnog	 djelokruga,	 koji	 su	 od	 neposrednog	
i	 svakodnevnog	utjecaja	na	život	 i	 rad	građana	na	 tom	
području.

Članak	83.
Programom	rada	koji	donosi	vijeće	mjesnog	odbora	

uz	 suglasnost	 Poglavarstva	 općine	 utvrđuju	 se	 zadaci	
mjesnog	odbora	kao	i	način	njihove	provedbe.	

Sredstva	za	provedbu	programom	utvrđenih	zadata-
ka	odbora	osiguravaju	se	iz	doprinosa	građana,	odnosno	
drugih	prihoda.	

Troškovi	obavljanja	poslova	koji	su	posebnom	odlu-
kom	Poglavarstva	povjereni	mjesnom	odboru,	podmiruju	
se	iz	Općinskog	proračuna.	

Članak	84.
Poglavarstvo	 općine	može	 povjeriti	 mjesnom	

odboru	upravljanje	objektima	izgrađenim	sredstvima	iz	
mjesnog	samodoprinosa	građana,	te	javnim	površinama	
na	svom	području.	

4.	Mjesni	zbor	građana
Članak	85.

Vijeće	mjesnog	odbora	radi,	rasprave	o	potrebama	
i	interesima	građana	te	davanja	prijedloga	za	rješavanje	
pitanja	od	lokalnog	značaja,	može	sazvati	mjesne	zborove	
građana.	

Zbor	iz	predhodnog	stavka	ovog	članka	čini	zasebnu	
cjelinu	(stambeni	blok	i	sl.).

Mjesni	zbor	ima	predsjednika	i	zamjenika	predsjed-
nika	koji	se	biraju	iz	reda	građana	na	području	mjesnog	
odbora.

Predsjednik	i	zamjenik	predsjednika	zbora	građana	
biraju	se	javnim	glasovanjem	na	zboru	građana.

Pravo	predlaganja	kandidata	za	predsjednika	i	za-
mjenika	predsjednika	zbora	ima	najmanje	5	građana.

Za	 predsjednika	 i	 zamjenika	 predsjednika	 zbora	
građana	izabrani	su	kandidati	koji	dobiju	nadpolovičnu	
večinu	glasova	građana	nazočnih	na	zboru	na	kojem	se	
obavlja	njegov	izbor.

5.	Nadzor	nad	radom	mjesnog	odbora
Članak	86.

Nadzor	nad	zakonitošću	rada	organa	mjesnog	od-
bora	provodi	Poglavarstvo	općine.

Članak	87.
Predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora	dužan	je	u	roku	

od	8	dana	od	dana	donošenja	dostaviti	načelniku	akte	koje	
donosi	Vijeće	mjesnog	odbora.

Ukoliko	 načelnik	 utvrdi	 da	 su	 akti	 iz	 stavka	 1.	
ovog	članka	u	suprotnosti	sa	zakonom,	Statutom	i	općim	
aktima	Općinskog	vijeća	i	Poglavarstva	općine,	dužan	je	

akt	staviti	van	snage,	poduzeti	mjere	za	zaštitu	zakonito-
sti	i	interesa	Općine	i	o	tome	posebnim	aktom	zatražiti	
od	Vijeća	mjesnog	odbora	da	u	roku	od	15	dana	ukloni	
uočene	nedostatke.

IX	IMOVINA	I	FINANCIRANJE	OPĆINE
1.	Imovina	općine

Članak	88.
Imovinu	Općine	 Stubičke	Toplice	 čini	 pokretna	

i	nepokretna	imovina	koja	pripada	općini	kao	i	njezina	
prava.	

Članak	89.
Na	 temelju	 odluke	Općinskog	vijeća	 o	 uvjetima,	

načinu	i	postupku	gospodarenja	nekretninama	u	vlasniš-
tvu	Općine,	upravljanje	imovinom	provodi	Poglavarstvo	
općine	po	načelima	dobrog	gospodarenja.

Pojedinačni	akt	o	kupnji,	prodaji,	davanju	na	kori-
štenje	(sa	i	bez	naknade),	zakupu	i	podzakupu	nekretnina	
i	pokretnina	donosi	Poglavarstvo	općine.

Pojedinačni	 akt	 o	 osnivanju	 poduzeća,	 društva,	
javnih	ustanova	kao	i	o	prestanku	rada,	spajanju	ili	pri-
pajanju	 dijela	 poduzeća,	 društva	 ili	 javnih	 ustanova	 u	
vlasništvu	Općine	donosi	Općinsko	vijeće	na	prijedlog	
Poglavarstva	općine.

Članak	90.
Na	prijedlog	Poglavarstva	općine	Općinsko	vijeće	

daje	 suglasnost	 na	 raspored	 dobiti	 poduzeća,	 odnosno	
društava	i	drugih	pravnih	osoba	kojih	je	Općina	vlasnik	
ili	suvlasnik.

Dio	dobiti	iz	predhodnog	stavka	ovog	članka,	a	su-
kladno	pojedinačnom	aktu	Općinskog	vijeća,	čini	sastavni	
dio	proračuna	općine.

2.	Financiranje	općine
Članak	91.

Općina	 ima	 svoje	 prihode	 srazmjerno	poslovima	
koje	obavlja	i	kojim	prihodima	u	okviru	samoupravnog	
djelokruga	slobodno	raspolaže.

Članak	92.
Prihodi	Općine	su	osobito:
1.	općinski	porezi,	naknade,	doprinosi	i	pristojbe
2.	prihodi	od	stvari	u	vlasništvu	Općine	i	imovinska	

prava
3.	prihodi	od	darova,	nasljedstva	i	legata
4.	prihodi	od	trgovačkih	društava	i	drugih	pravnih	

osoba	u	vlasništvu	Općine	odnosno	u	kojima	Općina	ima	
udio	ili	dionice

5.	prihodi	od	naknada	za	koncesiju	
6.	 novčane	 kazne	 i	 oduzeta	 imovinska	 korist	 za	

prekršaje	u	skladu	sa	Zakonom
7.	boravišna	pristojba	u	skladu	sa	posebnim	zako-

nom
8.	upravne	pristojbe	u	 skladu	 sa	posebnim	zako-

nom
9.	pomoći	i	dotacije	županija	predviđene	posebnim	

odlukama	i	zakonom
10.	 udio	 u	 zajedničkim	porezima	 s	Republikom	

Hrvatskom
11.	sredstva	pomoći	i	dotacija	Republike	Hrvatske	

predviđena	u	državnom	proračunu
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12.	drugi	prihodi	određeni	zakonom
13.	 drugi	 prihodi	 utvrđeni	 zakonom	 i	 odlukom	

Općinskog	vijeća.
Članak	93.

Općina	ima	proračun.
U	proračunu	se	iskazuju	svi	prihodi	koji	pripadaju	

općini	te	svi	rashodi	za	poslove	iz	njezina	samoupravnog	
djelokruga.

Proračun	 donosi	Općinsko	 vijeće	 na	 prijedlog	
Poglavarstva	 općine,	 prije	 početka	 godine	 za	 koju	 se	
proračun	donosi.

Načelnik	mora	Općinskom	vijeću	podnijeti	izvješće	
o	izvršenju	proračuna	u	roku	koje	ono	odredi.

Ako	proračun	ne	bude	donesen	prije	početka	godine,	
donosi	se	odluka	o	privremenom	financiranju	i	to	najduže	
za	razdoblje	od	tri	mjeseca.

Odluku	 o	 privremenom	financiranju	 donosi	Op-
ćinsko	vijeće.

Nakon	isteka	godine	za	koju	je	proračun	donesen	
Općinsko	vijeće	donosi	 godišnji	 obračun	proračuna,	 te	
isti	dostavlja	Ministarstvu	finacija	u	roku	od	15	dana	od	
dana	njegova	donošenja.

Članak	94.
Ukupno	materijalno	i	financijsko	poslovanje	Općine	

nadzire	Općinsko	vijeće.
Članak	95.

Naredbodavatelj	 za	 izvršenje	proračuna	 je	 načel-
nik.

Članak	96.
Ministarstvo	 financija,	 odnosno	 drugo	 zakonom	

određeno	tijelo,	nadzire	zakonitost	materijalnog	i	finan-
cijskog	poslovanja	Općine.

Članak	97.
Općina	sastavlja	bilancu	imovine	u	kojoj	se	iska-

zuje	 vrijednost	 imovine	 u	 skladu	 s	 računovodstvenim	
propisima.

X	AKTI	OPĆINE
1.	Opći	akti

Članak	98.
Općinsko	vijeće	u	svom	samoupravnom	djelokrugu	

donosi	odluke	i	druge	opće	akte	u	skladu	sa	Statutom.
Prije	nego	što	stupi	na	snagu	opći	akt	obavezno	se	

objavljuje	u	služebnom	glasilu	županije.
Opći	akt	stupa	na	snagu	najranije	8	dana	od	dana	

njegove	objave.	Iznimno,	općim	se	aktom	može	iz	osobito	
opravdanih	 razloga	 odrediti	 da	 stupa	 na	 snagu	 danom	
objave.	

Opći	akt	ne	može	imati	povratno	djelovanje.
Članak	99.

Načelnik	Općine	osigurava	 izvršenje	općih	akata	
Općinskog	vijeća	na	način	i	u	postupku	propisanim	Statu-
tom,	te	obavlja	nadzor	nad	zakonitošću	rada	Jedinstvenog	
upravnog	odjela	Općine	Stubičke	Toplice.

Članak	100.
Jedinstveni	 upravni	 odjel	 obavlja	 poslove	 iz	 sa-

moupravnog	djelokruga	Općine	 neposredno	 izvršava	 i	
nadzire	provođenje	općih	akata	Općinskog	vijeća	i	akata	
Poglavarstva	općine.	

2.	Pojedinačni	akti
Članak	101.

Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	u	izvršenju	općih	
akata	Općinskog	vijeća	donosi	pojedinačne	akte	kojima	
se	 rješava	 o	 pravima,	 obvezama	 i	 pravnim	 interesima	
fizičkih	i	pravnih	osoba.

Protv	pojedinačnih	akata	iz	stavka	1.	ovog	članka	
može	 se	 izjaviti	 žalba	 nadležnom	upravnom	 tijelu	Žu-
panije.

Na	donošenje	akata	iz	ovog	članka	shodno	se	pri-
mjenjuju	odredbe	Zakona	o	općem	upravnom	postupku	
ako	posebnim	zakonom	nije	drugačije	propisano.	

Članak	102.
Protiv	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	i	Pogla-

varstva	općine	kojim	se	rješava	o	pravima,	obvezama	i	
pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba,	ako	posebnim	
zakonom	nije	 drugačije	 propisano,	 ne	može	 se	 izjaviti	
žalba,	već	se	može	pokrenuti	upravni	spor.	

3.	Akti	radnih	tijela
Članak	103.

Komisije	 i	 druga	 radna	 tijela	Općinskog	vijeća	 i	
Poglavarstva	općine,	mogu	donositi	zaključke	i	preporuke,	
a	rješenja	kada	su	za	to	posebno	ovlašteni.	

XI	NADZOR	ZAKONITOSTI	OPĆIH	AKATA
Članak	104.

Nadzor	zakonitosti	općih	akata	koje	u	samouprav-
nom	djelokrugu	donosi	Općinsko	vijeć	provodi	Ured	dr-
žavne	uprave	u	Krapinsko	zagorskoj	županiji	te	središnje	
tijelo	državne	uprve,	svako	u	svojem	djelokrugu,	sukladno	
posebnom	zakonu.

Načelnik	općine	dužan	je	dostaviti	Statut,	Poslov-
nik,	proračun	ili	drugi	opći	akt	predstojniku	ureda	državne	
uprave	zajedno	sa	izvatkom	iz	zapisnika	koji	se	odnosi	
na	 postupak	 donošenja	 općeg	 akta	 propisan	 Statutom	
i	 Poslovnikom	u	 roku	 od	 15	 dana	 od	 dana	 donošenja	
općeg	akta.

