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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Na temelju članka 35. st. 1. toč. 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09), članka 17. Statuta Krapinskozagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 13/01, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) i
članka 81.b Poslovnika Županijske skupštine Krapinskozagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst)
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2.
sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009. godine donijela je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
U Statutu Krapinsko-zagorske županije (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01., 5/05. i

959

11/06. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Statut) Članak
1. Statuta mijenja se i glasi:
„Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu:
Županija), njena obilježja, javna priznanja, provođenje
referenduma u pitanjima iz djelokruga Županije, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Županije, ostvarivanje prava
pripadnika nacionalnih manjina, imovina i financiranje,
akti tijela Županije i postupak njihova donošenja, javnost
rada i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava
i obveza Županije kao jedinice područne (regionalne)
samouprave.“
Članak 2.
U članku 2. Statuta riječi „Krapinsko - zagorska
županija“ zamjenjuju se riječju „Županija“.
Članak 3.
U članku 5. Statuta riječi «Županijsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «župan».
Članak 4.
U članku 6. Statuta iza stavka 2. dodaju se stavci
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3., 4. i 5. koji glase:
„Županija može prihvatiti pokroviteljstvo na društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim
manifestacijama značajnim za Županiju.
Kriteriji i način prihvaćanja pokroviteljstva uređuju
se posebnom odlukom.
Pokroviteljstvo mogu prihvatiti Županijska skupština i župan.“
Članak 5.
U članku 8. Statuta stavcima 1. i 2. riječi „Krapinsko-zagorske županije“ zamjenjuju se riječju „Županije“,
a riječ „zaštitnik“ zamjenjuje se riječju „zaštitnica“.
Članak 6.
Članak 14. Statuta mijenja se i glasi:
„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o područnim (regionalnim) poslovima putem referenduma u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Županijske skupštine kao i
drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Referendum se može raspisati i radi razrješenja
župana i njegovih zamjenika, u slučajevima i na način
propisan zakonom.
Referendum iz st. 2. ovog članka, na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisuje Županijska skupština na
prijedlog jedne trećine članova Županijske skupštine ili
na prijedlog župana.
Referendum iz st. 3. ovog članka, na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisuje Županijska skupština na
prijedlog jedne trećine članova Županijske skupštine ili
na prijedlog 10% birača upisanih u popis birača Županije. Prijedlog 1/3 članova Županijske skupštine mora biti
predan u pisanom obliku i potpisan od članova Županijske
skupštine. Prijedlog birača mora također biti predan u
pisanom obliku, i pored potpisa birača mora sadržavati
slijedeće podatke o biračima: ime i prezime, adresu, broj
važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Županije i upisani su
u popis birača.
Odluka donijeta na referendumu obvezatna je za
Županijsku skupštinu.
Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih
akata, sukladno odredbama članaka 79. do 82. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“
Članak 7.
U članku 15. Statuta stavku 2. riječ „može“ zamjenjuje se s riječju „mora“.
Članak 8.
U članku 16. Statuta iza stavka 1. dodaju se stavci
2. i 3. koji glase:
„Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Županijske skupštine, a izvršni poslovi i zadaće
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u nadležnosti su župana.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Županijska skupština.“
Članak 9.
Članak 17. Statuta mijenja se i glasi:
„Županijska skupština u okviru svog samoupravnog
djelokruga:
- donosi Statut Županije,
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije,
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju
pitanja od značaja za nacionalne manjine,
- donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna,
godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
odluku o privremenom financiranju,
- donosi odluke o visini županijskih poreza i drugim
prihodima Županije, u skladu s zakonom,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina Županije čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna
vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike
Županijske skupštine,
- osniva i bira te razrješuje predsjednike, zamjenike
predsjednika i članove radnih tijela Županijske skupštine,
- imenuje i razrješuje i predlaže druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama
Županijske skupštine,
- osniva Savjet za zdravlje Županije koji broji 11
članova,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
Županije,
- odlučuje o osnivanju i prestanku javne ustanove,
ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe za
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za Županiju, te odlučuje o kupnji i
prodaji dionica i udjela,
- donosi odluku o kriterijima i postupku za dodjelu
javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, počasti i
nagrade,
- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Županijska
skupština,
- odlučuje o uspostavljanju međusobne suradnje
s odgovarajućim jedinicama područne (regionalne)
samouprave drugih država i sa županijama u Republici
Hrvatskoj, u skladu sa zakonom,
- odlučuje o pristupanju Županije nacionalnoj udruzi
županija,
- donosi dokumente prostornog uređenja,
- donosi odluku o zaduživanju Županije,
- predlaže mrežu školskih ustanova,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim
propisom i ovim Statutom stavljeni u djelokrug Županijske
skupštine.
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U vrijeme kada Županijska skupština ne zasjeda,
predsjednik Županijske skupštine može u ime Županijske
skupštine preuzeti pokroviteljstvo. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Županijsku skupštinu na
prvoj sljedećoj sjednici.“
Članak 10.
U članku 18. Statuta riječi «Županijsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «župan».
U istome članku, alineji 2. riječi „godišnjeg i polugodišnjeg obračuna Županije“ zamjenjuju se riječima
„odluke o izvršavanju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna“.
U istome članku, alineja 3. mijenja se i glasi: «donošenje dokumenata prostornog uređenja».
Članak 11.
U članku 20. stavku 3., članku 21. stavku 2., članku
22., članku 23. stavku 2., članku 25., članku 26. stavcima
2. i 3., članku 27. stavku 1. i članku 28. stavcima 1. i 2.
Statuta ispred riječi «Skupština» u odgovarajućem padežu
dodaje se riječ «Županijska», u odgovarajućem padežu.
U članku 23. st. 2. Statuta iza riječi «tajnika» dodaje
se riječ «Tajništva».
Članak 12.
Članak 24. Statuta mijenja se i glasi:
«Član Županijske skupštine ima pravo postavljati
pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije, usmenim
ili pisanim putem.
Član Županijske skupštine ima pravo županu i
zamjenicima župana postavljati pitanja o njihovu radu.
Način postavljanja pitanja, te način i rokovi za
odgovor na postavljena pitanja uređuju se odredbama
Poslovnika Županijske skupštine.»
Članak 13.
U članku 29. Statuta stavku 3. riječi «donijetim
zaključcima» zamjenjuju se riječima «donesenim aktima».
U Glavi IV. „TIJELA ŽUPANIJE“, podnaslov
pod točkom 2. „IZVRŠNA TIJELA“ mijenja se i glasi
„ŽUPAN“
Članak 14.
Članak 31. Statuta mijenja se i glasi:
«Župan je izvršno tijelo Županije.
Župan se bira na neposrednim izborima sukladno
posebnom zakonu.
Župan zastupa Županiju, a svoju dužnost obavlja
profesionalno.»
Članak 15.
Članak 32. Statuta mijenja se i glasi:
«Župan:
- priprema prijedloge općih akata koje donosi Županijska skupština te daje mišljenje o  prijedlozima općih
akata koje daju drugi ovlašteni predlagatelji,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Županijske skupštine,
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Županijske skupštine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis i postupiti u skladu s odredbama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- utvrđuje prijedlog proračuna Županije, prijedlog
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odluke o izvršavanju proračuna, te prijedlog polugodišnjeg
i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu
sa zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Županije čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00
(jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Županije,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i
davanju jamstva pravnim osobama u većinskom izravnom
ili neizravnom vlasništvu Županije i ustanovama kojih je
Županija osnivač,
- daje koncesije u zakonom propisanom postupku,
kada za to nije zakonom ili drugim propisom utvrđena
nadležnost drugog tijela,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u
obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga
te nadzire njihov rad,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih
tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga
Županije,
- utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela Županije,
- donosi Pravilnike o unutarnjem redu za upravna
tijela Županije,
- temeljem javnog natječaja imenuje i razrješava
pročelnike i tajnika upravnih tijela Županije te unutarnjeg
revizora,
- donosi plan prijma u službu u upravna tijela
Županije,
- osniva radna tijela, određuje njihov sastav, djelokrug i način rada te imenuje njegove članove,
- imenuje predstavnike Županije u Gospodarskosocijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji,
- vrši prava i dužnosti osnivača nad javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojih je Županija osnivač
ili suosnivač, ako posebnim zakonom, aktom o osnivanju
ili ovim Statutom nije drukčije propisano,
- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima župan,
- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za
obavljanje poslova prenijetih u djelokrug tijela Županije,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim
propisom, ovim Statutom i aktima Županijske skupštine.
O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju
jamstva za ispunjenje obveze iz st. 1. alineje 8. ovog
članka župan je dužan Županijskoj skupštini podnositi
polugodišnja izvješća.»
Članak 16.
Članak 33. Statuta mijenja se i glasi:
«Župan dva puta godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu Županijskoj skupštini i to do 31.
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ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj
tekuće godine.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se u
pisanom obliku, a mora najmanje sadržavati izvješće o
donesenim aktima te poduzetim mjerama i aktivnostima
u obavljanju poslova iz djelokruga župana.
Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Županijska
skupština može posebnim zaključkom od župana tražiti
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Pisani prijedlog za traženje izvješća iz st. 3. ovog
članka ovlašteni su podnijeti najmanje ¼ članova Županijske skupštine. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno
i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Župan podnosi izvješće po zaključku iz stavka
3. ovog članka, na prvoj slijedećoj sjednici Županijske
skupštine, u pisanom obliku.
Županijska skupština ne može tražiti od župana
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od
6 mjeseci od podnijetog izvješća o istom pitanju.»
Članak 17.
Članak 34. Statuta mijenja se i glasi:
«Župan ima dva zamjenika koji se biraju na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Zamjenici župana pomažu županu u obavljanju
njegove dužnosti, a župan može posebnom odlukom
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjenicima. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik
je dužan pridržavati se uputa župana. Povjeravanjem
poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost župana za njihovo obavljanje.
U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, župana u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuju
zamjenici župana na način kako župan odredi.
Pod dužom odsutnosti ili spriječenosti podrazumijeva se razdoblje od najmanje 15 dana.»
Članak 18.
Članci 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. i 44.
Statuta se brišu.
Članak 19.
U članku 45. Statuta stavku 1. riječi «Upravni odjeli, Zavod i Tajništvo Županije“ zamjenjuju se riječima
„Upravni odjel, Tajništvo Županije, Ured, Služba».
U istome članku dodaje se stavak 2. koji glasi:
«Za obavljanje određenih poslova iz samoupravnog
djelokruga pojedinih upravnih tijela izvan sjedišta Županije mogu se osnivati ispostave kao njihove unutarnje
ustrojstvene jedinice.»