Članak	105.
Kada	predstojnik	ocjeni	da	je	opći	akt	u	suprotnosti	

s	Ustavom	i	zakonom	ovlašten	je	i	dužan,	u	roku	od	15	
dana	od	dana	njegove	dostave,	donijeti	odluku	o	obustavi	
od	primjene	općeg	akta,	koja	mora	biti	obrazložena.

Odluka	o	obustavi	općeg	akta	dostavlja	se	bez	od-
gode	predsjedniku	Općinskog	vijeća	i	načelniku	Općine	
te	središnjem	tijelu	državne	uprave	u	čijem	je	djelokrugu	
obustavljeni	opći	akt	te	središnjem	tijelu	državne	uprave	
nadležnom	za	poslove	lokalne	i	područne	(regioanalne)	
samouprave.

Članak	106.
Odluku	o	obustavi	općeg	akta	od	primjene	mogu	

donijeti	 neposredno	 i	 središnja	 tijela	 državne	 uprave	 u	
okviru	svoga	djelokruga	utvrđenog	posebnim	zakonom.

Odluka	o	obustavi	od	primjene	koju	je	neposred-
no	donijelo	središnje	tijelo	državne	uprave	dostavlja	se	
bez	odgode	predsjedniku	Općinskog	vijeća	 i	načelniku	
općine,	predstojniku	i	središnjem	tijelu	državne	uprave	
nadležnom	za	poslove	 lokalne	 i	 područne	 (regioanlne)	
samouprave	ukoliko	ono	nije	neposredno	donijelo	odluku	
o	obustavi.	
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XII	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	107.	

Prijedlog	za	promjenu	Statuta	može	podnijeti	1/3	
vijećnika	Općinskog	vijeća,	Poglavarstvo	općine,	načel-
nik,	predsjednik	općinskog	vijeća	te	Komisija	za	Statut	
i	Poslovnik.

Prijedlog	mora	biti	obrazložen,	a	podnosi	se	pred-
sjedniku	Općinskog	vijeća.

Članak	108.
Općinsko	vijeće	odlučuje	da	li	će	se	pristupiti	ra-

spravi	o	predloženoj	promjeni	Statuta.
Ako	 se	 ni	 nakon	ponovljene	 rasprave	 ne	 donese	

odluka	da	će	se	pristupiti	raspravi	o	predloženoj	promjeni,	
isti	prijedlog	se	ne	može	ponovno	staviti	na	dnevni	red	
Općinskog	vijeća	prije	isteka	roka	od	šest	mjeseci	od	dana	
zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.

Članak	109.
Danom	 stupanja	 na	 snagu	 ovog	Statuta	 prestaje	

važiti	Statut	Općine	Stubičke	Toplice	(Službeni	glasnik	
Krapinsko-zagorske	županije	broj	6/02),	te	Odluka	o	iz-
mjeni	I	dopuni	Statuta	Općine	Stubičke	Toplice	(Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije	broj	2/04).

Članak	110.
Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	osmi	dan	od	dana	objave	

u	“Službenom	glasniku	Županije-Krapinsko	zagorske”.
KLASA:	021-05/06-05/52
URBROJ:	2113/03-01-06-1
Stubičke	Toplice,	31.01.2006.godine.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA:
Vladimir	Bosnar,	v.r.

Na	temelju	članka	33.	Zakona	o	lokalnoj	i	područ-
noj	(	regionalnoj	)	samoupravi	(Narodne	novine	33/01,	
60/01	i	129/05)	Općinsko	vijeće	Općine	Stubičke	Toplice	
na	svojoj	9.	sjednici	održanoj	dana	31.01.2006.	godine	
jednoglasno	donosi	

ODLUKU 
O IZmJENI I DOPUNI POSLOVNIKA O RADU 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
STUBIČKE TOPLICE

Članak	1.
U	 Poslovniku	 o	 radu	Općinskog	 vijeća	Općine	

Stubičke	Toplice	 (“Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagor-
ske	županije”	br.	06/02	i	02/04)	mijenjaju	se	i	dopunjuju	
članci	koji	glase:

Članak	2.
Mjenja	se	stavak	2.	Članka	2.	koji	sada	glasi:
„Konstituirajuću	sjednicu	saziva	čelnik	središnjeg	

tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	 poslove	 lokalne	 i	
područne	(regioanlne)		samouprave,	odnosno	osoba	koju	
on	ovlasti.“

Članak	3.
Dopunjuje	se	stavak	2.	Članka	21.	koji	sada	glasi:
“	Sjednice	radnog	tijela	saziva	predsjednik	radnog	

tijela,	a	po	potrebi	i	načelnik.”
Članak	4.

Briše	se	članak	45,	a	postojeći	članak	46.	postaje	
člankom	45.	i	tako	redom.

Članak	5.
Ova	odluka	o	izmjeni	Poslovnika	o	radu	Općinskog	

vijeća	Općine	Stubičke	Toplice,	 stupa	na	snagu	osmog	
dana	od	dana	objave		u	“Službenom	glasniku	Krapinsko-
zagorske	županije”.
KLASA:	021-05/06-05/53
URBROJ:	2113/03-01-06-1
Stubičke	Toplice,	31.01.2006.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA		
Vladimir	Bosnar,	v.r.

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Na	temelju	članka	35.	stavak	1.	točka	1.	Zakona	o	
lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi		(«Narodne	
novine»	broj	33/01,	60/01	i	129/05)	Općinsko	vijeće	Op-
ćine	Zlatar	Bistrica	na	15.sjednici	održanoj	26.01.2006.	
godine,	donijelo	je

S T A T U T
OPĆINE ZLATAR BISTRICA

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	Statutom	uređuju	se	obilježja	Općine,	samo-
upravni	djelokrug,	 javna	priznanja,	ustrojstvo,	ovlasti	 i	
način	rada	tijela	Općine	Zlatar	Bistrica,	način	obavljanja	
poslova,	oblici	konzultiranja	građana,	provedba	referen-
duma	u	pitanjima	iz	samoupravnog	djelokruga,	mjesna	
samouprava,	 ustrojstvo	 i	 rad	 javnih	 službi,	 imovina	 i	
financiranje	općine,	oblici	suradnje	s	jedinicama	lokalne	i	
područne	(regionalne)	samouprave	u	zemlji	i	inozemstvu,	
te	druga	pitanja	važna	za	ostvarivanje	prava	i	obveza	Op-
ćine	Zlatar	Bistrica	kao	jedinice	lokalne	samouprave.

Članak	2.
Statut	je	temeljni	i	najviši	opći	akt	Općine	Zlatar	

Bistrica.	
Svi	 ostali	 opći	 akti	 i	 pojedinačne	 odluke	 tijela	

Općine	moraju	biti	u	skladu	s	odredbama	zakona	i	ovog	
Statuta.

Članak	3.
Općina	Zlatar	Bistrica	 je	 jedinica	 lokalne	 samo-

uprave	na	području	utvrđenom	Zakonom	o	područjima	
županija,	gradova	i	općina	u	Republici	Hrvatskoj.	

U	sastavu	Općine	Zlatar	Bistrica	su	sljedeća	naselja:	
Zlatar	Bistrica,	Lovrečan,	Veleškovec,	Lipovec,	Opasa-
njek	i	Ervenik.

Granice	Općine	 predstavljaju	 granice	 rubnih	 ka-
tastarskih	općina	koje	se	nalaze	unutar	područja	i	mogu	
se	mijenjati	na	način	i	u	postupku	koji	je	propisan	zako-
nom.

Članak	4.
Općina	Zlatar	Bistrica	je	pravna	osoba.
Naziv	Općine	je:	Općina	Zlatar	Bistrica.	
Sjedište	Općine	je	u	Zlatar	Bistrici,	Ulica	Vladimira	

Nazora	56.	
Članak	5.

Općina	Zlatar	Bistrica	ima	grb	i	zastavu.
Grb	Općine	 je	u	obliku	štita	 i	na	njemu	zelenom	

crni	 kotač	 na	 kojem	 je	 žuto/zlatni	 puran,	 u	 podnožju	
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bijela/srebrna	valovita	greda.	
Zastava	Općine	 Zlatar	 Bistrica	 je	 pravokutnog	

oblika	s	omjerom	dužine	i	širine	2:1	,	a	na	plavoj	zastavi	
grb	Općine	uokviren	žutim/zlatnim	obrubom.

Članak	6.
Grb	i	zastava	Općine	koriste	se	tako	da	se	poštuju	

tradicija	i	dostojanstvo	Općine.
Općinsko	vijeće	donosi	posebnu	odluku	o	korištenju	

grba	i	zastave.
Članak	7.

Tijela	Općine	 imaju	 pečate	 u	 skladu	 s	 posebnim	
propisima.

Opis	pečata,	način	njihove	uporabe	i	čuvanja	ure-
đuju	se	posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća.

Članak	8.
U	Općini	Zlatar	Bistrica	svečano	se	obilježava	22.	

travanj	Dan	Općine	Zlatar	Bistrica.
Zaštitnik	Općine	Zlatar	Bistrica	je	Sveti	Ivan	Kr-

stitelj.
Članak	9.

Građanima	Općine	Zlatar	Bistrica	i	drugim	osoba-
ma,	njihovim	udrugama,	drugim	lokalnim	zajednicama,	
ustanovama,	trgovačkim	društvima,	vjerskim	zajednica-
ma	 i	 drugim	pravnim	osobama	koje	 osobito	 pridonose	
razvoju	Općine	mogu	se	dodjeljivati	javna	priznanja	za	
uspjehe	u	radu.

	Javna	priznanja	mogu	se	dodjeljivati	i	državljanima	
drugih	zemalja,	općinama	-	prijateljima,	međunarodnim	
udrugama	i	organizacijama,	te	udrugama	i	organizacijama	
drugih	država	ili	njihovim	tijelima.

Članak	10.
Javna	priznanja	Općine	su	:
a)	 Nagrada	za	životno	djelo	Općine	Zlatar	Bistrica,
b)	Nagrada	Općine	Zlatar	Bistrica
c)	 Plaketa	Općine	Zlatar	Bistrica
d)	Grb	Općine	Zlatar	Bistrica
e)	 Priznanje	 počasnog	 građanina	Općine	Zlatar	

Bistrica
Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	utvrđuje	uvjete	

i	način	dodjele	javnih	priznanja	Općine,	kriterije,	postupak	
njihove	dodjele	i	tijela	koja	provode	postupak.	

Članak	11.
Nagrada	 za	 životno	 djelo	Općine	Zlatar	Bistrica	

dodjeljuje	 se	fizičkim	osobama	 ,	 za	 osobite	 uspjehe	 u	
razvoju	društvenih	odnosa	i	unapređenju	gospodarstava	,	
obrazovanja,	znanosti,	kulture	,	tjelesne	kulture,	zdravstva,	
socijalne	skrbi	i	drugih	djelatnosti,	posebno	značajnih	za	
Općinu	,	kada	se	ocijeni	da	je	određena	osoba	sve	svoje	
objektivne	mogućnosti	utkala	u	odnosno	djelo	i	u	tome	po-
stigla	svoj	neponovljiv	rezultat	u	odnosnom	području.

Članak	12.
Nagrada	Općine	Zlatar	Bistrica	dodjeljuje	se	fizič-

kim	 i	pravnim	osobama	 ,	za	osobite	uspjehe	u	 razvoju	
društvenih	odnosa	i	unapređenja	djelatnosti	iz	članka	11.	
ovog	Statuta,	od	posebnog	značaja	za	Općinu.

Članak	13.	
Plaketa	Općine	Zlatar	Bistrica	dodjeljuje	se	fizič-

kim	i	pravnim	osobama	,	za	uspjehe	postignute	u	razvoju	

društvenih	odnosa	i	unapređenju	djelatnosti	iz	članka	11.	
ovog	Statuta	,	značajne	za	Općinu.

Članak	14.
Grb	Općine	Zlatar	Bistrica	 dodjeljuje	 se	 građa-

nima	Općine,	 ostalim	građanima	Republike	Hrvatske	 ,	
te	građanima	drugih	zemalja	,	za	zasluge	za	opći	razvoj	
demokracije	i	napredak	čovječanstva.