Članak 20.
U članku 46. Statuta stavku 1. riječi «Županijskog
poglavarstva» zamjenjuju se riječju «župana».
U istome članku stavci 2. i 3. se mijenjaju i glase:
«Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Županijske skupštine.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi
poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na
radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za
rad upravnih tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem
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redu sukladno posebnom zakonu.»
Članak 21.
U članku 47. Statuta stavku 1. riječi «i Zavodom»
se brišu, a iza riječi «Upravnim odjelom» dodaju se riječi
«Službom i Uredom».
U istome članku u stavku 2. riječi «Županijsko
poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «župan».
Članak 22.
U članku 48.c Statuta stavku 1. riječi «Županijsko
poglavarstvo dužno je» zamjenjuju se riječima «Župan
je dužan».
U istome članku stavku 2. riječi «Poslovnikom
Županijskog poglavarstva» zamjenjuju se riječima «posebnim aktom župana.»
Članak 23.
U članku 48.i Statuta iza stavka 4. dodaje se stavak
5. koji glasi:
«Predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na
naknadu troškova i nagradu za rad, u skladu s posebnom
odlukom Županijske skupštine».
Članak 24.
U članku 49. Statuta iza stavka 1. dodaje se stavak
2. koji glasi:
«Županija mora upravljati, koristiti se i raspolagati
svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.»
Članak 25.
Članak 50. Statuta mijenja se i glasi:
«Za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, Županija
osniva ustanove i trgovačka društva.
U trgovačkim društvima u kojima Županija ima
udjele ili dionice župan ili osoba koju on opunomoći je
član skupštine društva.
Županija preko svojih upravnih tijela nadzire i vodi
brigu o racionalnom i zakonitom radu ustanova i trgovačkih društava kojih je osnivač.
Ustanove i trgovačka društva obvezni su putem
svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.
Županijska skupština daje suglasnost na raspored
dobiti trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih
osoba kojih je osnivač Županija te odlučuje u slučaju
potrebe pokrića gubitaka.»
Članak 26.
U člancima 52. i 54. Statuta riječi «Županijskog
poglavarstva» zamjenjuju se riječju «župan».
Članak 27.
U članku 56. Statuta stavku 1. riječi «odgovorno je
Županijsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječima «odgovoran je župan».
Članak 28.
Članci 57. i 58. Statuta brišu se.
Članak 29.
U članku 59. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:
«Županijska skupština u okviru svog samoupravnog
djelokruga donosi Statut, Poslovnik, proračun, godišnji
i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, rješenja,
zaključke i druge opće i pojedinačne akte u skladu s za-
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konom i ovim Statutom.»
Članak 30.
U članku 60. Statuta stavku 2 riječi «Županijsko
poglavarstvo» se brišu.
Članak 31.
U člancima 61. i 65. Statuta riječi «Županijsko
poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «župan».
Članak 32.
U članku 70. Statuta iza stavka 1. dodaje se stavak
2. koji glasi:
«Javnost rada župana osigurava se:
- redovitim izvještavanjem medija (davanjem službenih priopćenja i održavanjem konferencija za medije),
- objavljivanjem akata na način propisan ovim
Statutom i na web stranicama Županije.»
Članak 33.
U članku 72. Statuta riječi «Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva» zamjenjuju se riječima «posebnim
aktom župana».
Članak 34.
U članku 73. Statuta stavku 2. riječi «Županijsko
poglavarstvo» se brišu.
Članak 35.
Izrazi koji se u Statutu koriste za osobe u muškom
rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
Članak 36.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi
i objavi pročišćeni tekst Statuta.
Članak 37.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2140/01-01-09-3
Krapina, 13. srpnja 2009.
POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Stanko Majdak, v.r.
Na temelju članaka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 13/01, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) i članaka 81.b i
81.c Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) Županijska
skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici
održanoj dana 13. srpnja 2009. godine donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 4/02. i 5/06.) mijenja se i dopunjava prema
odredbama ove Odluke.
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Članak 2.
U članku 1. Poslovnika  Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Poslovnik) u
alineji 3. iza riječi „izbor“ dodaju se riječi “i razrješenje“.
U istome članku briše se alineja 4.
Članak 3.
U članku 4. Poslovnika stavak 4. mijenja se i glasi:
„Izabrani članovi Skupštine koji mandat stavljaju u
mirovanje, te politička stranka koja određuje zamjenika
člana moraju o tome obavijestiti tajnika Tajništva Županije
najkasnije  24 sata prije početka konstituirajuće sjednice.“
Članak 4.
U članku 9. Poslovnika briše se stavak 2.
Članak 5.
U članku 10. Poslovnika stavak 1. mijenja se i glasi:
„Skupština odluke donosi većinom glasova ukoliko
je na sjednici nazočna većina članova Skupštine, osim
donošenja Statuta, Poslovnika, Proračuna, Godišnjeg
izvještaja o izvršenju   Proračuna, izbora i razrješenja
predsjednika i  potpredsjednika Skupštine, odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju župana i zamjenika
župana,   zaduživanja, te u drugim slučajevima kada je
zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom određeno da se
odluke donose većinom glasova svih članova Županijske
skupštine.“
Naziv Glave III. mijenja se i glasi:
„III. IZBOR I RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA
I POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE“
Članak 6.
Članak 13. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Postupak razrješenja predsjednika  Skupštine može
se pokrenuti na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja
ili najmanje 1/3 članova Skupštine.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Skupštine u
pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.
Predsjednik Skupštine ima pravo očitovati se o
prijedlogu najkasnije u roku osam (8) dana od dostave
prijedloga.
Predsjednik Skupštine dužan je prijedlog uvrstiti u
dnevni red sjednice Skupštine koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Skupština odbije zahtjev za razrješenje, članovi
Skupštine koji su podnijeli zahtjev odnosno Odbor za izbor
i imenovanja ne mogu ponovno podnijeti isti zahtjev prije
isteka roka od šest mjeseci od njegovog odbijanja.
Predsjednik Skupštine može podnijeti ostavku.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku, a jednom podnijeta
ostavka ne može se opozvati.
U slučaju podnošenja ostavke, pravo sazivanja i
predsjedanja sjednicom na kojoj se utvrđuje dan prestanka
prava i dužnosti predsjednika Skupštine, pripada dobno
starijem potpredsjedniku.
Potpredsjednik je sjednicu dužan sazvati u roku od
10 dana od dana podnošenja ostavke, a ako to ne učini
sjednicu će u daljnjem roku od 3 dana sazvati i njome
predsjedati drugi potpredsjednik.“
Članak 7.
Članak 14. Poslovnika mijenja se i glasi:
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„U slučaju razrješenja predsjednika Skupštine odnosno utvrđenja dana prestanka prava i dužnosti predsjednika, na istoj se sjednici obavlja izbor novog predsjednika.
Ako Skupština, u slučaju iz stavka 1. ovog članka,
ne izabere predsjednika, pravo na sazivanje i predsjedanje
sjednicom na kojoj će se izbor ponoviti, pripada dobno
starijem potpredsjedniku Skupštine.
Potpredsjednik je sjednicu dužan sazvati u roku
od 10 dana od dana neuspjelog izbora, a ako to ne učini,
u daljnjem roku od 3 dana, sjednicu će sazvati i njome
predsjedati drugi potpredsjednik.“
Članak 8.
Članak 15. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Potpredsjednik Skupštine razrješava se na način i
po postupku propisanom za predsjednika Skupštine.
Potpredsjednik Skupštine može podnijeti ostavku,
a u tom slučaju Skupština utvrđuje dan prestanka prava
i dužnosti potpredsjednika na način i po postupku propisanom za predsjednika.“
Članak 9.
U članku 17. Poslovnika stavku 1. alineji 5. riječi
„županu-županici, članovima Županijskog poglavarstva“
zamjenjuju se riječima “županu, zamjenicima župana“.
Članak 10.
U članku 18. Poslovnika iza riječi „tajnika“ dolazi
riječ „Tajništva“.
Članak 11.
Članak 19. Poslovnika  mijenja se i glasi:
„Članovi Skupštine mogu postavljati pitanja županu, zamjenicima župana i pročelnicima upravnih tijela u
svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju usmeno ili u  pisanom obliku
posredstvom predsjednika Skupštine, a član Skupštine je
dužan navesti kome ga upućuje.
Pitanja koja se postavljaju pisano podnose se poštom
ili se predaju na sjednici, a usmena pitanja postavljaju se
na završetku sjednice pod točkom dnevnoga reda: «Pitanja
i prijedlozi»,  kao i pod «Aktualnim satom» u skladu s
odredbama članaka 108. i 109. ovog Poslovnika.
Na sjednici, član Skupštine ima pravo postaviti
jedno  pitanje, a postavljanje pitanja može trajati najviše
pet minuta. Pravo postavljanja  pitanja, pod istim uvjetima,
ima i Klub članova.
Odgovori na  pitanja daju se na samoj sjednici, a
ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog
kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici te da će se
isti dati pisanim putem. Odgovor može trajati najviše pet
minuta. Ako je član Skupštine nezadovoljan odgovorom
može zatražiti dostavu pisanog odgovora.
Pisani odgovor daje se najkasnije u roku od 30 dana
članu Skupštine koji je pitanje postavio.
Odgovor na postavljeno pitanje člana Skupštine daje
nadležno tijelo Županije.
Brigu o dostavi odgovora na pitanja vodi Tajništvo
Županije.
Nakon dobivenog odgovora, član Skupštine može
iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.“
Članak 12.
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Članak 20. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Pitanja koja članovi Skupštine postavljaju županu,
zamjenicima župana odnosno pročelnicima upravnih tijela
kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i
kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje
se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Skupštine će
uputiti člana Skupštine  na to i pozvati ga da svoje pitanje
uskladi s tim odredbama.
Ako član Skupštine ne uskladi svoje pitanje s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Skupštine neće
to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i
o tome će obavijestiti člana Skupštine.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, župan, zamjenik župana odnosno
pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno
članu Skupštine ili na sjednici Skupštine bez prisutnosti
javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.“
Članak 13.
U članku 23. stavcima 2. i 3., članku 24. stavku 2. i
članku 26. stavku 4. Poslovnika iza riječi „tajnik/a“ dolazi
riječ “Tajništva“.
Članak 14.
U članku 39. st. 2. Poslovnika riječi “izbor županažupanice i zamjenika župana - županice“ se brišu.
Članak 15.
U članku 40. stavku 2. Poslovnika briše se alineja 7.
Članak 16.
U članku 41. stavku 2. alineji 1. Poslovnika riječi
„godišnjeg obračuna proračuna Županije“ zamjenjuju se
riječima “godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna“.
Naziv Glave VII. mijenja se i glasi:
„VII. ODNOS SKUPŠTINE I ŽUPANA“
Članak 17.
Članak 51. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Predsjednik Skupštine odnosno predsjednik radnog
tijela Skupštine izvješćuje župana i zamjenike župana  o
zakazanoj sjednici Skupštine odnosno radnog tijela.“
Članak 18.
Članak 52. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Župan i zamjenici župana prisustvuju sjednicama
Skupštine.
U slučaju da je župan opravdano spriječen prisustvovati sjednici, obavezan je prisustvovati   jedan od
zamjenika kojeg župan odredi.
Sjednici radnog tijela Skupštine prisustvuju župan
i/li jedan od zamjenika župana.“
Članak 19.
Članak 53. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Župan na sjednicama Skupštine   sudjeluje u raspravama o prijedlozima koje podnosi, iznosi i obrazlaže
svoj prijedlog i stajališta, te se izjašnjava o podnijetim
amandmanima.
Kada župan nije predlagatelj, daje svoje mišljenje  
o prijedlogu predlagatelja.“
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Članak 20.
Članak 54. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Župan određuje izvjestitelje za točke dnevnog
reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red
sjednice Skupštine.
Izvjestitelj   je dužan prisustvovati sjednicama
Skupštine i radnih tijela Skupštine te davati potrebna
obrazloženja i  stručna objašnjenja.“
Članak 21.
Članak 55. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Župan ima pravo na sjednici Skupštine i radnih
tijela iznositi svoje mišljenje o svakom prijedlogu koji je
na dnevnom redu.
U raspravi o prijedlogu općeg akta župan ima pravo
na sjednici uvijek dobiti riječ kada to zatraži radi rasprave
o pitanjima ustavnosti i zakonitosti predloženog akta.“
Članak 22.
Članak 56. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Skupština donosi Statut, Poslovnik, proračun,
godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju  proračuna,
strategije, programe, dokumente prostornog uređenja,
odluke i druge opće akte i zaključke.
Skupština donosi rješenja i druge pojedinačne akte,
kada u skladu s zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Radna tijela Skupštine donose zaključke.“
Članak 23.
Članak 57. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Županije koji su od općeg značenja za građane,
pravne osobe i druge pravne subjekte, te propisuju njihova
prava i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od interesa za
Županiju.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga pitanja iz
djelokruga Skupštine za koje nije predviđeno donošenje
drugog akta.“
Članak 24.
U članku 58 stavku 2., članku 62. stavku 1., članku
64. stavku 2. i članku 65. stavku 2.   Poslovnika riječi
„Županijsko poglavarstvo“ u odgovarajućem padežu
zamjenjuju se riječju „župan“ u odgovarajućem padežu.
Članak 25.
U članku 68. stavcima 1. i 2. Poslovnika iza riječi
„predlagatelj“ u odgovarajućem padežu dodaju se  riječi
“i/li izvjestitelj predlagatelja“u odgovarajućem padežu.
Članak 26.
U članku 69. stavku 2. Poslovnika  riječi „odnosno
predstavnik Županijskog poglavarstva“ brišu se.
Članak  27.
U članku 71. stavku 1. Poslovnika riječ „Poglavarstvu“ zamjenjuje se  riječju „županu“.
U istome članku stavku 2. riječ „odlučivanja“ zamjenjuje se  riječju „rasprave“.
Članak 28.
U članku 72. stavcima 2. i 4., članku 73. i članku
74. stavku 1. Poslovnika riječi „predstavnik Županijskog
poglavarstva“  zamjenjuju se  riječju „župan“.
U članku 73. Poslovnika riječi „Županijsko pogla-
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varstvo“ zamjenjuju se  riječju „župan“.
Članak 29.
U članku 77. Poslovnika stavak 3. mijenja se i glasi:
„Uz pisani prijedlog da se odluka donese po hitnom
postupku, podnosi se prijedlog odluke, a ako prijedlog
podnosi član Skupštine, tada mora imati pisanu podršku
od najmanje ¼ članova Skupštine. Predlagatelj odluke
dužan je obrazložiti hitnost postupka.“
U istome članku iza stavka 3. dodaje se novi stavak
4. koji glasi:
„Prijedlog za donošenje odluke po hitnom postupku
podnosi se, putem Tajništva Županije,  predsjedniku Skupštine najkasnije dan prije održavanja sjednice Skupštine.“
Članak 30.
U članku 78. Poslovnika na kraju rečenice umjesto
točke dolazi zarez i dodaju se riječi „u skladu s odredbama
članka 86. ovog Poslovnika“.
Članak 31.
Članak 79. Poslovnika briše se.
Članak 32.
U članku 81.a stavku 2. Poslovnika riječi „Županijsko poglavarstvo“ se brišu.
Članak 33.
U članku 83. stavku 1. Poslovnika riječ „pismenim“
zamjenjuje se   riječju „pisanim“ a riječ „vijećnicima“  
riječju “članovima“.
Članak 34.
U članku 84. stavku 1., članku 92. stavku 4. i članku
94. stavku 1. Poslovnika  riječ „pismenom“ zamjenjuje
se  riječju „pisanom“.
Članak 35.
U članku 90. stavku 2. Poslovnika  riječi „članovi
Županijskog poglavarstva“ zamjenjuju se  riječima „zamjenici župana“.
Članak 36.
U članku 93. st. 2. Poslovnika iza riječi «tajnik»
dodaju se riječi «Tajništva Županije».
Članak 37.
U članku 96. stavcima 3. i 4.  Poslovnika iza riječi
„predlagatelj“ u odgovarajućem padežu dodaju se riječi
“i/li izvjestitelj predlagatelja“u odgovarajućem padežu.
Članak 38.
U članku 105. stavku 3. Poslovnika iza riječi „sjednice“ dolazi točka, a riječi „odnosno stavljanje na uvid
prijepisa tonske snimke“ se brišu.
U istome članku stavku 6. riječ „tok“ zamjenjuje
se  riječju „tijek“.
Članak 39.
U člancima  107., 108. i 109. Poslovnika riječ „Županijske“  se briše.
Članak 40.
U članku 108. Poslovnika stavak 4. mijenja se i
glasi:
„U pogledu dužine trajanja postavljanja pitanja i
davanja odgovora primjenjuju se odredbe članaka 19. i
20. ovog Poslovnika.“
Članak 41
U članku 109. Poslovnika stavak 4. mijenja se i
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glasi:

„Odgovori na postavljena pitanja daju se na način
i u rokovima određenim člancima 19. i 20. ovoga Poslovnika.“
Članak 42.
Članak 110. Poslovnika se briše.
Članak 43.
Izrazi koji se u Poslovniku  koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
Članak 44.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi
i objavi pročišćeni tekst Poslovnika.
Članak 45.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 012-04/09-01/01           
URBROJ: 2140/01-01-09-3
Krapina, 13. srpnja 2009.
POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Stanko Majdak, v.r.
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. i članka
53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08 i 36/09.)
i članaka 17. i 46. stavka 2. Statuta Krapinsko-zagorske
županije(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
broj 13/01., 5/06. i 11/06. – pročišćeni tekst) Županijska
skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici
održanoj dana 13. srpnja 2009. godine donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USTROJSTVU
UPRAVNIH TIJELA KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije - dalje u tekstu Odluka («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» broj 20/07., 4/08. i 5/09.)
članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:
«Rad upravnih tijela usmjerava i usklađuje župan.»
U istome članku stavak 4. mijenja se i glasi:
«Upravna tijela odgovorna su županu za zakonito,
stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga».
Članak 2.
U članku 4. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:
«Do donošenja posebnog zakona i klasifikacije
radnih mjesta, sukladno člancima 78., 79. i 80. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, plaće službenika i namještenika
uređuju se posebnom odlukom župana.»
Članak 3.
U članku 6. Odluke brišu se točke 9. i 10., a točke
11. i 12. postaju točke 9. i 10.
Članak 4.
U članku 7. Odluke, alineji 7. riječi „Županijskog
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poglavarstva“ zamjenjuju se riječju „župana“.
Članak 5.
Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:
„Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak
i šumarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se
odnose na poljoprivredu (stočarstvo, biljna proizvodnja,
vinarstvo, prerada, poljoprivredno zemljište, uvođenje
novih tehnika i tehnologija, ribarstvo), ruralni razvitak
(poljoprivredna gospodarstva, razvoj i obnova sela i seoskih područja), šumarstvo, lovstvo, veterinarstvo, udruge,
zadruge, trgovačka društva, hranu, te u tim područjima:
- organizira provođenje i neposredno provodi akte
Županijske skupštine i župana,
- priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona
i drugih propisa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, šumarstva, lovstva, veterinarstva, hrane, udruga,
zadruga i poljoprivredne politike o kojima odlučuju državna tijela vlasti, a od interesa su za Županiju,
- poduzima aktivnosti radi ravnomjernog poljoprivrednog i ruralnog razvitka Županije,
- prati stanje na području poljoprivrede, ruralnog
razvitka, šumarstva, lovstva, veterinarstva, proizvodnje
hrane, udruga, zadruga i poljoprivredne politike iz samoupravnog djelokruga te priprema nacrte akata za župana i
Županijsku skupštinu,
- izrađuje stručne prijedloge u svrhu stvaranja uvjeta
za brži razvitak poljoprivrede, ruralnog razvitka, šumarstva, lovstva, veterinarstva, proizvodnje hrane, udruga,
zadruga i poljoprivredne politike u Županiji,
- uspostavlja redovite komunikacije i suradnju s
nadležnim ministarstvima, Državnim zavodima iz područja poljoprivrede, Hrvatskom gospodarskom komorom,
te sa svim državnim i županijskim tijelima korisnim za
djelovanje ovog Upravnog odjela,
- uspostavlja i ostvaruje suradnju s gospodarskim
subjektima, ustanovama, znanstvenim i stručnim organizacijama iz Županije i Republike Hrvatske,
- uspostavlja i ostvaruje suradnju sa sličnim organizacijskim tijelima iz drugih hrvatskih regija odnosno
županija kao i sa tijelima iz drugih europskih regija,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih
manifestacija,
- prati stanje očuvanja i zaštite prirode, stanje okoliša, onečišćenje i kakvoću tla, stanje sustava za odvodnju i
navodnjavanje poljoprivrednih površina te predlaže mjere,
- obavlja i druge poslove iz područja poljoprivrede,
ruralnog razvitka, šumarstva, lovstva, veterinarstva, proizvodnje hrane, udruga, zadruga i poljoprivredne politike
radi razvoja i unapređivanja tih područja u Županiji,
- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine
ili župana.”