Članak	15.
Počasnim	građaninom	Općine	može	se	proglasiti	

građanin	Republike	Hrvatske	 ili	 druge	 države,	 koji	 je	
svojim	 radom,	 znanstvenim	 ili	 političkim	djelovanjem	
značajno	pridonio	napretku	i	ugledu	Općine,	ostvarivanju	
i	razvoju	demokracije	u	Republici	Hrvatskoj	ili	svijetu,	
mira	u	svijetu	i	napretku	čovječanstva.

Počasnim	građaninom	Općine	ne	može	se	proglasiti	
osoba	koja	ima	prebivalište	na	području	Općine.

Članak	16.
Općina	 uspostavlja	 i	 održava	 suradnju	 s	 drugim	

jedinicama	 lokalne	 samouprave	u	 zemlji	 i	 inozemstvu,	
ostvarujući	suradnjom	zajedničke	interese	u	unapređivanju	
gospodarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka.

Općina	može	s	pojedinim	 jedinicama	 lokalne	sa-
mouprave	 sklopiti	 sporazum	o	 suradnji	 i	međusobnim	
odnosima	 ako	 procijeni	 da	 postoji	 dugoročan	 i	 trajan	
interes	za	uspostavljanje	suradnje	i	mogućnosti	za	njezino	
razvijanje.

Općina	može	uspostavljati	i	ostvarivati	suradnju	s	
općinama	i	međunarodnim	organizacijama,	te	pristupati	
udruženjima	jedinica	lokalne	samouprave,	pod	uvjetom	i	
na	način	utvrđen	zakonom.

Sporazum	o	 suradnji	 objavljuje	 se	 u	Službenom	
glasilu	Krapinsko-zagorske	županije.	

Članak	17.
Općina	 daje	 inicijative,	mišljenja	 i	 prijedloge	 u	

postupku	pripreme	i	donošenja	zakona	i	u	postupku	pri-
preme	i	donošenja	odluka	i	drugih	općih	akata	Krapinsko-
zagorske	županije.	

Inicijative,	mišljenja	i	prijedloge	nadležnim	tijelima	
u	ime	Općine	podnose	Općinsko	vijeće,	Općinsko	pogla-
varstvo	i	općinski	načelnik.

II.	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG
Članak	18.

Općina	 je	 samostalna	u	odlučivanju	u	poslovima	
iz	 svog	 samoupravnog	djelokruga	 u	 skladu	 s	Ustavom	
Republike	Hrvatske,	zakonom	i	ovim	Statutom.

Općina	u	svom	samoupravnom	djelokrugu	obavlja	
poslove	 lokalnog	 značaja	 kojima	 se	 neposredno	ostva-
ruju	potrebe	građana,	a	koji	nisu	Ustavom	ili	zakonom	
dodijeljeni	 državnim	 tijelima	 i	 to	 osobito	 poslove	koji	
se	odnose	na:

-	uređenje	naselja	i	stanovanje,
-	prostorno	i	urbanističko	planiranje,
-	komunalno	gospodarstvo,
-	brigu	o	djeci,
-	socijalnu	skrb,
-	primarnu	zdravstvenu	zaštitu,
-	odgoj	i	osnovno	obrazovanje,
-	kulturu,	tjelesnu	kulturu	i	šport,
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-	zaštitu	potrošača,
-	zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,
-	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,	i
-promet	na	svom	području.
Posebnim	 zakonima	kojima	 se	 uređuju	 pojedine	

djelatnosti	iz	stavka	1.	ovog	članka	odredit	će	se	poslovi	
čije	 je	 obavljanje	 općina	 dužna	 organizirati	 te	 poslovi	
koje	može	obavljati.

Članak	19.
Općina	u	okviru	poslova,	prava	i	obveza	koje	ostva-

ruje	i	osigurava	u	samoupravnom	djelokrugu:
1.	poduzima	aktivnosti	usmjerene	na	jačanje	i	po-

ticanje	gospodarskog	razvoja	i	poduzetničkih	aktivnosti,
2.	 promiče	 društveni	 i	 gospodarski	 napredak,	 te	

poboljšava	uvjete	života	i	privređivanja,
3.	raspolaže,	upravlja	i	koristi	se	imovinom	u	svome	

vlasništvu,	
4.	 osigurava	 sredstva	 za	 zadovoljavanje	 javnih	

potreba	stanovnika	i	vodi	brigu	o	potrebama	i	interesima	
stanovnika	u	oblasti	predškolskog	odgoja,	kulture,	tehnič-
ke	kulture,	tjelesne	kulture,	sporta,	i	socijalne	skrbi,

5.	osigurava	uvjete	za	unapređenje	i	zaštitu	prirod-
nog	okoliša,	

6.	osigurava	uvjete	za	zaštitu	potrošača,
7.	osigurava	uvjete	 za	protupožarnu	 i	 civilnu	za-

štitu,
8.	osigurava	uvjete	za	uređenje	prostora	i	urbani-

stičko	planiranje,
9.	vodi	brigu	o	uređenju	naselja,	kvaliteti	stanova-

nja,	komunalnih	objekata,	obavljanju	komunalnih	i	drugih	
uslužnih	djelatnosti,	te	infrastrukturi,

10.	promiče	očuvanje	prirodne	baštine,	te	povije-
snoga	i	kulturnoga	nasljeđa,

11.	osniva	pravne	osobe	radi	ostvarivanja	gospodar-
skih,	društvenih,	komunalnih	i	drugih	interesa	i	potreba	
stanovništva,

12.	u	okviru	propisanih	uvjeta	sudjeluje	u	aktivno-
stima	i	podupire	aktivnosti	udruga	građana,

13.	obavlja	redarstvene	poslove	radi	očuvanja	ko-
munalnog	reda,

14.	obavlja	razrez	i	naplatu	općinskih	prihoda,
15.	obavlja	i	sve	druge	poslove	usmjerene	na	gospo-

darski,	društveni,	kulturni	i	socijalni	napredak	Općine.
Članak	20.	

Odlukom	Općinskog	vijeća,	u	skladu	sa	Statutom	
Krapinsko-zagorske	županije	i	ovim	Statutom,	mogu	se	
pojedini	poslovi	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	pre-
nijeti	na	Krapinsko-zagorsku	županiju,	odnosno	mjesnu	
samoupravu.

Odluku	o	načinu,	uvjetima,	visini	sredstava,	nadzoru	
i	kontroli	izvršenja	povjerenih	poslova	donosi	Općinsko	
vijeće	većinom	glasova	svih	vijećnika.

Članak	21.
Općinsko	vijeće	može	zatražiti	od	Županijske	skup-

štine	Krapinsko-zagorske	županije	da	joj,	uz	suglasnost	
središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	 poslove	
lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave,	povjeri	obav-
ljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	županije.	

Članak	22.
Poslovi	državne	uprave	koji	se	obavljaju	u	Općini	

određuju	se	zakonom.
Troškovi	obavljanja	poslova	državne	uprave	koji	

se	obavljanju	u	Općini	podmiruju	se	iz	državnog	prora-
čuna.

III.	NEPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐANA	
U	ODLUČIVANJU

Članak	23.	
Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	

o	lokalnim	poslovima	na	referendumu	i	mjesnim	zborovi-
ma	građana,	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	24.
Jednom	godišnje	organizira	se	sastanak	zborova	gra-

đana	po	mjesnim	odborima	s	Općinskim	poglavarstvom.	
Zajednički	sastanak	saziva	općinski	načelnik.

Članak	25.
Referendum	se	može	 raspisati	 radi	odlučivanja	o	

prijedlogu	o	promjeni	Statuta	Općine,	o	prijedlogu	općeg	
akta	 ili	drugog	pitanja	 iz	djelokruga	Općinskog	vijeća,	
kao	 i	 o	 drugim	pitanjima	 određenim	 zakonom	 i	 ovim	
Statutom.

Referendum	raspisuje	Općinsko	vijeće	u	skladu	sa	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Prijedlog	 za	 raspisivanje	 referenduma	može	 dati	
jedna	trećina	članova	Općinskog	vijeća,	Općinsko	pogla-
varstvo,	polovina	mjesnih	odbora	s	područja	Općine	ili	
20%	birača	upisanih	u	birački	popis	Općine.	

Članak	26.
Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 raspraviti	 prijedlog	 za	

raspisivanje	referenduma	podnijet	u	skladu	sa	zakonom	
i	ovim	Statutom.

Općinsko	 vijeće	 odlučuje	 o	 prijedlogu	 većinom	
glasova	svih	vijećnika.Ako	Općinsko	vijeće	ne	prihvati	
prijedlog	o	razlozima	odbijanja	obavijestit	će	predlaga-
telja.	

Članak	27.
Odluka	o	raspisivanju	referenduma	sadrži:
-	naziv	tijela	koje	raspisuje	referendum,	
-	područje	za	koje	se	referendum	raspisuje,	
-	naziv	akta	ili	naznaku	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	

kojima	će	birači	odlučivati,	
-	obrazloženje	akta	ili	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	

kojima	se	raspisuje	referendum,	
-	referendumsko	pitanje	ili	pitanja,	odnosno	jedan	

ili	više	prijedloga	o	kojem	će	birači	odlučivati,	
-	dan	održavanja	referenduma.	
Od	dana	objave	odluke	o	raspisivanju	referenduma	

do	dana	održavanja	referenduma	ne	smije	proći	manje	od	
20	niti	više	od	40	dana.

Članak	28.
Pravo	 glasovanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	

s	 prebivalištem	 na	 području	Općine	 upisani	 u	 popis	
birača.

Članak	29.
Odluka	donesena	na	referendumu	obvezujuća	je	za	

Općinsko	vijeće.
Članak	30.
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Općinsko	vijeće	može	zatražiti	mišljenje	mjesnih	
zborova	građana	o	prijedlogu	općeg	akta,	drugom	pita-
nju	iz	djelokruga	Općine	i	drugim	pitanjima	određenim	
zakonom.

Prijedlog	za	prikupljanje	mišljenja	građana	može	
dati	jedna	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	i	Općinsko	
poglavarstvo.

Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 razmotriti	 prijedlog,	 a	
ako	ga	ne	prihvati	o	 razlozima	odbijanja	obavijestit	 će	
predlagatelja.	

Općinsko	 vijeće	 o	 prijedlogu	 odlučuje	 većinom	
glasova	svih	vijećnika.

Članak	31.
Građani	imaju	pravo	predlagati	Općinskom	vijeću	

donošenje	 akta	 ili	 rješavanje	 pitanja	 iz	 djelokruga	Op-
ćinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće	mora	raspravljati	o	prijedlogu	ako	
ga	potpisom	podrži	deset	posto	birača	Općine.	

Općinsko	vijeće	dužno	je	dati	odgovor	podnositelji-
ma	u	roku	tri	mjeseca	od	dana	prijama	prijedloga.

IV.	USTROJSTVO,	OVLASTI	 I	NAČIN	RADA	
TIJELA	OPĆINE

Članak	32.
Tijela	Općine	su:
1.	Općinsko	vijeće,
2.	Općinski	načelnik,	
3.	Općinsko	poglavarstvo,	i
4.	Jedinstveni	upravni	odjel.

Članak	33.
Ako	zakonom	ili	drugim	propisom	nije	propisano	

koje	je	tijelo	nadležno	za	obavljanje	poslova	iz	samouprav-
nog	djelokruga	Općine,	poslovi	i	zadaće	koje	se	odnose	
na	uređivanje	odnosa	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	
(poslovi	legislativne	naravi)	u	nadležnosti	su	Općinskog	
vijeća,	a	svi	poslovi	i	zadaće	izvršne	naravi	u	nadležnosti	
su	izvršnih	tijela	Općine.

Ako	se	po	prirodi	posla	ne	može	utvrditi	nadlež-
nost	prema	stavku	1.	ovog	članka,	nadležno	je	Općinsko	
vijeće.