Članak 6.
U članku 9. Odluke, alineji 10., članku 10. Odluke,
alinejama 4. i 6., članku 13. Odluke, alineji 7., članku
14. Odluke, alineji 10. i članku 15. Odluke, alineji 8.
riječi „Županijskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju
„župana“.
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Članak 7.
Članak 16. Odluke se briše.
Članak 8.
Članak 17. Odluke se briše.
Članak 9.
Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:
«Tajništvo Županije je stručna služba koja obavlja
poslove koji se odnose na:
- stručnu i tehničku pripremu i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, praćenje
rada sjednica, izradu zapisnika i akata sa sjednica te
praćenje njihovih izvršenja,
- poslove pružanja pravne i druge stručne pomoći
članovima Županijske skupštine i njihovim klubovima,
te županu i zamjenicima župana u obavljanju njihovih
dužnosti,
- poslove izrade nacrta akata iz nadležnosti Županijske skupštine i župana, pravno-tehničke obrade akata
pripremljenih za sjednice Županijske skupštine, te poslove
proučavanja i davanja stručnih mišljenja o pitanjima koja
razmatraju tijela Županije ili su vezana na njihov rad i
postupanje,
- poslove pružanja stručne pomoći upravnim tijelima
Županije u pripremi nacrta akata iz njihove nadležnosti,
- poslove uređivanja službenog glasila Županije,
- poslove u vezi ustanovljenja i dodjele javnih
priznanja,
- stručne poslove u vezi s izborom i imenovanjima
odnosno postavljenjem dužnosnika Županije,
- poslove odnosa s javnošću i protokola,
- poslove turističke promidžbe Županije,
- poslove implementacije brandinga Županije,
- poslove u svezi s ostvarivanjem prava na pristup
informacijama,
- poslove obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite
i vatrogastva,
- poslove u vezi predstavki i pritužbi građana i
pravnih osoba,
- poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama
lokalne samouprave, pravnim osobama za potrebe župana
i zamjenika župana,
- poslove suradnje s regijama u inozemstvu, poslo
ve vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama,
poslove suradnje na međunarodnim projektima,
- poslove europskih integracija, informiranja i edu
kacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog
sektora o procesima europskih integracija,
- i druge poslove utvrđene posebnim zakonom,
drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.»
Članak 10.
U članku 22. Odluke stavku 2. riječi „Županijskog
poglavarstva“ zamjenjuju se riječju „župana“.
U istome članku, stavku 5. ispred riječi «najmanje»
dodaju se riječi «,u pravilu,».
U istome članku stavak 6. mijenja se i glasi:
„Pročelnici upravnih tijela mogu imati zamjenike
koje, na njihov prijedlog, imenuje župan.“
Članak 11.
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Članak 23. Odluke mijenja se i glasi:
«U upravnim tijelima, kao unutarnje ustrojstvene
jedinice mogu se ustrojiti ispostave, odsjeci i uredi.
Ispostave se ustrojavaju za obavljanje upravnih i
stručnih poslova iz djelokruga rada upravnog tijela izvan
sjedišta upravnog tijela.
Ispostavom upravlja voditelj ispostave.
Odsjeci i uredi se ustrojavaju za obavljanje poslova u jednom ili više područja, samo ako postoje uvjeti
za ustrojavanje najmanje dva odsjeka ili ureda u okviru
upravnog tijela.
Odsjekom i uredom upravlja voditelj odsjeka odnosno ureda.»
Članak 12.
Pravilnike o unutarnjem redu iz članka 21. Odluke,
za upravna tijela iz članka 7., 8., 9., 13., 14., 15., 18. i 19.
Odluke donijeti će župan, a rješenja o rasporedu službenika i namještenika donijeti će pročelnici upravnih tijela
u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu Pravilnika o
unutarnjem redu.
U skladu s prethodnim stavkom ovog članka, župan
je dužan u roku od osam dana od dana stupanja na snagu
Pravilnika iz prethodnog stavka ovog članka raspisati
javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela
iz članaka 7., 8., 9., 13., 14. i 19. Odluke, te istovremeno
odrediti službenike koji će privremeno, do imenovanja
i stupanja na rad pročelnika temeljem javnog natječaja,
obnašati dužnost pročelnika upravnih tijela.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gradnju, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i Upravnog
odjela za financije i proračun, kao i tajnik Tajništva Županije nastavljaju obavljati poslove kao pročelnici odnosno
tajnik pobrojenih upravnih tijela.
Članak 13.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi
i objavi pročišćeni tekst Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 023-01/09-01/08
URBROJ: 2140/01-01-09-5
Krapina, 13. srpnja 2009.
POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Stanko Majdak, v.r.
Na temelju članka 190. st. 1. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti   (“Narodne novine” br. 150/08), čl. 4. st. 1. toč.
b) Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te o utvrđivanju
vremena i uzroka smrti («Narodne novine»  br. 121/99.,
133/99. i 112/00.)   i članka 17. Statuta Krapinsko   zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko -zagorske
županije” br. 13/01., 5/06. i 11/06. – pročišćeni tekst)
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2.
sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009. godine donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju mrtvozornice
I.
Za obavljanje službe mrtvozorstva za područje
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Općine Gornja Stubica imenuje se: Andrea Horvat 
Hođić iz Svete Nedjelje, Franje Tuđmana 13b.
II.
Imenovana iz toč. I. ovoga Rješenja u obavljanju
mrtvozorničke djelatnosti dužna se je pridržavati odredbi
Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te o utvrđivanju
vremena i uzroka smrti («Narodne novine” br. 121/99.,
133/99. i 112/00.) i Odluke o organizaciji mrtvozorničke
djelatnosti i imenovanju mrtvozornika («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 14/03., 4/07. i 5/09.).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije”.
Klasa: 543-05/09-01/01  
Urbroj: 2140/01-01-09-3
Krapina, 13. srpanj 2009.
POTPREDSJEDNIK Županijske skupštine
Stanko Majdak, v.r.
Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske
županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) Županijska
skupština Krapinsko-zagorske županije na 02. sjednici
održanoj dana 13. srpnja 2009. godine  donijela je
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o
obavljenoj reviziji financijskih
izvještaja i poslovanja Krapinskozagorske županije za 2008. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za
reviziju, Područnog ureda  Krapina o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja Krapinsko-zagorske
županije za 2008. godinu Klasa: 041-01/09-01/1, Urbroj:
613-04-09-11 od 15. lipnja 2009.  
II.
Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini
njegov sastavni dio.
KLASA: 400-01/09-01/49
URBROJ: 2140/01-01-09-4
Krapina, 13. srpnja 2009.
POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Stanko Majdak, v.r.
Na temelju članka 38. st. 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/02., 5/06. i
11/06. – pročišćeni tekst) te  čl. 6. st. 1. i 2. i  čl. 8. st. 1. i
3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave  («Narodne
novine» br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05.,
44/05. - pročišćeni tekst, 44/06. i 109/07.) Mandatno
povjerenstvo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske
županije na 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009.
godine donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se mirovanje mandata člana Županijske
skupštine ŽELJKA ZOZOLI   iz Hraščine, Gornji Kra-
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ljevec 2c i početak mandata zamjenika člana Županijske
skupštine JOSIPA PETEKA iz Pregrade, Valentinovo 4.
KLASA: 021-04/09-01/16
URBROJ: 2140/01-01-09-6
Krapina, 13. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK Mandatnog povjerenstva
Franjo Novački, v.r.

GRAD DONJA STUBICA
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) i članka 14. Statuta Grada Donja Stubica („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 14/97, 4/01 i
20/01), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 2. sjednici
održanoj 07.07.2009. godine, donosi
STATUT GRADA DONJA STUBICA
I.  OPĆE ODREDBE
Članak  1.
Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug
Grada Donja Stubica, njegova obilježja, javna priznanja,
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Donja Stubica,
način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava,
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga
pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada
Donja Stubica.
Članak 2.
Grad Donja Stubica je jedinica lokalne samouprave
i u sastavu je Krapinsko-zagorske županije.
Naziv Grada je: Grad Donja Stubica.
Sjedište Grada je: Donja Stubica, Trg Matije Gupca
20/II.
Grad Donja Stubica je pravna osoba.
Grad Donju Stubicu zastupa gradonačelnik.
Članak 3.
Grad Donja Stubica obuhvaća slijedeća naselja:
Donja Podgora, Donja Stubica, Gornja Podgora, Hižakovec, Hruševec, Lepa Ves, Matenci, Milekovo Selo,
Pustodol i Vučak.
Granice Grada predstavljaju granice rubnih naselja
iz stavka 1. ovog članka na način kako je prikazano u
službenoj evidenciji prostornih jedinica, koja se vodi kod
nadležnih županijskih tijela.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom zakonom.
II. OBILJEŽJA GRADA DONJA STUBICA
Članak 4.
Grad Donja Stubica ima grb, zastavu i svečanu
zastavu.
Izgled i način uporabe obilježja Grada utvrđuje
se posebnom statutarnom odlukom Gradskog vijeća, uz
prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
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Grad Donja Stubica i izražava pripadnost Gradu Donja
Stubica.
Članak 5.
Grad Donja Stubica ima Dan Grada i Zaštitnika
Grada.
Blagdan Presvetog Trojstva, utvrđuje se kao Dan
Grada Donja Stubica.
Dan Grada Donja Stubica obilježava se na način
propisan posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Zaštitnik Grada Donja Stubica je Sveti Antun Padovanski.
Članak 6.
Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Donja Stubica osobe koje su se istakle
naročitim zaslugama za Grad.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja
Grada.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 7.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Donja Stubica, a poglavito za naročite
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture,
obrazovanja, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Članak 8.
Javna priznanja Grada Donja Stubica su:
1. Počasni građanin Grada Donja Stubica
2. Povelja Grada Donja Stubica
3. Plaketa Grada Donja Stubica
4. Diploma Grada Donja Stubica
5. Nagrada Grada Donja Stubica
6. Zahvalnica Grada Donja Stubica
Članak 9.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak, uređuje se posebnom odlukom Gradskog
vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)   SAMOUPRAVE
Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad
Donja Stubica uspostavlja i održava suradnju  s drugim
jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u
skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 11.
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama
lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i
trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za
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njezino razvijanje.

Članak 12.
Sporazum o suradnji Grada Donja Stubica i općine
ili grada druge države objavljuje se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.
Grad Donja Stubica je samostalan u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, te   podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Grada Donja Stubica.
Članak 14.
Grad Donja Stubica u samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju 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 zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području , te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad Donja Stubica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Članak 15.
Grad Donja Stubica može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički
s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica
lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog
društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih
poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem
koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju
zajedničkih poslova.
Članak 16.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za
građane na području više jedinica lokalne samouprave
prenijeti na Krapinsko-zagorsku županiju, u skladu sa
njezinim Statutom.
Članak 17.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica može tražiti od
Županijske skupštine da joj uz suglasnost središnjeg tijela
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državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih
poslova iz samoupravnog djelokruga županije, ako je
Grad osigurao uvjete za njezino obavljanje.
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga Grada, čije je obavljanje od lokalnog interesa
za građane, prenijeti na mjesnu samoupravu.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 19 .
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg
akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika
o promjeni područja Grada, o uvođenju prireza, kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o   raspisivanju
referenduma   iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih
odbora na području Grada i 20% birača upisanih u  popis
birača Grada.
Članak 20.
Referendum se može raspisati   radi razrješenja
gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na
način  propisan zakonom.
Članak 21.
Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od
30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, dužno je dati pismeni odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema
prijedloga.
Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica,
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i
upisani su u popis birača.
Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 19. st. 1. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko
vijeće.
Članak 25.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
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na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 26.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća
i gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka najkasnije u roku od  60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana,
te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 27.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog
vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno,
a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja
iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Donja Stubica,
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih
građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
Grada Donja Stubica odnosno pročelnik upravnog tijela
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te
ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima
elektroničke komunikacije.
VII. TIJELA  GRADA DONJA STUBICA
Članak 30.
Tijela Grada Donja Stubica su Gradsko vijeće i  
Gradonačelnik.
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1. GRADSKO VIJEĆE
Članak 31.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u
nadležnosti su gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Gradsko vijeće.
Članak 32.
U okviru samoupravnog djelokruga Gradsko vijeće:
- donosi Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- donosi strategiju razvoja i planove razvoja Grada,
- donosi dokumente prostornog uređenja, u skladu
sa zakonom,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
- donosi proračun, odluku o privremenom financiranju i odluku o izvršavanju proračuna,
- donosi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju
proračuna,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Donja Stubica čija pojedinačna vrijednost  
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđenju pokretnina i nekretnina,
- donosi odluku o promjeni granice Grada Donja
Stubica,
- donosi odluke o gradskim porezima, prirezu, naknadama i drugim prihodima od interesa za Grad Donja
Stubica,
- donosi odluke o zaduživanju uzimanjem kredita,
zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira,
- donosi odluke o davanju jamstva pravnim osobama
u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i
ustanovi čiji je osnivač i van proračunskim korisnicima,
sukladno zakonu,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Grad,
- donosi odluku o dodjeli koncesija, ako zakonom
nije drugačije propisano
- donosi odluke o javno-privatnom partnerstvu,
- traži i razmatra izvješća gradonačelnika i donosi
odluke po istima,
- donosi odluku o visini plaće, odnosno naknade
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i
službi,
- osniva javne ustanove, ustanove, vlastite pogone,
trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje
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gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za Grad,
- odlučuje o udjelu u osnivačkom kapitalu trgovačkog društva i duge pravne osobe,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova,
kojih je Grad osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji
s drugim jedinicama lokalne  samouprave i pristupanju
Grada Donja Stubica nacionalnom savezu jedinica lokalne
samouprave, u skladu sa zakonom,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- raspisuje lokalni referendum i traži mišljenje od
zborova građana,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Gradskog vijeća,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog
vijeća,
- utvrđuje nastanak izvanrednih okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom,
- odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 33.
Gradsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika Gradskog
vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju
plaću.
Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 34.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa Gradsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 35.
Gradsko vijeće čini petnaest (15) vijećnika.
Članak 36.
Vijećnicima Gradskog vijeća mandat traje četiri
(4) godine.
Vijećnici Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
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Članak 37.
Vijećnici dužnost obavljaju počasno i za to ne
primaju plaću.
Vijećnici imaju pravo za svoj rad u Gradskom
vijeću i radnim tijelima na naknadu troškova u skladu s
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Članak 38.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koji je izabran pod uvjetima utvrđenim zakonom.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata, dužnost vijećnika preuzima njegov zamjenik.
Članak 39.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat
miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u
skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam
dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 40.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog
vijeća,
- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku
gradonačelnika o njihovu radu,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je
član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika od tijela Grada, te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje
u radu Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog
vijeća.
Članak 41.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje
prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug,
sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja,
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sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja od
značaja za rad Gradskog vijeća.
1.1.  RADNA TIJELA
Članak 42.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog
vijeća,
- Mandatna komisija.
Članak 43.
Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i
četiri (4) člana, koji se biraju iz redova članova Gradskog
vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog
vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba koje
temeljem zakona i drugih propisa bira, odnosno imenuje
Gradsko vijeće.
Članak 44.
Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog
vijeća ima predsjednika i četiri (4) člana, koji se biraju iz
redova članova Gradskog vijeća.
Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog
vijeća:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
Grada, odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- može predlagati donošenje odluka i drugih općih
akata iz nadležnosti Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i
Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 45.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva (2) člana,
koji se biraju iz redova članova Gradskog vijeća.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko
vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja
mandata vijećnika,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 46.
Izbor i način rada radnih tijela Gradskog vijeća
uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 47.
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Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela
radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih
akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja
su na dnevnom redu Gradskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada ostalih
radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.
2. GRADONAČELNIK
Članak 48.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne
vlasti Grada.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata koje donosi
Gradsko vijeće,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Gradskog vijeća,
- naredbodavatelj je za izvršenje Proračuna,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i podnosi
izvješća o  izvršenju proračuna,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom
Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Donja Stubica čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje
i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu
sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Grada,
- predlaže izradu i utvrđuje prijedloge dokumenata prostornog uređenja, nakon zakonskog provedenog
postupka,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona
Grada,
- imenuje i razrješava voditelja za financijsko
upravljanje i kontrole,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela
Grada,
- usmjerava i nadzire rad i djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako
su preneseni Gradu,
- donosi odluku o početku postupka javne nabave,
ako posebnim zakonom nije drugačije propisano,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na
temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena ko-
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munalnih usluga,
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom
vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku
Gradskog vijeća,
- organizira zaštitu od požara na području Grada i
vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera
za unapređenje zaštite od požara,
- zapovjeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Članak 49.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu
i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
Članak 50.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih
pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana
primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom
pitanju.
Članak 51.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon
ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku
od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće
to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana
o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela
državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada
tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.
Članak 52.
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Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 53.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova
iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1.
ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.
Članak 54.
U slučaju profesionalnog obavljanja dužnosti gradonačelnik, odnosno zamjenik gradonačelnika, ima pravo
na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz
rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u
staž osiguranja.
U slučaju da gradonačelnik, odnosno zamjenik
gradonačelnika dužnost ne obavlja profesionalno, ima
pravo na naknadu za rad.
Visina plaće i naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka
utvrđuje se odlukom Gradskog vijeća.
Članak 55.
Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i
prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja Grada Donja
Stubica
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja,dužnost gradonačelnika do kraja mandata
obavlja zamjenik gradonačelnika.
Članak 56.
Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti
putem referenduma u slučajevima i u postupku propisanom Zakonom.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
gradonačelnika.
VII. UPRAVNA TIJELA
Članak 57.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
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Grada Donja Stubica, utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom
prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.
Članak 58.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni
i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja
općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Članak 59.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova
iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.
Članak 60.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
Proračunu Grada Donja Stubica i iz drugih prihoda u
skladu sa zakonom.
VIII. JAVNE SLUŽBE
Članak 61.
Grad Donja Stubica u okviru samoupravnog
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je
zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 62.
Grad Donja Stubica osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 61. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih
pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Grad Donja
Stubica ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član
skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Donja Stubica može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama
temeljem ugovora o koncesiji.
IX. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 63.
Na području Grada Donja Stubica osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o
lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili
više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način
i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije
uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 64.
Mjesni odbori na području Grada Donja Stubica su:
1. Mjesni odbor Donja Stubica, za naselje Donja
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Stubica
2. Mjesni odbr Donji Hruševec, za dio naselja Hruševec od kbr. 1-138
3. Mjesni odbor Donji Matenci, za dio naselja Matenci od kbr. 1-89
4. Mjesni odbor Donja Podgora, za naselje Donja
Podgora
5. Mjesni odbor Gornji Hruševec, za dio naselja
Hruševec od kbr. 139 – do kraja
6. Mjesni odbor Gornji Matenci, za dio naselja
Matenci od kbr. 90 – do kraja
7. Mjesni odbor Gornja Podgora, Milekovo Selo i
Hižakovec, za naselja Gornja Podgora,
    Milekovo Selo i Hižakovec
8. Mjesni odbor Lepa Ves, za naselje Lepa Ves
9. Mjesni odbor Pustodol, za naselje Pustodol
10. Mjesni odbor Vučak, za naselje Vučak.
Članak 65.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,
organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.
Članak 66.
Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i
po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisani način i po propisanom postupku,
obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje
Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 67.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode
se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog
odbora, te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.
Članak 68.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 69.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme
od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora
uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu
primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 70.
Odluku o raspisivanju i provedbi izbora donosi
Gradsko vijeće.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
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Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova, osim mjesnog
odbora Donja Stubica koji ima 9 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 72.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i zamjenika predsjednika vijeća iz svog sastava, na vrijeme od
četiri godine, na način propisan pravilima mjesnog odbora.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Članak 73.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom
radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge
poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama
Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Članak 74.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija
kojima se poboljšava komunalni standard građana na
području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju   zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih
potreba na svom području.
Članak 75.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanje i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova
vijeća mjesnog odbora, izbor predsjednika vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od
značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 76.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
Članak 77.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana ima predsjednika i zamjenika zbora
koji se biraju javnim glasovanjem na zboru građana.
Članak 78.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način
propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način
rada upravnih tijela Grada.