Ako	se	radi	o	izvršnim	poslovima,	a	nije	određeno	
koje	 izvršno	 tijelo	 je	 nadležno	 za	 njihovo	 obavljanje,	
nadležno	 je	Općinsko	 poglavarstvo	 ili	 tijelo	 koje	 ono	
ovlasti.

1.	OPĆINSKO	VIJEĆE
Članak	34.

Općinsko	 vijeće	 predstavničko	 je	 tijelo	 građana	
Općine	koje	donosi	akte	u	okviru	prava	i	dužnosti	Općine,	
te	obavlja	poslove	u	skladu	s	Ustavom,	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Općinsko	vijeće	ima	11	vijećnika	izabranih	u	skladu	
s	odredbama	posebnog	zakona.

Članak	35.
Općinsko	vijeće:
1.	donosi	Statut	Općine,	
2.	donosi	odluke	i	druge	opće	akte,
3.	donosi	proračun,	odluku	o	izvršenju	proračuna	i	

godišnji	obračun	proračuna,
4.	odlučuje	o	općinskim	porezima,	prirezima,	na-

knadama,	pristojbama	i	drugim	prihodima,	
5.	bira	i	razrješava	općinskog	načelnika,	njegovog	

zamjenika	i	članove	Općinskog	poglavarstva,	
6.	odlučuje	o	nepovjerenju	općinskom	načelniku,	

pojedinim	članovima	Općinskog	poglavarstva	ili	Općin-
skom	poglavarstvu	u	cjelini,

7.	osniva	radna	tijela	Općinskog	vijeća,
8.	donosi	programe	javnih	potreba,
9.	odlučuje	o	zaduživanju	i	davanju	jamstava,
10.	donosi	Poslovnik	o	radu,
11.	odlučuje	o	pristupanju	međunarodnim	udruže-

njima	 lokalnih	 jedinica	 i	 suradnji	 s	 drugim	 jedinicama	
lokalne	samouprave	u	skladu	sa	zakonom,	

12.	raspisuje	lokalni	referendum,
13.	uređuje	unutarnje	ustrojstvo	Jedinstvenog	uprav-

nog	odjela	Općine,	
14.	odlučuje	o	osnivanju,	prestanku	i	statusnim	pro-

mjenama	javnih	ustanova,	te	o	obavljanju	gospodarskih,	
društvenih,	komunalnih	i	drugih	djelatnosti,	

15.	odlučuje	o	zajedničkom	obavljanju	poslova	iz	
samoupravnog	djelokruga	s	drugim	jedinicama	 lokalne	
samouprave,

16.	odlučuje	o	stjecanju	i	prijenosu	(kupnji	i	prodaji)	
dionica	 i	udjela	u	 trgovačkim	društvima	ako	zakonom,	
ovim	Statutom,	odnosno	odlukom	Općinskog	vijeća	nije	
drugačije	uređeno,

17.	odlučuje	o	prijenosu	i	preuzimanju	osnivačkih	
prava	u	skladu	sa	zakonom,	

18.	obavlja	druge	poslove	koji	 su	mu	 stavljani	u	
djelokrug	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	36.
Općinsko	vijeće	obavlja	izbor,	imenovanja	i	razr-

ješenja:
-	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	Općinskog	vije-

ća,
-	općinskog	načelnika,	zamjenika	načelnika	i	čla-

nova	Općinskog	poglavarstva,
-	 predsjednika,	 potpredsjednika	 i	 članova	 radnih	

tijela	Općinskog	vijeća,
-	predstavnika	Općinskog	vijeća	u	tijelima	i	insti-

tucijama,	 te	 drugih	 osoba	 u	 skladu	 sa	 zakonom,	 ovim	
Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća.

Članak	37.
Predstavničko	tijelo	donosi	odluke	većinom	glasova	

ako	 je	 sjednici	nazočna	većina	članova	predstavničkog	
tijela.

Većinom	glasova	svih	vijećnika	odlučuje	o:
-	Statutu	Općine	 i	 Poslovniku	o	 radu	Općinskog	

vijeća	
-	Proračunu	ili	Odluci	o	privremenom	financiranju	

Općine	Zlatar	Bistrica	i	godišnjem	obračunu	proračuna
-	iskazivanju	nepovjerenja	općinskom	načelniku
-	 donošenju	 odluke	 o	 učlanjenju	Općine	Zlatar	

Bistrica	u	udrugu	općina,	gradova	i	županija
-donošenju	odluke	o	suradnji	sa	drugim	jedinicama	

lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave	u	Republici	
Hrvatskoj,	 odnosno	 s	 jedinicama	 lokalne	 i	 regionalne	
samouprave	drugih	država	
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-drugim	pitanjima,	kada	je	to	sukladno	odredbama	
zakona,	Statuta	 odnosno	 statutarne	odluke	 ili	 odluke	o	
privremenom	poslovničkom	redu	u	skladu	sa	Statutom	
propisano

Članak	38.
Način	rada	Općinskog	vijeća	uređuje	se	Poslovni-

kom	o	radu	Općinskog	vijeća	Općine	Zlatar	Bistrica,	u	
skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Poslovnikom	Općinskog	vijeća	propisuje	se	kon-
stituiranje	vijeća,	prava	 i	dužnosti	vijećnika,	 sazivanje,	
vođenje	i	tijek	sjednica,	glasovanje	i	vođenje	zapisnika,	
javnost	rada	i	održavanje	reda	na	sjednicama.

Poslovnik	se	donosi	većinom	glasova	svih	članova	
Općinskog	vijeća.	

Članak	39.
Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	dva	potpred-

sjednika	koje	bira	javnim	glasovanjem	iz	reda	vijećnika	
na	vrijeme	od	četiri	godine.	

Ako	je	predloženo	više	kandidata	za	predsjednika	
i	potpredsjednike	Općinskog	vijeća,	pristupa	se	 tajnom	
glasovanju	koje	se	provodi	na	način	i	po	postupku	propi-
sanom	Poslovnikom.	Za	predsjednika	i	potpredsjednike	
izabrani	su	kandidati	za	koje	je	glasovala	većina	ukupnog	
broja	vijećnika.

Prijedlog	za	 izbor	predsjednika	 i	potpredsjednika	
mogu	podnijeti	Odbor	 za	 izbor	 i	 imenovanja	 ili	 jedna	
trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća.

Članak	40.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-	predstavlja	i	zastupa	Općinsko	vijeće,
-	 saziva	 i	 predsjedava	 sjednicama	Općinskog	vi-

jeća,
-	predlaže	dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća,
-	 upućuje	 prijedloge	 ovlaštenih	 predlagatelja	 u	

daljnji	postupak,
-	vodi	postupak	donošenja	odluka	i	općih	akata,
-	usklađuje	rad	radnih	tijela,
-	 potpisuje	 odluke	 i	 akte	 koje	 donosi	Općinsko	

vijeće,
-	brine	o	poštivanju	prava	vijećnika,
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom	i	Po-

slovnikom	Općinskog	vijeća.
Članak	41.

Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 saziva	 sjednice	
Općinskog	vijeća	prema	potrebi,	 a	 najmanje	 jednom	u	
tri	mjeseca.

Predsjednik	je	dužan	sazvati	sjednicu	na	obrazloženi	
zahtjev	trećine	članova	Općinskog	vijeća	u	roku	15	dana	
od	primitka	zahtjeva.

Ako	predsjednik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	stavka	
2.	ovoga	članka,	sjednicu	će	sazvati	općinski	načelnik	u	
roku	15	dana.	

Ako	općinski	načelnik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	
stavka	3.	ovog	članka	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	
može	predložiti	čelniku	središnjeg	tijela	državne	uprave	
nadležnog	 za	 poslove	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	
samouprave	da	sazove	sjednicu.

Članak	42.

Potpredsjednici	Općinskog	vijeća	pomažu	predsjed-
niku,	zamjenjuju	ga	u	slučaju	odsutnosti	ili	spriječenosti	
i	 obavljaju	 druge	 poslove	 koje	 im	 povjere	Općinsko	
vijeće	ili	njegov	predsjednik	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Članak	43.
Općinsko	vijeće	osniva	stalna	i	povremena	radna	

tijela	 za	 razmatranje,	 pripremu	 i	 predlaganje	 odluka	 iz	
svog	djelokruga,	odnosno	za	obavljanje	drugih	poslova.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	
tijela	utvrđuju	 se	Poslovnikom	 i	posebnom	odlukom	o	
osnivanju	radnog	tijela.

Članak	44.
Stalna	radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
1.	Mandatna	komisija,
2.	Odbor	za	izbor	i	imenovanja,	i
3.	Odbor	za	Statut	i	Poslovnik
Općinsko	vijeće	može	osnovati	i	druga	stalna	radna	

tijela	posebnom	odlukom	u	skladu	s	Poslovnikom.	
Članak	45.

Mandat	 vijećnika	Općinskog	vijeća	 izabranih	 na	
redovnim	lokalnim	izborima	traje	četiri	godine.

Mandat	vijećnika	može	prestati	i	prije	isteka	vre-
mena	na	koje	je	izabran	u	skladu	s	posebnim	zakonom	
koji	uređuje	izbor	članova	predstavničkih	tijela	lokalnih	
jedinica.

Članak	46.
Vijećnik	Općinskog	vijeća	nema	obvezujući	mandat	

i	ne	može	biti	opozvan.
Vijećniku	koji	prihvati	obnašanje	nespojive	dužno-

sti	mandat	miruje,	a	zamjenjuje	ga	zamjenik	u	skladu	s	
odredbama	posebnog	zakona.

Nastavak	obnašanja	dužnosti	vijećnika	na	temelju	
prestanka	mirovanja	mandata	može	se	 tražiti	 jednom	u	
tijeku	mandata.

Članak	47.
Vijećnik	ima	prava	i	dužnosti:
-	 sudjelovati	 na	 sjednicama	Općinskog	 vijeća	 i	

njegovih	radnih	tijela,
-	podnositi	prijedloge	i	postavljati	pitanja,
-	prihvatiti	izbor	u	radna	tijela.
Vijećnik	ima	i	druga	prava	i	dužnosti	u	skladu	sa	

zakonom,	ovim	Statutom	i	Poslovnikom.	
Članak	48.

Vijećnik	dužnost	obavlja	počasno	i	za	to	ne	prima	
plaću,	a	ima	pravo	na	naknadu	troškova	u	skladu	s	odlu-
kom	Općinskog	vijeća.

2.	OPĆINSKI	NAČELNIK
Članak	49.

Općinski	načelnik	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	iz-
vršne	vlasti	u	Općini.	

Općinski	načelnik	po	položaju	je	predsjednik	Op-
ćinskog	poglavarstva.

Članak	50.
Općinskog	načelnika	bira	Općinsko	vijeće	iz	reda	

svojih	članova	većinom	glasova	svih	vijećnika.	
Općinsko	vijeće	bira	općinskog	načelnika,	u	pravi-

lu,	na	prvoj,	konstituirajućoj	sjednici	nakon	provedenih	
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izbora,	a	najkasnije	30	dana	od	dana	konstituiranja,	na	
način	i	po	postupku	propisanom	zakonom,	ovim	Statutom	
i	Poslovnikom.	

Prijedlog	kandidata	za	općinskog	načelnika	mogu	
podnijeti	Odbor	za	izbor	i	 imenovanja	ili	 trećina	vijeć-
nika.

Članak	51.
Općinski	načelnik	odgovoran	je	za	obavljanje	po-

slova	državne	uprave	prenijetih	u	djelokrug	Općine.	
Članak	52.

Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-
pravnog	djelokruga	Općine:	

1.	 predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	 općih	 i	
drugih	akata,

2.	odgovara	za	izvršavanje	odluka	i	drugih	akata,
3.	podnosi	prijedlog	općinskog	proračuna	Općin-

skom	poglavarstvu,	
4.	odgovara	za	izvršavanje	općinskog	proračuna,
5.	 zaključuje	 ugovore	 i	 druge	 pravne	 poslove	 u	

skladu	sa	zakonom	i	drugim	propisima,	te	daje	punomoći	
za	zastupanje	Općine,	

6.	osigurava	izvršavanje	općih	akata	Općinskog	vi-
jeća	i	daje	upute	za	rad	Jedinstvenom	upravnom	odjelu,	

7.	nadzire	zakonitost	rada	i	pravodobno	izvršavanje	
poslova	Jedinstvenog	upravnog	odjela	i	poduzima	mjere	
za	osiguranje	učinkovitosti	njegova	rada,

8.	odgovara	za	zakonitost	rada	Općinskog	pogla-
varstva	i	Jedinstvenog	upravnog	odjela,	

9.	 brine	 o	 korištenju	 imovine	 i	 sredstava	 u	 radu	
Jedinstvenog	upravnog	odjela,	i

10.	 obavlja	 druge	poslove	u	 skladu	 sa	 zakonom,	
ovim	Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća.

Članak	53.	
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine	ima	pravo	obustaviti	primjenu	
općeg	akta	Općinskog	vijeća	ako	ocijeni	da	je	tim	aktom	
povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis,	te	zatražiti	od	vijeća	da	
u	roku	petnaest	dana	otkloni	uočene	nedostatke.	

Ako	Općinsko	vijeće	ne	ukloni	uočene	nedostatke,	
općinski	 je	 načelnik	 dužan	 u	 roku	 osam	dana	 o	 tome	
obavijestiti	predstojnika	ureda	državne	uprave	u	županiji	
i	čelnika	središnjeg	tijela	državne	uprave	ovlaštenog	za	
nadzor	zakonitosti	rada	jedinica	lokalne	i	područne	(re-
gionalne)	samouprave.

Članak	54.
Općinski	načelnik	ima	zamjenika	koji	se	bira	na	isti	

način	i	po	istom	postupku	kao	i	općinski	načelnik.
Zamjenik	općinskog	načelnika	po	položaju	je	pot-

predsjednik	Općinskog	poglavarstva.
Članak	55.

Zamjenik	 općinskog	 načelnika	 obavlja	 poslove	
općinskog	načelnika	i	zamjenjuje	ga	u	slučaju	odsutnosti	
ili	spriječenosti.

Povjeravanjem	poslova	 općinskog	 načelnika	 za-
mjeniku	ne	prestaje	odgovornost	općinskog	načelnika	za	
obavljanje	poslova.

Članak	56.
Općinsko	vijeće	može	odlučiti	da	općinski	načel-

nik	 i	 zamjenik	 općinskog	 načelnika	 dužnost	 obavljaju	
profesionalno.

Općinsko	vijeće	o	profesionalnom	obavljanju	duž-
nosti	 općinskog	načelnika	 i	 zamjenika	donosi	 posebnu	
odluku.

3.	OPĆINSKO	POGLAVARSTVO
Članak	57.

Općinsko	 poglavarstvo	 obavlja	 izvršne	 poslove	
lokalne	samouprave	i	poslove	državne	uprave	koji	su	mu	
povjereni	zakonom.

Općinsko	poglavarstvo	odgovorno	 je	Općinskom	
vijeću	za	zakonitost	rada	i	odluka	koje	donosi.

Članak	58.
Općinsko	poglavarstvo	Općine:
1.	priprema	i	utvrđuje	prijedloge	općih	akata	i	drugih	

akata	koje	donosi	Općinsko	vijeće,	
2.	 predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	 općih	 i	

drugih	akata,
3.	daje	mišljenja	o	prijedlozima	koje	podnose	drugi	

ovlašteni	predlagači,
4.	utvrđuje	prijedlog	proračuna	i	godišnjeg	obračuna	

proračuna,
5.	 izvršava	i	osigurava	izvršenje	općih	akata	Op-

ćinskog	vijeća,
6.	usmjerava	i	nadzire	rad	Jedinstvenog	upravnog	

odjela	u	obavljanju	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	
Općine,	odnosno	poslova	državne	uprave,	

7.	upravlja	i	raspolaže	nekretninama	i	pokretninama	
u	vlasništvu	Općine,	

8.	upravlja	prihodima	i	rashodima	Općine,	
	9.	osniva	stalna	i	povremena	stručna	radna	tijela,
10.	obavlja	izbor,	imenovanja	i	razrješenja	osoba	u	

skladu	sa	zakonom,	ovim	Statutom	
	i	općinskim	odlukama,
11.	 obavlja	 nadzor	 nad	 zakonitošću	 rada	 tijela	

mjesnih	odbora,
12.	 obavlja	 i	 druge	 poslove	 propisane	 zakonom,	

ovim	Statutom	i	drugim	propisima.
Članak	59.

Općinsko	poglavarstvo	ima	5	člana.	
Član	Općinskog	poglavarstva	ne	može	istovremeno	

biti	vijećnik	Općinskog	vijeća.
Članak	60.

Članove	Općinskog	 poglavarstva	 bira	Općinsko	
vijeće	većinom	glasova	svih	vijećnika	na	prijedlog	op-
ćinskog	načelnika	na	vrijeme	od	četiri	godine.

Članovi	Općinskog	poglavarstva	mogu	biti	zaduženi	
za	 jedno	 ili	 više	područja	 iz	 samoupravnog	djelokruga	
Općine.	

Članak	61.
Općinsko	 poglavarstvo	 donosi	 odluke	 većinom	

glasova	ako	je	sjednici	nazočna	većina	članova.
Odluke	o	raspolaganju	nekretninama	i	pokretninama	

u	vlasništvu	Općine	 i	 odluke	o	 prihodima	 i	 rashodima	
Općine,	Općinsko	poglavarstvo	donosi	većinom	glasova	
svih	članova.

Ustrojstvo,	 način	 rada	 i	 odlučivanja	Općinskog	
poglavarstva	podrobnije	se	uređuju	Poslovnikom	o	radu	
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Općinskog	poglavarstva.
Članak	62.

Općinsko	vijeće	i	Općinsko	poglavarstvo	surađuju	u	
obavljanju	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	u	skladu	
sa	zakonom,	ovim	Statutom	i	poslovnicima	o	radu.	

Članak	63.
Općinsko	vijeće	može	općinskom	načelniku,	 po-

jedinom	 članu	Općinskog	 poglavarstva	 ili	Općinskom	
poglavarstvu	u	cjelini	iskazati	nepovjerenje	i	razriješiti	ga	
dužnosti	prije	isteka	redovitog	trajanja	mandata.	

Prijedlog	za	iskazivanje	nepovjerenja	može	podni-
jeti	trećina	članova	predstavničkog	tijela.

O	prijedlogu	se	ne	može	raspravljati	ni	glasovati	
prije	proteka	sedam	dana	od	dana	njegova	podnošenja.

Rasprava	i	glasovanje	moraju	se	provesti	u	roku	30	
dana	od	dana	dostave	prijedloga	predsjedniku	Općinskog	
vijeća.	

Članak	64.
Odluka	o	 nepovjerenju	 prihvaćena	 je	 ako	 za	 nju	

glasuje	većina	svih	članova	Općinskog	vijeća.	
Ako	Općinsko	vijeće	ne	izglasa	nepovjerenje,	vi-

jećnici	koji	su	podnijeli	prijedlog	ne	mogu	isti	podnijeti	
ponovo	prije	 isteka	6	mjeseci	od	dana	odbijanja	prvog	
prijedloga.

Članak	65.	
Općinski	načelnik	može	zatražiti	glasovanje	o	po-

vjerenju	Općinskom	poglavarstvu.
Ako	Općinsko	vijeće	ne	donese	odluku	kojom	potvr-

đuje	povjerenje,	smatra	se	da	je	Općinskom	poglavarstvu	
iskazano	nepovjerenje.

4.	JEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL
Članak	66.

Općina	ima	Jedinstveni	upravni	odjel	za	obavljanje	
poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	i	prenijetih	
poslova	državne	uprave.

Općinsko	 vijeće	 uređuje	 unutarnje	 ustrojstvo	
Jedinstvenog	upravnog	odjela	 i	 druga	pitanja	važna	 za	
njegov	rad.

Članak	67.
Jedinstveni	upravni	odjel	Općine,	u	okviru	svojeg	

djelokruga	i	ovlasti:
1.	neposredno	izvršava	i	osigurava	provedbu	zako-

na,	odluka,	općih	i	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	
i	Općinskog	poglavarstva,	

2.	 neposredno	 izvršava	 poslove	 državne	 uprave	
prenijete	u	djelokrug	Općine,	

3.	prati	stanje	u	područjima	iz	svoga	djelokruga	i	o	
tome	izvještava	Općinsko	poglavarstvo,

4.	priprema	nacrte	odluka	i	drugih	općih	akata	koje	
donosi	Općinsko	vijeće,	nacrte	akata	koje	donosi	Općinsko	
poglavarstvo,	 te	 izvješća,	 analize	 i	 druge	materijale	 iz	
svog	djelokruga	za	potrebe	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	
poglavarstva,

5.	pruža	stručnu	pomoć	građanima	u	okviru	prava	
i	ovlasti	Općine,	

6.	 podnosi	 izvješća	Općinskom	 poglavarstvu	 o	
svom	radu,

7.	obavlja	i	druge	poslove	u	skladu	sa	zakonom	i	

ovim	Statutom.	
Članak	68.

Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročelnik	
kojega	 na	 temelju	 javnog	 natječaja	 imenuje	Općinsko	
poglavarstvo.

Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	može	biti	
biran	za	člana	Općinskog	poglavarstva.

Pročelnik	 je	 za	 svoj	 rad	 odgovoran	 općinskom	
načelniku	i	Općinskom	poglavarstvu.

Općinsko	poglavarstvo	može	razriješiti	pročelnika	
u	skladu	sa	zakonom.

Članak	69.
Sredstva	za	rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela	osigu-

ravaju	se	u	proračunu	Općine,	državnom	proračunu	Repu-
blike	Hrvatske	i	iz	drugih	izvora	utvrđenih	zakonom.

V.	MJESNA	SAMOUPRAVA
Članak	70.

Na	području	Općine	osnivaju	se	mjesni	odbori	kao	
oblik	 neposrednog	 sudjelovanja	 građana	u	 odlučivanju	
o	 lokalnim	poslovima	od	neposrednog	 i	 svakodnevnog	
utjecaja	na	život	i	rad	građana.

U	ostvarivanju	prava	na	mjesnu	samoupravu,	mjesni	
odbori	dužni	su	uvažavati	interes	Općine	kao	cjeline.	

Članak	71.
Mjesni	odbor	osniva	se	za	jedno	naselje,	više	me-

đusobno	povezanih	manjih	naselja	ili	za	dio	većeg	naselja	
koji	čini	zasebnu	cjelinu.

Članak	72.
Na	području	Općine	Zlatar	Bistrica	mjesni	odbori	su:
1.	Mjesni	odbor	Lovrečan		(za	područje	Lovrečana)
2.	Mjesni	odbor	Veleškovec	 	 (za	područje	Veleš-

kovca)	
3.	Mjesni	odbor	Opasanjek		(za	područje	Opasanjka)	
4.	Mjesni	odbor	Ervenik		(za	područje	Ervenika)
5.	Mjesni	odbor	Lipovec		(za	područje	Lipovca)
6.	Mjesni	odbor	Zlatar	Bistrica		(za	područje	Zlatar	

Bistrice)
Općinsko	vijeće	utvrđuje	područja	mjesnih	odbora	

posebnom	odlukom.	
Članak	73.

Prijedlog	za	promjenu	područja	mjesnog	odbora	i	
prijedlog	za	osnivanje	novog	mjesnog	odbora	mogu	dati	
20%	građana	mjesnog	odbora,	organizacije	i	udruge	gra-
đana,	vijeća	mjesnih	odbora,	Općinsko	vijeće	i	Općinsko	
poglavarstvo.	

Prijedlozi	iz	stavka	1.	ovoga	članka	moraju	sadr-
žavati	 podatke	 o	 predlagatelju,	 rezultate	 izjašnjavanje	
građana	o	predloženim	promjenama,	mišljenja	i	stajališta	
mjesnih	odbora	na	koje	se	promjena	odnosi	i	obrazloženje	
opravdanosti	predloženih	promjena.