Članak 79.
O inicijativi i prijedlogu iz članka 65. Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 80.
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Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Gradonačelnik.
Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene
poslove.
X. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA DONJA
STUBICA
Članak 81.
Sve pokretne i nepokretne stvari, financijska imovina, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Donja
Stubica, čine imovinu Grada Donja Stubica.
Članak 82.
Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom
dobrog gospodara.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom
Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada.
Članak 83.
Grad Donja Stubica ima prihode kojima u okviru
svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Donja Stubica su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog
vijeća,
- prihodi od nekretnina i pokretnina u vlasništvu  
Grada i imovinskih prava,
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima
udjele ili dionice,
- prihodi od naknade koncesije koje daje Gradsko
vijeće,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Donja Stubica u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima sa Krapinsko-zagorskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio
u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske
predviđena u državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 84.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Donja Stubica
iskazuju se u proračunu Grada Donja Stubica.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 85.
Proračun Grada Donja Stubica i odluka o izvršavanju proračuna, donose se za proračunsku godinu i vrijede
za godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mje-
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seci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 86.
Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu, na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje
od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 87.
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.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.
Članak 88.
Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno
planiranje i izvršavanje proračuna, te
zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično
raspolaganje proračunskim sredstvima.
XI. AKTI GRADA
Članak 89.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o privremenom financiranju, odluku o
izvršavanju proračuna, planove, programme, smjernice,
izvješća, preporuke, odluke i druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 90.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, planove,
programme, te ostale akte kada je za to ovlašten zakonom,
Statutom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 91.
Radna   tijela Gradskog vijeća donose zaključke,
prijedloge i preporuke.
Članak 92.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz
članka 89. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom
ovim Statutom.
Članak 93.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata
Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.
Članak 94.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim
zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti
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žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 95.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja
ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu.
Članak 96.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Donja Stubica
i postupku donošenja akata, utvrđuju se Poslovnikom
Gradskog vijeća.
Članak 97.
Svi opći akti koje donosi Gradsko vijeće, objavljuju
se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”,
na oglasnoj ploči u sjedištu Grada i na službenim web
stranicama Grada.
XII. JAVNOST RADA
Članak 98.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih
tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 99.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnoj ploči u sjedištu
Grada i na službenim web stranicama Grada.
Javnost rada gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog
priopćavanja.
Članak 100.
Javnost rada osigurava se i provođenjem javne
rasprave.
Javna rasprava provodi se o prijedlogu dokumenata
prostornog uređenja i u ostalim zakonom propisanim
slučajevima.
XIII SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 101.
Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je
posebnim zakonom.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 102.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj pro-
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mjeni Statuta.
Ako Gradsko vijeće ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se
ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća,
prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja
rasprave o prijedlogu.
Članak 103.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta
Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 14/97, 4/01 i 20/01) i zakona, uskladit će
se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje, u zakonom propisanim rokovima.
Članak 104.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti
Statut Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, br. 14/97, 4/01 i 20/01).
KLASA: 012-03/09-01/1
URBROJ: 2113/01-04/1-09-2
Donja Stubica, 07.07.2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Anđelko Glivar, dr.med., v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08
i 36/09) i članka 14. i 88. Statuta Grada Donja Stubica
(“Službeni glanik Krapinsko-zagorske županije”, 14/97,
4/01 i 20/01) Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 2.
sjednici održanoj 07.07.2009. godine, donosi
POSLOVNIK
Gradskog vijeća Grada Donja Stubica
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način konstituiranja
Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika
i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak
izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (u daljem tekstu:
Gradsko vijeće).
II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom,
a Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
Gradskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Gradskog vijeća.
Do izbora predsjednika Gradskog vijeća, najstariji
izabrani vijećnik predsjedava sjednici (u daljem tekstu:
predsjedatelj).
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća sva prava i dužnosti
predsjednika Gradskog vijeća u pogledu predsjedanja i
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rukovođenja sjednicom.
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Donja Stubica obavljati savjesno i
odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike
Hrvatske, zakona i Statuta Grada Donja Stubica i poštivati
pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada Donja Stubica, Krapinsko-zagorske županije
i Republike Hrvatske.”
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”, te
potpisuje tekst svečane prisege.
Članak 4.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati
dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na
kojoj je nazočan.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika i izbora predsjednika
Vijeća, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu
predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
Grada Donja Stubica.
Članak 7.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 8.
U Vijeću mogu se osnovati klubovi vijećnika prema
stranačkoj pripadnosti, te klubovi nezavisnih vijećnika.
Klub mora imati najmanje tri člana.
Svaki klub vijećnika ima svog predsjednika.
Predsjednik kluba predstavlja klub i glasnogovornik
je na sjednici Vijeća kada se mišljenje i stav kluba traži,
ako klub ne odredi drugog službenog predstavnika.
Članak 9.
Predsjednik Vijeća, kad je to potrebno, saziva
predsjednike klubova vijeća na zajedničku sjednicu radi
pribavljanja njihova mišljenja ili dobi vanja suglasnosti, odnosno radi podnošenja njihova prijedloga kad se
njihovo mišljenje, suglasnost ili prijedlog tražio, kao i u
drugim slučajevima kada to predsjednik Vijeća smatra
opravdanim.
Članak 10.
Klubovi su obvezni o svom osnivanju obavijestiti
predsjednika Vijeća i upravno tijelo koje obavlja stručne
poslove za Gradsko vijeće, te priložiti pravila rada i podatke o članovima i predsjedniku kluba.
Klub radi na sjednicama u skladu sa pravilima.
Prostor, sredstva i druge uvjete za rad kluba osigurava Vijeće.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Gradsko vijeće dužno je pružiti stručnu i tehničku pomoć
u radu kluba, po nalogu predsjednika Vijeća.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
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POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 11.
Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Gradsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje pet vijećnika Gradskog vijeća, većinom glasova
svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Članak 12.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Članak 13.
Prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća
propisana su Statutom Grada Donja Stubica i ovim Poslovnikom.
Članak 14.
Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomaže pročelnik
upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Gradsko
vijeće.
V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Stalna Radna tijela Gradskog vijeća osnovana
Statutom Grada su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog
vijeća.
Mandat članova stalnih radnih tijela je četiri godine.
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog
članka, Gradsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga
povremena radna tijela za razmatranje određenih pitanja
iz djelokruga Gradskog vijeća.
Odlukom o osnivanju utvrđuje se njihov sastav,
djelokrug rada, trajanje i mandat.
Članak 16.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj
sjednici Gradskog vijeća iz reda vijećnika, na prijedlog
privremenog predsjedatelja ili najmanje pet vijećnika,
javnim glasovanjem.
Članak 17.
Komisija za izbor i imenovanja, ima predsjednika
i četiri člana.
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Komisija za izbor i imenovanja bira se na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća iz reda vijećnika, na
prijedlog privremenog predsjedatelja ili najmanje pet
vijećnika, javnim glasovanjem.
Članak 18.
Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog
vijeća ima predsjednika i četiri člana.
Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog
vijeća bira se iz reda vijećnika, na prijedlog Komisije
za izbor i imenovanja ili najmanje pet vijećnika, javnim
glasovanjem.
Članak 19.
Radna tijela rade na sjednicama.
Predsjednik radnog tijela organizira rad radnog
tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.
Sjednice radnih tijela saziva predsjednik po potrebi
ili na inicijativu predsjednika Vijeća i gradonačelnika.
Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti
zamjenjuje član kojeg odredi radno tijelo.
Članak 20.
Radna tijela donose odluke većinom glasova nazočnih.
O radu na sjednicama radnog tijela vodi se zapisnik.
Članak 21.
Prijedlog i stavove radnog tijela na sjednici Vijeća
iznosi predsjednik ili član kojeg odredi radno tijelo.
Radno tijelo iznosi stavove i mišljenja o predmetu
na sjednici Vijeća prije rasprave o tom predmetu.
VI. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Članak 22.
Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća.
Gradonačelnik je jedan od ovlaštenih predlagatelja
općih akata koje donosi Gradsko vijeće.
Gradonačelnik može odrediti  izvjestitelja za pojedine točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
Članak 23
Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću izvješća o
svom radu, sukladno odredbama Statuta Grada.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 24.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom, donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o privremenom financiranju, odluku
o izvršavanju proračuna, planove, programe, smjernice,
izvješća, preporuke, odluke i druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 25.
Izvornike akata Gradskog vijeća potpisuje predsjednik Vijeća i ovjeravaju se pečatom Gradskog vijeća.
Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u pismohrani Grada.
Članak 26.
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Opći akti Gradskog vijeća objavljuju se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnoj
ploči u sjedištu Grada i na službenim web stranicama
Grada.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka,
brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Gradsko vijeće.
Članak 27.
Postupak donošenja akta pokreće se pisanim prijedlogom, koji se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko
vijeće jesu: gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća,
vijećnici, klub vijećnika,  radna tijela Gradskog vijeća i
Vijeće mjesnih odbora, osim ako je zakonom propisano
da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba
važećeg akta koji se mijenja, odnosno dopunjuje.
Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija.
Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i
kratko obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj akta ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim
mišljenjima i primjedbama.
Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave
o aktu i kada on nije predlagatelj.
Članak 28.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog
proračuna i prijedlog prostornog plana 20 minuta.
Članak 29.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje, najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 27. stavak 2. ovog Poslovnika.
Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća, a predsjednik Gradskog vijeća ga prije odlučivanja
dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku,
ukoliko on nije predlagatelj.
Članak 30.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Ovlašteni predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
Gradonačelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.
Članak 31.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Gradsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako
bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu
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Članak 32.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 33.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijela Komisija za Statut Grada i
Poslovnik Gradskog vijeća i s njima se suglasio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima
se suglasio predlagatelj akta.
Članak 34.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio gradonačelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio
gradonačelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem
se odlučuje.
Članak 35.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu
članaka, odnosno dijelu teksta prijedloga akta na koji se
odnose.
Ako je na jedan Članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i
prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Prihvaćeni amandman postaje sastavnim dijelom
akta.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 36.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako
bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo
uzrokovati znatniju štetu za Grad.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnose ovlašteni predlagatelji predsjedniku Gradskog
vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Gradskog
vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku,
može se podnijeti i na samoj sjednici.
Članak 37.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga
za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a
potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 38.
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Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku
mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA
Članak 39.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna Grada, podnosi gradonačelnik
na način i u rokovima propisanim zakonom.
Članak 40.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.
X. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 41.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i predstavnicima
ovlaštenih predlagatelja akata u svezi poslova iz njihovog
djelokruga rada, odnosno predloženih akata.
Pitanja se postavljaju na sjednici Gradskog vijeća,
pod točkom “pitanja i prijedlozi”.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, pisani odgovor daje
se najkasnije na slijedećoj sjednici.
Članak 42.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća
će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje
uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća neće to
pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o
tome će obavijestiti vijećnika.
XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA
Članak 43.
Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu u
skladu s odredbama Statuta Grada Donja Stubica.
Članak 44.
Prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje pet vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća gradonačelnika.
U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 45.
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevni red sjednice Gradskog vijeća
koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije
nego što protekne 30 dana od dana  primitka.
Članak 46.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Gradskog vijeća
izložiti i obrazložiti prijedlog.
Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se
očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 47.
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Raspravu o izvješću gradonačelnika Gradsko
vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili
donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika traži  
izvršavanje općih akata Gradskog vijeća.
Članak 48.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika mogu prijedlog povući najkasnije
prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika
nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju   ne može se ponovno postaviti prije
proteka roka od 90 dana od dana kada je Gradsko vijeće
donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje
izvješća od gradonačelnika.
XII  RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 49.
Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje
jedne trećine vijećnika ili na prijedlog gradonačelnika, u
roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno gradonačelnika.
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati gradonačelnik u roku od 30 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine
vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od vijećnika.
Sjednice Gradskog vijeća, u pravilu se ne sazivaju
od 15. srpnja do 15. kolovoza.
Članak 50.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo
u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima, u pravilu
pet dana prije održavanja sjednice.
Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se
može skratiti, o ćemu odlučuje predsjednik Gradskog
vijeća.
Poziv i materijal za sjednicu mogu se dostaviti i
elektroničkim putem.
2. Dnevni red
Članak 51.
Dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik Gradskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene
prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Gradskog
vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Članak 52.
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Dnevni red sjednice Gradskog vijeća utvrđuje se u
pravilu na početku sjednice.Prilikom utvrđivanja dnevnog
reda predsjednik Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelji
mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima
se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj
dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda glasuje se bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi,
zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a
nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća
objavljuje utvrđeni dnevni red.
Članak 53.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon
što je dnevni red utvrđen.
U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka
skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog
nije podnijet.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 54.
Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik
Gradskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
potpredsjednik.
Članak 55.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje
je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća može opomenuti govornika na red ili ga prekinuti u govoru.
Predsjednik Gradskog vijeća brine se da govornik
ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 56.
Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se javili za riječ.
Članak 57.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru
grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća,
predsjednik Gradskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Gradskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti
ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Gradskog vijeća će
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utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji
prilikom glasovanja.
Članak 58.
Na sjednici Gradskog vijeća može se odlučiti da
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Gradsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
4. Tijek sjednice
Članak 59.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje nazočnost
vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Gradskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Gradskog vijeća
ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Gradsko vijeće.
Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da sjednici
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.
Predsjednik Gradskog vijeća prekinuti će i završiti
sjednicu u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da
nema nazočnosti većine vijećnika.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugog razloga,
Gradsko vijeće može odlučiti da se sjednica prekine i
zakaže nastavak za određeni dan i sat.
Predsjednik Gradskog vijeća može na prijedlog
Kluba vijećnika ili najmanje 1/3 vijećnika, odobriti pauzu
od 15 minuta.
5. Odlučivanje
Članak 60.
Za donošenje akata na sjednici Gradskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima
kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 61.
Gradsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Grada ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Gradsko vijeće
donosi slijedeće akte:
- Statut Grada,
- Poslovnik Gradskog vijeća,
- proračun,
- odluku o zaduživanju Grada,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o uvođenju prireza,
- dokumente prostornog uređenja,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada
Donja Stubica.
6. Glasovanje
Članak 62.
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Glasovanje na sjednici je javno.
Gradsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da
se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv”
prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.
Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici,
a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se
izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se
uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje
izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik
Gradskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman
odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih
poslova za potrebe Gradskog vijeća.
Članak 63.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 64.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Gradskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena
su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži
redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno,
a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Članak 65.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Gradskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje
vijećnicima glasačke listiće.
Članak 66.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom
kao i prvo glasovanje.
Članak 67.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako
popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili
što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen
veći broj kandidata od broja koji se bira.
Članak 68.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Gradskog vijeća obja-
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vio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje
rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Gradskog
vijeća u prisutnosti službenika i   vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 69.
Predsjednika i potpredsjednikaGradskog vijeća bira
i razrješava Gradsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom Grada i ovim Poslovnikom.
Članak 70.
Potpredsjednik Gradskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku Gradskog vijeća, te obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Gradskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.
Dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 71.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Gradskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u
osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, mandat i
prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom
novog predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 72.
Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća mogu
dati ostavku.
Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 73.
Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika Gradskog
vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik
Gradskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika
dok se ne izabere novi predsjednik.
Gradsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog
predsjednika.
XIV. ZAPISNIK
Članak 74.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,
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o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Članak 75.
Svaki vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na
zapisnik s prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se
na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku
odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornici zapisnika sjednica Vijeća čuvaju se u
arhivi Grada.
Članak 76.
Sjednice Gradskog vijeća tonski se snimaju, a tonske snimke sjednica čuvaju se u arhivi Grada.
Upravno tijelo nadležno za arhivu Grada dužno je
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski
snimak sjednice.
XV.  JAVNOST RADA
Članak 77.
Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati,
upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti
rad Gradskog vijeća.
Članak 78.
O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i
objavom na službenim web stranicama Grada.
Članak 79.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 80.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može
se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.
XVI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 81.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Donja Stubica (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 14/97).
KLASA: 012-03/09-01/2
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URBROJ: 2113/01-04/1-09-2
Donja Stubica, 07.07.2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Anđelko Glivar,dr.med., v.r.
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GRAD PREGRADA

Granice Grada idu rubnim granicama katastarskih
općina Cigrovec, Gorjakovo, Kostel, Plemenšćina, Pregrada, Sopot i Vrbanec te dijelom katastarske općine Vinagora
koji obuhvaća naselja Gabrovec, Mala Gora, Martiša Ves,
Velika Gora, Vinagora i Vrhi Vinagorski.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom zakonom.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i
125/08) i članka 14. Statuta Grada Pregrade (“Službeni
glasnik” Krapinsko-Zagorske županije broj 22/01 i 11/02),
Gradsko vijeće grada Pregrade na sjednici održanoj 09.
srpnja 2009. godine, donosi
S TAT U T
GRADA PREGRADE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se status i ustrojstvo grada
Pregrade (u daljnjem tekstu: Grad) i to:
a) status, područje i granice Grada,
b) obilježja, pečati, Dan Grada i javna priznanja,
c) samoupravni djelokrug,
d) suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave,
e) oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
f) tijela Grada; ustrojstvo, ovlasti i način rada,
g) upravna tijela Grada; ustrojstvo, organizacija i
način rada,
h) imovina i financiranje Grada,
i) ustrojstvo i rad javnih službi,
j) mjesna samuprava,
k) oblici konzultiranja građana,
l) provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
m) akti Grada, donošenje i izvršenje,
n) javnost rada,
o) spriječavanje sukoba interesa i
p) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava
i obveza.
II STATUS, PODRUČJE I GRANICE GRADA
Članak 2.
Grad je jedinica lokalne samouprave.
Naziv grada je: Grad Pregrada.
Grad je pravna osoba.
Sjedište Grada je u Pregradi, Ulica Josipa Karla
Tuškana 2.
Članak 3.
Grad obuhvaća područje sljedećih naselja: Benkovo,
Bregi Kostelski, Bušin, Cigrovec, Donja Plemenšćina, Gabrovec, Gorjakovo, Gornja Plemenšćina, Klenice, Kostel,
Kostelsko, Mala Gora, Marinec, Martiša Ves, Pavlovec
Pregradski, Pregrada, Sopot, Stipernica, Svetojurski Vrhi,
Valentinovo, Velika Gora, Vinagora, Višnjevec, Vojsak,
Vrhi Pregradski i Vrhi Vinagorski.
Članak 4.

III. OBILJEŽJA, PEČAT, DAN GRADA I JAVNA
PRIZNANJA
Članak 5.
Grad ima grb, zastavu, svečanu zastavu i svečanu
pjesmu.
Način uporabe i zaštita obilježja Grada utvrđuju
se posebnom odlukom Gradonačelnika/ce, u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Članak 6.
Gradsko vijeće, Gradonačelnik/ca i Jedinstveni
upravni odjel imaju pečat.
Druga tijela Grada mogu imati posebne pečate.
Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka, te način
njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnom odlukom
Gradonačelnika/ce.
Članak 7.
Dan Grada je Bijela nedjelja, koja se svečano slavi
kao gradski blagdan.
U povodu Dana Grada dodjeljuju se priznanja Grada
te priređuju druge svečanosti.
Članak 8.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u
unaprijeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i
unaprijeđivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje
aktivnosti koje su tome usmjerene.
Članak 9.
Javna priznanja Grada su:
1. Povelja počasnog građanina,
2. Plaketa,
3. Diploma i
4. Zahvalnica.
Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled
i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 11.
Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti
rada i akata gradskih tijela.
Članak 12.
Grad u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
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- uređenje naselja i stanovanja,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarenje,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga
sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine
djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
uređuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika/ce
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 13.
Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova
iz članka 12. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom
lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave,
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog
odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu
s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem
koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju
zajedničkih poslova.
Članak 14.
Gradsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg
interesa za građane na području više jedinica lokalne
samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Krapinskozagorsku županiju, sukladno njenom Statutu.
V. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE
Članak 15.
Ostvarujući zajednički interes u unaprijeđivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom
i međunarodnim ugovorima.
Članak 16.
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama
lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i
trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za
njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća
Članak 17.
Sporazum o suradnji Grada i općine ili grada druge
države objavljuje se u službenom glasilu u kojem Grad
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objavljuje svoje akte.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 19.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg
akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika
o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba
zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog
vijeća, gradonačelnik/ca, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.
Članak 20.
Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika/ce i njegovog/njenog zamjenika/ce u slučaju:
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Gradu znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna
Grada u tekućoj godini
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje
jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika/ce i njegovog/njenog zamjenika/
ce može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od birača.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika/ce i njegovog/njenog zamjenika/
ce prije proteka roka od 6 mjeseci od početka njihova
mandata.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika/ce i njegovog/njenog zamjenika/ce,
novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.