Članak	74.
Prijedlozi	 za	promjenu	područja	mjesnog	odbora	

i	 osnivanje	 novog	mjesnog	 odbora	 dostavljaju	 se	Op-
ćinskom	poglavarstvu	na	 prethodno	mišljenje	 i	 ocjenu	
opravdanosti.

Općinsko	vijeće	 statutarnom	će	 odlukom	promi-
jeniti	područje	mjesnog	odbora	ili	osnovati	novi	mjesni	
odbor	ako	je	Općinsko	poglavarstvo	pozitivno	ocijenilo	
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opravdanost	promjene.
Članak	75.

Tijela	mjesnog	odbora	su	vijeće	mjesnog	odbora	i	
predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora.

Članak	76.
Članove	 vijeća	mjesnog	 odbora	 biraju	 građani	 s	

prebivalištem	 na	 području	mjesnog	 odbora	 upisani	 u	
popis	birača.	

Članovi	 vijeća	 biraju	 se	 neposredno,	 tajnim	gla-
sovanjem,	a	na	postupak	 izbora	 shodno	 se	primjenjuju	
odredbe	zakona	koji	uređuje	izbor	članova	predstavničkih	
tijela	lokalnih	jedinica.

Dužnost	člana	vijeća	mjesnog	odbora	je	počasna.
Članak	77.

Izbore	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	raspisuje	
Općinsko	poglavarstvo.

Izbore	za	članove	vijeća	novoosnovanog	mjesnog	
odbora	raspisuje	Općinsko	poglavarstvo	nakon	isteka	re-
dovitog	četverogodišnjeg	mandata	vijeća	mjesnih	odbora	
na	svome	području.

Članak	78.
Mandat	 članova	 vijeća	mjesnog	 odbora	 traje	 4	

godine.
Vijeće	mjesnog	odbora	ima	5	ili	više	članova.

Članak	79.
Vijeće	mjesnog	odbora:
1.	 donosi	 plan	 uređenja	 dijelova	 naselja	 i	malih	

komunalnih	akcija	i	utvrđuje	prioritete	u	realizaciji,
2.	donosi	pravila	mjesnog	odbora,
3.	donosi	poslovnik	o	radu,	u	skladu	s	ovim	Sta-

tutom,
4.	donosi	financijski	plan	i	godišnji	obračun,
5.	donosi	program	rada	i	izvješće	o	radu	mjesnog	

odbora,
6.	bira	i	razrješuje	predsjednika	i	potpredsjednika	

vijeća,
7.	osniva	radna	tijela	vijeća	i	bira	i	razrješuje	nji-

hove	članove,
8.	saziva	mjesne	zborove	građana,
9.	surađuje	s	drugim	vijećima	mjesnih	odbora	na	

području	Općine,	
10.	surađuje	s	udrugama	na	svom	području	o	pita-

njima	važnim	za	građane	mjesnog	odbora,
11.	obavlja	druge	poslove	u	skladu	s	propisima.

Članak	80.
Vijeće	mjesnog	odbora	predlaže:
1.	rješenja	u	postupku	izrade	i	donošenja	prostornih	

planova	i	drugih	dokumenata	prostornog	planiranja	važna	
za	područje	mjesnog	odbora,

2.	razvoj	komunalne	infrastrukture,
3.	mjere	za	zaštitu	i	unapređenje	okoliša	i	pobolj-

šanje	uvjeta	života,
4.	mjere	za	učinkovitiji	rad	komunalnih	službi,
5.	 imenovanje	 ulica,	 parkova,	 športskih	 terena	 i	

drugih	objekata	na	svom	području,
6.	promjenu	područja	mjesnog	odbora.

Članak	81.

Općinsko	 vijeće	može	 posebnom	 odlukom	 po-
vjeriti	mjesnom	odboru	 obavljanje	 pojedinih	 poslova	
iz	 samoupravnog	djelokruga	Općine	 od	neposrednog	 i	
svakodnevnog	interesa	za	život	i	rad	građana	na	području	
mjesnog	odbora.

Članak	82.
Vijeće	mjesnog	odbora	može	održati	sjednicu	ako	

je	 prisutna	 većina	 članova	 vijeća,	 a	 odlučuje	 većinom	
glasova	prisutnih	članova.

Pravila	mjesnog	odbora,	 poslovnik	o	 radu	vijeća	
mjesnog	odbora,	plan	malih	komunalnih	akcija,	financijski	
plan,	godišnji	obračun	i	odluku	o	izboru	predsjednika	i	
potpredsjednika	 vijeća,	 vijeće	mjesnog	 odbora	 donosi	
većinom	glasova	svih	članova.

Vijeće	mjesnog	odbora	poslovnikom	može	odrediti	
i	druga	pitanja	o	kojima	odlučuje	većinom	glasova	svih	
članova	vijeća.

Članak	83.
Vijeće	mjesnog	odbora	bira	predsjednika	i	potpred-

sjednika	vijeća	iz	reda	svojih	članova	većinom	glasova	
svih	članova,	tajnim	glasovanjem	na	vrijeme	od	4	godine,	
u	skladu	s	pravilima	mjesnog	odbora.

Vijeće	mjesnog	odbora	može	izglasati	nepovjerenje	
predsjedniku	i	potpredsjedniku	vijeća	u	skladu	s	pravilima	
mjesnog	odbora.

Članak	84.
Predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora:
1.	 predstavlja	mjesni	 odbor	 i	 vijeće	mjesnog	od-

bora,
2.	saziva	sjednice	vijeća,	predlaže	dnevni	red,	pred-

sjeda	sjednicama	vijeća	i	potpisuje	akte	vijeća,
3.	provodi	i	osigurava	provedbu	odluka	vijeća,	
4.	 surađuje	 s	 općinskim	načelnikom,	Općinskim	

poglavarstvom	i	predsjednikom	Općinskog	vijeća,
5.	informira	građane	o	pitanjima	vezanim	uz	mjesni	

odbor	i	rad	vijeća	mjesnog	odbora,
6.	obavlja	druge	poslove	koje	mu	povjeri	vijeće.
Predsjednik	 odgovara	 vijeću	mjesnog	 odbora	 za	

svoj	 rad,	a	općinskom	načelniku	za	obavljanje	poslova	
iz	 samoupravnog	djelokruga	Općine	 povjerenih	 vijeću	
mjesnog	odbora.

Članak	85.
Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	imaju	prava	i	duž-

nosti:
1.	prisustvovati	sjednicama	vijeća	mjesnog	odbo-

ra,
2.	 predlagati	 vijeću	mjesnog	odbora	 razmatranje	

pitanja	iz	njegova	djelokruga,
3.	 raspravljati	 i	 izjašnjavati	 se	 o	 svim	pitanjima	

dnevnog	reda	vijeća.
Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	imaju	i	druga	prava	

i	dužnosti	utvrđena	poslovnikom	o	radu	vijeća	mjesnog	
odbora.

Članak	86.
Provedba	izbora	i	druga	pitanja	u	vezi	s	izborima	

uređuju	se	odlukom	Općinskog	vijeća	o	izboru	članova	
vijeća	mjesnih	odbora.	

Članak	87.
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Općinski	načelnik,	predsjednik	Općinskog	vijeća	i	
predsjednici	vijeća	mjesnih	odbora	čine	koordinaciju.

Općinski	načelnik	predsjedava	koordinacijom.
Koordinacija	raspravlja	o	svim	važnim	za	mjesne	

odbore,	a	saziva	se	najmanje	četiri	puta	godišnje.
Članak	88.

Sredstva	za	rad	vijeća	mjesnih	odbora	osiguravaju	
se	u	općinskom	proračunu.	

Sredstva	se	iskazuju	posebno	za	svaki	mjesni	odbor	
prema	namjenama	kao	 sredstva	 za	 rad	 vijeća	mjesnog	
odbora	i	sredstva	za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	
djelokruga	Općine	povjerenih	vijeću	mjesnog	odbora.

Članak	89.
Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	utvrđuje	krite-

rije	za	određivanje	visine	sredstava	u	općinskom	proraču-
nu	za	mjesne	odbore	i	kriterije	za	podjelu	sredstava.

Općinsko	poglavarstvo	brine	 o	 osiguranju	uvjeta	
za	 rad	mjesnih	 odbora	 i	 obavljanje	 administrativnih	 i	
drugih	poslova.	

VI.	IMOVINA	I	FINANCIRANJE	OPĆINE	
Članak	90.

Imovinu	Općine	 čine	 sve	 nepokretne	 i	 pokretne	
stvari,	kao	i	imovinska	prava	koja	pripadaju	Općini.	

Članak	91.
Općinsko	poglavarstvo	upravlja	imovinom	prema	

načelima	dobrog	gospodarenja	na	temelju	općeg	akta	Op-
ćinskog	vijeća	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	
nekretninama	u	vlasništvu	Općine.

Općinsko	 poglavarstvo	 donosi	 pojedinačne	 akte	
o	 kupnji	 i	 prodaji	 nekretnina,	 pokretnina	 i	 imovinskih	
prava,	 davanju	 nekretnina	 ili	 pokretnina	 na	 korištenje	
uz	 naknadu	 ili	 bez	 naknade,	 te	 o	 zakupu	 i	 podzakupu	
nekretnina	i	pokretnina.

Gubici	u	poduzećima,	društvima	i	javnim	ustano-
vama	čiji	je	osnivač	Općina	nadoknađuju	se	iz	proračuna	
Općine.	

Pojedinačni	akt	u	slučaju	potrebe	pokrića	gubitka	
donosi	Općinsko	poglavarstvo.

Članak	92.
Općina	 ima	 svoje	 prihode	 kojima	 slobodno	 ras-

polaže.
Prihodi	Općine	razmjerni	su	poslovima	koje	Općina	

obavlja	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.
Rashodi	Općine	 razmjerni	 su	 prihodima	Općine	

ostvarenima	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.	
Članak	93.

Prihodi	Općine	su:
-	prihodi	od	nepokretne	i	pokretne	imovine	i	imo-

vinskih	prava	Općine,
-	 prihodi	 od	 dobiti	 trgovačkih	 društava	 i	 drugih	

pravnih	osoba	u	vlasništvu	ili	suvlasništvu	Općine,	
-	prihodi	od	naknada	za	koncesiju,
-	prihodi	od	prodaje	nepokretne	i	pokretne	imovine	

u	vlasništvu	Općine,	
-	prihodi	od	nasljedstva	i	darova,	
-	općinski	porezi	i	prirez	porezu	na	dohodak,	te	na-

knade	i	pristojbe	čije	stope	u	skladu	sa	zakonom	Općina	
utvrđuje	samostalno,	

-	novčane	kazne	za	prekršaje	koje	Općinsko	vijeće	
propisuje	u	skladu	sa	zakonom,

-	 pomoći,	 poticaji	 i	 dotacije	 državnog	proračuna	
Republike	Hrvatske	u	skladu	s	posebnim	zakonom,

-	naknada	iz	državnog	proračuna	Republike	Hrvat-
ske	za	obavljanje	poslova	državne	uprave	koji	su	preneseni	
na	Općinu,	i

-	drugi	prihodi	utvrđeni	zakonom	ili	odlukom	Op-
ćinskog	vijeća	u	skladu	sa	zakonom.

Članak	94.
Općinsko	vijeće	donosi	godišnji	proračun	Općine	

za	narednu	proračunsku	godinu	na	prijedlog	Općinskog	
poglavarstva	 prije	 početka	 godine	 za	 koju	 se	 proračun	
donosi.

Općinsko	vijeće	donosi	odluku	o	izvršenju	proraču-
na,	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	prihodima	i	
rashodima	Općine	na	prijedlog	Općinskog	poglavarstva.

Ako	se	godišnji	proračun	ne	donese	u	roku	iz	stavka	
1.	ovog	članka,	uvodi	se	privremeno	financiranje,	najduže	
za	razdoblje	tri	mjeseca.

Odluku	o	privremenom	financiranju	donosi	Općin-
sko	vijeće,	u	skladu	sa	zakonom.

Općina	se	može	zaduživati	i	davati	jamstva	jedino	za	
kapitalne	izdatke	prema	uvjetima	propisanim	zakonom.	

Odluku	o	zaduživanju	 i	davanju	 jamstava	donosi	
Općinsko	vijeće.

VII.AKTI	OPĆINE	
Članak	95.

Općinsko	vijeće	donosi	Statut,	poslovnik	o	 radu,	
proračun,	godišnji	obračun	proračuna,	odluke,	preporuke,	
rješenja,	zaključke,	upute,	naputke	i	druge	akte,	te	daje	
vjerodostojna	tumačenja	Statuta,	u	skladu	sa	zakonom	i	
ovim	Statutom.

Članak	96.
Općinsko	poglavarstvo	donosi	odluke,	pravilnike,	

preporuke,	rješenja,	zaključke,	upute,	naputke	i	druge	akte	
u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	97.
Protiv	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	i	Općin-

skog	poglavarstva	kojima	se	rješava	o	pravima,	obvezama	
i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba	ne	može	se	
izjaviti	 žalba	već	 se	može	pokrenuti	 upravni	 spor,	 ako	
posebnim	zakonom	nije	drukčije	propisano.

Članak	98.
Radna	tijela	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	pogla-

varstva	donose	zaključke,	preporuke	i	rješenja	na	temelju	
posebnih	propisa.

Članak	99.
Jedinstveni	upravni	odjel	u	izvršavanju	općih	akata	

donosi	pojedinačne	akte	kojima	rješava	o	pravima,	obve-
zama	i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba.

Na	donošenje	pojedinačnih	akta	shodno	se	primje-
njuju	odredbe	Zakona	o	općem	upravnom	postupku,	ako	
posebnim	zakonom	nije	drugačije	propisano.

Protiv	pojedinačnih	akata	iz	stavka	1.	ovog	članka	
može	se	izjaviti	žalba	nadležnom	upravnom	tijelu	Kra-
pinsko-zagorske	 županije,	 ako	posebnim	zakonom	nije	
drugačije	propisano.
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Članak	100.
Nadzor	zakonitosti	općih	akata	Općinskog	vijeća	

obavljaju	Ured	 državne	 uprave	Krapinsko-zagorske	
županije	 i	 središnje	 tijelo	 državne	 uprave	 nadležno	 za	
lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	 samoupravu,	 u	 skladu	
sa	zakonom.

VIII.	JAVNOST	RADA
Članak	101.

Rad	Općinskog	 vijeća,	Općinskog	 poglavarstva,	
radnih	tijela	Općinskog	vijeća	i	Jedinstvenog	upravnog	
odjela	je	javan.

Javnost	 rada	 osigurava	 se	 javnim	 održavanjem	
sjednica,	 odnosima	 s	 javnošću	 i	 objavljivanjem	općih	
akata	i	drugih	dokumenata	na	način	propisan	posebnim	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	102.
Općinsko	 vijeće	 posebnom	 odlukom	 određuje	

koji	 se	 podaci	 iz	 rada	 i	 nadležnosti	Općinskog	vijeća,	
Općinskog	poglavarstva	i	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
ne	mogu	objavljivati	jer	predstavljaju	tajnu,	te	određuje	
način	njihovog	čuvanja.

IX.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	103.

Odluke	 i	 drugi	 opći	 akti	 što	 ih	 donosi	Općinsko	
vijeće,	te	odluke,	rješenja,	naredbe,	preporuke,	uputstva	
i	pravilnici	što	ih	donosi	Općinsko	poglavarstvo,	objav-
ljuju	 se	 u	 «Službenom	 glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije».	

Opći	akti	stupaju	na	snagu	najranije	osmi	dan	od	
dana	njihove	objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-
zagorske	 županije».Iznimno,	 općim	 se	 aktom	može	 iz	
osobito	 opravdanih	 razloga	odrediti	 da	 stupa	na	 snagu	
danom	objave.	

Usklađivanje	statuta	sa	zakonom	smatra	se	posebno	
opravdanim	razlogom	radi	kojega	opći	akt	može	stupiti	
na	snagu	danom	objave.

Članak	104.
Prijedlog	za	promjenu	Statuta	mogu	podnijeti	treći-

na	vijećnika	Općinskog	vijeća	i	Općinsko	poglavarstvo.
Obrazloženi	 prijedlog	 se	 podnosi	 predsjedniku	

Općinskog	vijeća.
Članak	105.

Općinsko	vijeće	odlučuje	da	li	će	pristupiti	raspravi	
o	promjeni	Statuta.

Ako	 se	 ni	 nakon	ponovljene	 rasprave	 ne	 donese	
odluka	o	pristupanju	raspravi	o	promjeni	Statuta,	isti	se	
prijedlog	ne	može	ponovno	staviti	na	dnevni	red	sjednice	
Općinskog	vijeća	prije	isteka	roka	od	šest	mjeseci	od	dana	
zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.

Odredbe	stavaka	1.	i	2.	ovog	članka	neće	se	primi-
jeniti	u	slučaju	potrebe	usklađivanja	odredaba	Statuta	sa	
zakonom.

Članak	106.
Danom	stupanja	na	snagu	ovog	Statuta	prestaje	va-

žiti	Statut	Općine	Zlatar	Bistrica	,	Klasa:	021-05/01/01/06;	
Urbroj:2140-2211/08-01-8	(«Službeni	glasnik	Krapinsko-
zagorske	županije	broj	15/01»).	

Članak	107.

Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	danom	objave	u	«Služ-
benom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije».
KLASA:	021-05/05-01/15
UBROJ:2211/08-05-2
U	Zlatar	Bistrici,	27.01.	2006.	godine

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Saša	Pavlović,	v.r.

ŽUPANISKA UPRAVA ZA CESTE KZŽ

Na	temelju	članka	2.	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	
osnivanju	Uprave	za	ceste	Županije	Krapinsko-zagorske	
(«Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije»	 br.	
14/05.),			ravnatelj	Županijske	uprave	za	ceste	Krapinsko-
zagorske	županije,	utvrđuje		

O D L U K U 
O OSNIVANJU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA 

CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
-PROČIŠĆENI TEKST

TEMELJNE	ODREDBE
Članak	1.

Ovom	Odlukom	uređuju	se	:	
-	osnivanje,
-	djelatnosti,
-	te	osnovna	načela	poslovanja,
Županijske	 uprave	 za	 ceste	Krapinsko-zagorske	

županije,	u	djelatnostima	kojima	se	osigurava	upravljanje	
županijskim	i	lokalnim	cestama,	poslovi	građenja,	održa-
vanja	i	zaštite	županijskih	i	lokalnih	cesta,	na	području	
Krapinsko-zagorske	županije.

Članak	2.
Osnivač	Županijske	uprave	za	ceste	Krapinsko-za-

gorske	županije	je	Krapinsko-zagorska	županija,	Krapina,	
Magistratska	ulica	1.

NAZIV,		SJEDIŠTE	I	DJELATNOST
Članak	3.

Naziv	ustanove	je:
“Županijska	 uprava	 za	 ceste	Krapinsko-zagorske	

županije”	
Sjedište	Županijske	uprave	za	ceste	Krapinsko-za-

gorske	županije		je	u	Pregradi,	Stjepana	Radića	17.
Članak	4.

Županijska	 uprava	 za	 ceste	Krapinsko-zagorske	
županije	(dalje	u	tekstu:	Županijska	uprava	za	ceste)	je	
pravna	osoba	koja	se	upisuje	u	sudski	registar	ustanova.

Županijska	uprava	za	ceste		ima		pečat.
Pečat	se	koristi	u	pravnom	prometu	sukladno	Za-

konu.
Članak	5.	

U	okviru	 svoje	 djelatnosti	Županijska	 uprava	 za	
ceste	obavlja	odnosno	organizira	poslove:

1.	 Programiranja	i	planiranja	razvitka	županijskih	
i	lokalnih	cesta

2.	 Građenja	i	rekonstruiranja	županijskih	i	lokalnih	
cesta

-	 građevinsko	 i	 drugo	 projektiranje	 s	 istražnim	
radovima

-	projektiranje	opreme,	pratećih	objekata,	prometne	
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signalizacije	i	drugo	projektiranje
-	stručna	ocjena	studija	i	projekata
-	otkup	zemljišta	i	objekata
-	izmještanje	komunalne	i	druge	infrastrukture
-	ustupanje	radova	građenja	
-	organizacija	stručnog	nadzora	i	kontrola	ugrađenih	

materijala	i	izvedenih	radova
-	 organizacija	 tehničkog	pregleda	 i	 primopredaje	

županijskih	 i	 lokalnih	 cesta,	 te	 dijelova	 javne	 ceste	 i	
objekata	na	korištenje	i	održavanje

3.	 Održavanja	 i	zaštite	županijskih	 i	 lokalnih	ce-
sta

-	planiranje	održavanja	i	mjera	zaštite	županijskih	
i	lokalnih	cesta	i	prometa	na	njima

-	 redovito	 i	 izvanredno	održavanje	 županijskih	 i	
lokalnih	cesta	

-	ustupanje	radova	redovitog	i	izvanrednog	održa-
vanja	županijskih	i	lokalnih	cesta

-	 stručni	 nadzor	 i	 kontrola	 kakvoće	 ugrađenih	
materijala	 i	 izvedenih	 radova	održavanja	 županijskih	 i	
lokalnih	cesta

-	osiguranje	uklanjanja	oštećenih	i	napuštenih	vozila	
i	drugih	stvari	s	županijskih	i	lokalnih	cesta

-	ophodnja.
4.	 Ostali	poslovi	upravljanja	županijskim	i	lokalnim	

cestama
-	vođenje	podataka	o	javnim	cestama
-	informatizacija	sustava	javnih	cesta
-	obavješćivanje	javnosti	o	stanju	prohodnosti	javnih	

cesta,	izvanrednim	događajima	na	njima	i	o	meteorološkim	
uvjetima	značajnim	za	sigurno	odvijanje	prometa

-	priprema	podloga	za	pripremu	i	dodjelu	konce-
sija

-	odlučuje	o	korištenju	cestovnog	zemljišta	i	obav-
ljanju	pratećih	djelatnosti	na	javnim	cestama	

-	 izrada	izvješća,	elaborata	 i	sličnih	materijala	za	
potrebe	Ministarstva,	Hrvatskih	cesta	i	osnivača.

5.	 Ostali	poslovi	utvrđeni	Zakonom
U	okviru	djelatnosti	i	zaštite	cesta		Županijska	upra-

va	za	ceste	obavlja	javna	ovlaštenja	kada	izdaje	akte	iz	
članka	29.,	33.,	37.,	38.	i	39.	Zakona	o	javnim	cestama.

Djelatnost	iz	stavka	1.	ovog	članka	ne	obavlja	se	
radi	stjecanja	dobiti,	a	eventualna	dobit	koja	se	ostvari	iz	
obavljanja	djelatnosti	predstavlja	namjenska	sredstva	za	
poslove	djelatnosti.

ORGANIZACIJSKI	USTROJ
Članak	6.

Županijska	uprava	za	ceste	u	svom	sastavu	ima	dvije	
organizacijske	jedinice	i	to:

-	 organizacijsku	 jedinicu	 za	 obavljanje	 poslova	
vezanih	za	održavanje	i	zaštitu			

županijskih	i	lokalnih	cesta,
-	 organizacijsku	 jedinicu	 za	 obavljanje	 poslova	

vezanih	za	građenje	i	održavanje	županijskih	i	lokalnih	
cesta.

Statutom	Županijske	 uprave	 za	 ceste	može	 se	
urediti	organiziranje	obavljanja	pratećih	poslova	(plani-
ranje,	financije,	računovodstvo,	pravni-kadrovski	i	opći	
poslovi)

TIJELA	I	UPRAVLJANJE
Članak	7.

Tijela	Županijske	uprave	za	ceste	su:
-	Upravno	vijeće
-	Ravnatelj.

Članak	8.
Upravno	vijeće	ima	pet	članova.
U	Upravno	vijeće	imenuju	se	predstavnici:
-	Krapinsko-zagorske	županije	(četiri	člana)
-	radnika	Županijske	uprave	za	ceste		(jedan	član).
Četiri	 člana	Upravnog	 vijeća-predstavnika	Kra-

pinsko-zagorske	 županije	 imenuje	 Županijsko	 pogla-
varstvo.

Jedan	član	Upravnog	vijeća	imenuje	se	iz	redova	
radnika	u	skladu	sa	Zakonom.

Mandat	 članova	Upravnog	vijeća	 traje	 četiri	 go-
dine.

Upravno	 vijeće	 ima	 predsjednika,	 kojeg	 biraju	
članovi	tog	vijeća.

Upravno	vijeće	pravovaljano	raspravlja	i	odlučuje	
kada	 je	 na	 sjednici	 nazočno	više	od	polovice	ukupnog	
broja	članova.

Upravno	vijeće	donosi	odluke	na	sjednicama	veći-
nom	glasova	svih	članova.

Članak	9.
Upravno	vijeće	obavlja	slijedeće	poslove:
-	donosi	Statut,	
-	predlaže	Županijskoj	skupštini	kandidata	za	ime-

novanje	ravnatelja,
-	sklapa	ugovor	o	radu	s	ravnateljem,
-	donosi	programe	rada	i	razvoja,	
-	nadzire	izvršavanje	usvojenih	programa	i	planova,
-	donosi	financijski	plan	i	godišnji	obračun,
-	predlaže	osnivaču	promjenu	djelatnosti,
-	daje	osnivaču	i	ravnatelju	prijedloge	i	mišljenja	o	

pojedinim	pitanjima	iz	djelatnosti	Uprave,
-	donosi	odluke	u	drugom	stupnju,	u	vezi	predmeta	

kojima	se	odlučuje	o	pravima	radnika,
-	odlučuje	o	nabavi	osnovnih	sredstava	čija	pojedi-

načna	vrijednost	prelazi	200.000,00	kn,	bez	PDV-a,
-	donosi	i	druge	odluke,	te	obavlja	i	druge	poslove	

sukladno	zakonu,	ovoj	Odluci,	Statutu		ili	drugim	akti-
ma.

Članak	10.
Županijskom	upravom	za	ceste	upravlja	ravnatelj	

sukladno	odlukama	Upravnog	vijeća.
Ravnatelj	je	i	voditelj	Županijske	uprave	za	ceste.
Ravnatelja	imenuje	i	razrješava	Županijska	skup-

ština	na	prijedlog	Upravnog	vijeća.
Mandat	ravnatelja	traje	četiri	godine,	a	ista	osoba	

može	 po	 isteku	mandata	 biti	 ponovno	 imenovana	 za	
ravnatelja.

Za	ravnatelja	Županijske	uprave	za	ceste	može	se	
imenovati	osoba	koja	ispunjava	uvjete	određene	Zakonom,	
te	da	ima	visoku	ili	višu	stručnu	spremu	(VSS	ili	VŠS)	
građevinske,	 prometne,	 ekonomske	 ili	 pravne	 struke	 i	
najmanje	pet	godina	radnog	staža	u	struci.
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Članak	11.
Ravnatelj	obavlja	slijedeće	poslove:
-	 organizira	 i	 vodi	 rad	 i	 poslovanje	Županijske	

uprave	za	ceste,
-	predstavlja	i	zastupa	Županijsku	upravu	za	ceste		

u	pravnom	prometu,
-	poduzima	sve	pravne	radnje	u	ime	i	za	račun	Žu-

panijske	uprave	za	ceste,
-	zastupa	Županijsku	upravu	za	ceste	u	svim	postup-

cima	pred	sudovima,	upravnim	i	drugim	državnim	tijelima	
te	pravnim	osobama	s	javnim	ovlastima,

-	daje	pismenu	punomoć	drugoj	osobi	da	zastupa	
Županijsku	upravu	za	ceste	u	pravnom	prometu,	u	grani-
cama	svojih	ovlasti,	sukladno	propisima	kojima	se	uređuju	
obvezni	odnosi,

-	određuje	osobe	ovlaštene	za	potpis	financijske	i	
druge	dokumentacije,

-	vodi	postupak	i	odlučuje	o	izboru	kandidata	pri	
zapošljavanju	u	Županijskoj	upravi	za	ceste,

-	 sklapa	ugovore	o	 radu	 sa	 radnicima	 te	 provodi	
postupak	 ostvarivanja	 prava	 i	 obveza	 s	 temelja	 rada	
radnika,

-	predlaže	Upravnom	vijeću	program	rada,	plana	
razvoja	i	odgovoran	je	za	njihovo	provođenje,

-	 obavlja	 i	 sve	 druge	 poslove	 sukladno	Zakonu,	
Statutu	i	drugim	općim	aktima.	

Ravnatelj	ne	može	bez	posebne	ovlasti	upravnog	
vijeća	ili	osnivača	Županijske	uprave	za	ceste	nastupati	
kao	druga	ugovorna	 strana	 i	 sa	Županijskom	upravom	
za	ceste	sklapati	ugovore	u	svoje	ime	i	za	svoj	račun,	u	
svoje	ime	a	za	račun	drugih	osoba,	ili	u	ime	i	za	račun	
drugih	osoba.

Ravnatelj	je	odgovoran	za	zakonitost	rada	Županij-
ske	uprave	za	ceste.

Članak	12.
Postupak	imenovanja	i	razrješenja	ravnatelja	provo-

di	se	sukladno	odredbama	Zakona	o	ustanovama.
Članak	13.

Ravnatelj	može	biti	razriješen	prije	isteka	vremena	
na	koje	je	imenovan.

Upravno	 vijeće	 dužno	 je	 Županijskoj	 skupštini	
predložiti	razrješenje	ravnatelja:

-	ako	ravnatelj	sam	zatraži	razrješenje	u	skladu	s	
ugovorom	o	radu,

-	ako	nastanu	takvi	razlozi	koji	po	posebnim	propi-
sima	ili	propisima	kojima	se	uređuje	radni	odnos	dovede	
do	prestanka	ugovora	o	radu,

-	ako	ravnatelj	ne	postupa	po	propisima	ili	općim	
aktima	Županijske	uprave	za	ceste	ili	neosnovano	ne	iz-
vršava	odluke	osnivača	ili	postupa	protivno	njima,.

-	ako	ravnatelj	svojim	nesavjesnim	ili	nepravilnim	
radom	prouzroči	Županijskoj	upravi	za	ceste	veću	štetu	ili	
ako	zanemaruje	ili	nesavjesno	obavlja	svoju	dužnost	tako	
da	su	nastale	ili	mogu	nastati	veće	smetnje	u	obavljanju	
djelatnosti	Županijske	uprave	za	ceste.

Prije	 donošenja	 odluke	 o	 razrješenju,	 ravnatelju	
se	mora	 dati	mogućnost	 da	 se	 izjasni	 o	 razlozima	 za	
razrješenje.

Članak	14.
Županijska	uprava	za	ceste	podnosi	osnivaču:
-	izvješća	o	izvršavanju	godišnjih	planova	građenja	

i	održavanja	županijskih	i	lokalnih	cesta,
-	 izvješća	o	poslovanju	Županijske	uprave	za	ce-

ste,
-	izvješće	o	radu	Upravnog	vijeće	najmanje	jedanput	

godišnje.
IMOVINA

Članak	15.
Imovinu	Županijske	uprave	za	ceste	čine	sredstva	

za	rad	koje	osigurava	osnivač,	sredstva	koja	su	pripala	
temeljem	akta	o	podjeli	imovine,	prava	i	obveza	prijašnjeg	
J.	P.	”Hrvatske	ceste”,	sredstva	stečena	obavljanjem	djelat-
nosti	Županijske	uprave	za	ceste,	te	sredstva	pribavljena	
iz	drugih	izvora.

Članak	16.
Sredstva	za	rad	Županijske	uprave	za	ceste	i	obav-

ljanje	djelatnosti	iz	članka	4.	ove	Odluke	osiguravaju	se	
iz:

-	prihoda	utvrđenih	Zakonom	o	javnim	cestama,
-	proračuna	Krapinsko-zagorske	županije,
-	drugih	izvora	sukladno	Zakonu.

Članak	17.
Za	 osnivanje	 i	 početak	 rada	Županijske	 uprave	

za	 ceste	 osnivač	 je	 osigurao	 sredstva	 u	 vrijednosti	 od	
100.000,00	kn.

Sredstva	koja	Županijska	uprava	za	ceste	ostvari	
svojim	poslovanjem	koriste	 se	 za	 razvoj	 djelatnosti	 za	
koju	je	osnovna.

Članak	18.
Županijska	 uprava	 za	 ceste	 posluje	 samostalno	 i	

obavlja	svoje	djelatnosti	sukladno	Zakonu	o	javnim	ce-
stama,	Odluci	o	osnivanju,	Statutu	i	drugim	aktima	koje	
donosi	osnivač	ili	druga	ovlaštena	tijela.

Županijska	 uprava	 za	 ceste	 samostalno	 istupa	 u	
pravnom	prometu	sklapanjem	ugovora	o	preuzimanju	pra-
va	i	obveza	do	vrijednosti	utvrđene	godišnjim	planom.

Članak	19.
Županijska	 uprava	 za	 ceste	 odgovara	 za	 obveze	

cijelom	svojom	imovinom,	a	osnivač	Županijske	uprave	
za	 ceste	 solidarno	 i	 neograničeno	 odgovara	 za	 njene	
obveze.

OPĆI	AKTI
Članak	20.

Statut	Županijske	uprave	za	ceste	donosi	Upravno	
vijeće.

Članak	21.
Statutom	 se	 pobliže	 određuje	 ustrojstvo,	 ovlasti,	

način	rada	i	odlučivanje	tijela	Županijske	uprave	za	ceste,	
međusobna	prava	i	obveze	Osnivača	i	Županijske	uprave	
za	ceste,	način	 raspolaganja	dobiti,	 te	druga	pitanja	od	
značaja	za	obavljanje	Županijske	uprave	za	ceste.

Opći	akti	Županijske	uprave	za	ceste	donose	se	na	
način	određen	Statutom.	

JAVNOST	RADA
Članak	22.

Djelatnost	Županijske	uprave	za	ceste	je	javna.
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Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine 
jamčimo primitak svih prethodno izašlih brojeva.

službeno glasilo KrapinsKo-zagorsKe županije

Poštovani PretPlatnici!

Želimo Vas obavijestiti  kako od sada možete sve brojeve “Službenog 
glasnika Krapinsko-zagorske županije” za  2001., 2002., 2003., 2004. i 
2005. godinu nabaviti i na CD-ROM mediju.

Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne možete pronaći u svo-
joj arhivi ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne 
samouprave pronađete na jednom mjestu.

Sve što Vam je potrebno je PC računalo sa CD-ROM uređajem.

Na CD mediju se nalazi i program (Adobe Acrobat) koji Vam omogućuje 
čitanje i ispis pojedinih odluka.

laKo, JeDnoStavno i BrZo
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/300-044

cijena cD-a je 290 kn +PDv. 

OGLASNE STRANICE

O	javnosti	 rada	Županijske	uprave	za	ceste	skrbi	
ravnatelj.

Županijska	uprava	za	ceste	 je	dužna	pravodobno	
i	istinito	izvještavati	javnost	o	obavljanju	djelatnosti	za	
koju	je	osnovana.

PRESTANAK
Članak	23.

Županijska	uprava	za	ceste	prestaje	s	radom	u	slu-
čajevima,	na	način	i	po	postupku	sukladno	Zakonu.

Nad	Županijskom	upravom	za	ceste	može	se	pro-
vesti	stečaj	sukladno	propisima	o	stečaju.

Članak	24.	
Ova	Odluka	objavit	će	se	u	«Službenom	glasniku	

Krapinsko-zagorske	županije».
KLASA:	340-09/05-01/27							
URBROJ:	2140-12-02-05-01
Pregrada,	14.	11.	2005.														

RAVNATELJ	
Vlado	Kavać,	ing.	građ.,	v.r.