Članak 21.
Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od
30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno
članku 20. stavku 3. Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od prijema prijedloga.
Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pita-
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nja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Grada, odnosno na
području za koje se raspisuje referendum i upisani su u
popis birača.
Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.
Članak 25.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata,
kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 26.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća
i gradonačelnik/ca.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja
prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana
te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 27.
Zbor građana saziva predsjednik/ca (u daljnjem
tekstu: predsjednik) Gradskog vijeća u roku od 15 dana
od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je nazočnost najmanje 5% birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno,
a odluke se donose većinom glasova nazočnih građana.
Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja
iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada kao i na rad njegovih
upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim
tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava
i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela
Grada, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
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Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te
e-mailom, odnosno kontakt obrascem na web stranicama
Grada.
VII. TIJELA GRADA
Članak 30.
Tijela Grada su Gradsko vijeće i Gradonačelnik/ca.
1. GRADSKO VIJEĆE
Članak 31.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove
u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u
nadležnosti su gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Gradsko vijeće.
Članak 32.
Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada,
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina
i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća
od 1.000.000,00 kuna,
- odluku o promjeni granice Grada,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i
službi,
- osniva ustanove, javne ustanove, trgovačka društva
i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova,
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji
s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa
općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Gradskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Gradskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
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za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog
vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Članak 33.
U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti
pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske
ili druge manifestacije od značaja za Grad.
O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog
vijeća.
Članak 34.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva (prvog i
drugog) potpredsjednika.
Prvi i drugi potpredsjednik biraju se, u pravilu,
sukladno strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu
troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 35.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa Gradsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika/ce,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 36.
Gradsko vijeće čini 15 vijećnika.
Članak 37.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za
to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu
s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 38.
Vijećniku/ci (u daljnjem tekstu: vijećnik) prestaje
mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije
tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog
vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam
dana prije podnošenja iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom odu-
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zeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s područja Grada, danom
odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Članak 39.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat
miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u
skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od
osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 40.
Ako izabrani vijećnik bude izabran za gradonačelnika/cu, odnosno zamjenika/ce gradonačelnika/ce mora
prije preuzimanja dužnosti podnijeti ostavku na nespojivu
dužnost gradskog vijećnika.
Članak 41.
Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti
zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice predstavničkog tijela.
Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti
ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije
podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2. ovoga
članka ne proizvodi pravni učinak.
Članak 42.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog
vijeća,
- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku
gradonačelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je
član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge.
Članak 43.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekr-
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šajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje
u radu Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog
vijeća.
Članak 44.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje
prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug,
sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja,
sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od
značaja za rad Gradskog vijeća.
1.1. RADNA TIJELA
Članak 45.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
- Mandatna komisija,
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut i Poslovnik te
- Odbor za Proračun i financije.
Članak 46.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko
vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- izvješćuje Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- izvješćuje Gradsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
- izvješćuje Gradsko vijeće o prestanku mirovanja
mandata vijećnika,
- izvješćuje Gradsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti te da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku
vijećnika.
Članak 47.
Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog
vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.
Članak 48.
Odbor za Statut i Poslovnik:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
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koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu
njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge
Gradskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 49.
Odbor za Proračun i financije:
- razmatra nacrt proračuna, odnosno nacrt njegovih
izmjena i dopuna te utvrđuje prijedloge istih i dostavlja ih
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje,
- razmatra nacrt obračuna proračuna Grada i predlaže Gradskom vijeću njegovo usvajanje,
- razmatra izvješće revizije i predlaže Gradskom
vijeću njegovo usvajanje,
- razmatra i druge financijske akte i prijedloge akata
te ih upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Članak 50.
Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela
radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih
akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja
su na dnevnom redu Gradskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.
2. GRADONAČELNIK/CA
Članak 51.
Gradonačelnik/ca zastupa Grad i nositelj je izvršne
vlasti Grada.
Mandat gradonačelnika/ce traje četiri godine.
Članak 52.
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik/ca:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje
proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako
je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Grada,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Grad,
- na prijedlog pročelnika donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Grada,
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,
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- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- na prijedlog pročelnika utvrđuje plan prijma u
službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni
Gradu,
- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i službi
u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje suglasnosti, vrši imenovanja i obavlja druge
poslove koji su ranije različitim aktima određeni ili prenešeni kao obveza Gradskog poglavarstva,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Gradonačelnik/ca je dužan/dužna izvijestiti Gradsko
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3.
alineje 8. ovog članka tromjesečno do 15. u mjesecu za
prethodno izvještajno razdoblje.
Članak 53.
Gradonačelnik/ca je odgovoran/odgovorna za
ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom/njenom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata
upravnih tijela Grada.
Članak 54.
Gradonačelnik/ca dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje srpanj - prosinac prethodne godine i
do 30. rujna za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz prethodne
stavke, od gradonačelnika/ce tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog/njenog djelokruga.
Gradonačelnik/ca podnosi izvješće po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih
pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana
primitka zahtjeva.
Članak 55.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika/ce izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom
pitanju.
Članak 56.
Gradonačelnik/ca u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon
ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku
od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko
vijeće to ne učini, gradonačelnik/ca je dužan/dužna u
roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda
državne uprave u županiji Krapinsko-zagorskoj, te čelnika
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središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor
nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.
Članak 57.
Gradonačelnik/ca ima zamjenika/cu koji ga/je
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 58.
Gradonačelnik/ca može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/ci, ali mu/
joj time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik/ca gradonačelnika/ce je u slučaju iz
stavka 1. ovog članka dužan/dužna pridržavati se uputa
gradonačelnika/ce.
Članak 59.
Gradonačelnik/ca i zamjenik/ca dužnost mogu
obavljati profesionalno. Odluku o tome da li će dužnost
obavljati profesionalno gradonačelnik/ca i zamjenik/
ca gradonačelnika/ce moraju donijeti u roku osam dana
od dana stupanja na dužnost i dostaviti obavijest o tome
pročelniku Jadinstvenog upravnog odjela Grada.
Članak 60.
Gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci gradonačelnika/
ce mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen/osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen/osuđena radi počinjenja kaznenog djela protiv
slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske
i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja Grada,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Članak 61.
Gradsko vijeće u roku od 8 dana izvješćuje Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika/
ce radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika/cu.
Ako mandat gradonačelnika/ce prestaje u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja, dužnost gradonačelnika/ce do kraja mandata
obavlja zamjenik/ca gradonačelnika/ce.
Članak 62.
Gradonačelnik/ca i njegov/njezin zamjenik/ca mogu
se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika/ce i njegovog/njenog zamjenika/ce,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma,
a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
gradonačelnika/ce.
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VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 63.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje
poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad,
ustrojava se upravno tijelo Grada.
Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Upravno tijelo ustrojava se kao Jedinstveni upravni
odjel.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik,
kojega na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik/ca.
Članak 64.
Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava
i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela
Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima
propisane mjere.
Članak 65.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Gradonačelniku/ci.
Članak 66.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada, Državnom proračunu i iz
drugih prihoda u skladu sa zakonom.
IX. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA
Članak 67.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu, čine imovinu Grada, odnosno
financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada
sačinjava njegovu imovinu.
Članak 68.
Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik/ca i
Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.
Gradonačelnik/ca u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja
imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Grada.
Članak 69.
Grad ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog
vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih
prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima
udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima sa županijom i Re-
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publikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak
za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 70.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada iskazuju se u
proračunu Grada.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 71.
Proračun Grada i odluka o izvršenju proračuna
donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za
koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 72.
Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanom zakonom i to najduže za razdoblje
od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 73.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi
i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, isti
se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.
Članak 74.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada
nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.
X. JAVNE SLUŽBE
Članak 75.
Grad u okviru samoupravnog djelokruga osigurava
obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih
i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se
obavljaju kao javna služba.
Članak 76.
Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka
75. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih
ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele
ili dionice Gradonačelnik/ca je član skupštine društva,
odnosno gradonačelnik/ca zastupa Grad kao pravnu osobu
koja ima udjele ili dionice.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povje-

Strana 878 - Broj 14.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

riti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora
o koncesiji.
XI. MJESNA SAMOUPRAVA
a) Osnivanje mjesnih odbora
Članak 77.
Na području Grada osnivaju se mjesni odbori, kao
oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili
više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način
i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije
uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 78.
Mjesni odbori na području Grada su:
1. Mjesni odbor Benkovo (za područje Benkova,
dijela Cigrovca kbr. 147 do 171/3 i Svetojurskih Vrha),
2. Mjesni odbor Bušin (za područje Bušina, Klenica
i Valentinova),
3. Mjesni odbor Cigrovec (za područje Cigrovca,
osim kbr. 147 do 171/3),
4. Mjesni odbor Gorjakovo (za područje Gorjakova),
5. Mjesni odbor Kostel (za područje Brega Kostelskih, Kostela i Kostelskog),
6. Mjesni odbor Plemenšćina (za područje Donje
Plemenšćine, Gornje Plemenšćine i Vojsaka),
7. Mjesni odbor Pregrada (za područje Pregrade i
Vrha Pregradskih),
8. Mjesni odbor Sopot (za područje Sopota, Pavlovca i Višnjevca),
9. Mjesni odbor Stipernica (za područje Marineca
i Stipernice)
10. Mjesni odbor Vinagora (za područje Gabrovca,
Vinagore, Vrha Vinagorskih, Male Gore, Velike Gore i
Martiša Vesi).
Članak 79.
Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu
njihova teritorijalnog preustrojstva, inicijativu može dati
10 % građana upisanih u popis birača za područje za
koje se predlaže preustroj mjesnog odbora, organizacije
i udruženja građana te Gradonačelnik/ca.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, obrazloženi
prijedlog dostavlja se u pisanom obliku Gradonačelniku/
ci.
Članak 80.
Gradonačelnik/ca u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik/ca utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisani način i po propisanom postupku,
obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana
dopuni prijedlog za preustroj mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik/ca upućuje
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Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 81.
U prijedlogu za preustroj mjesnog odbora navode
se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog
odbora, sjedištu mjesnog odbora, osnovama pravila mjesnog odbora te zadacima i izvorima financiranja mjesnog
odbora.
b) Tijela mjesnog odbora - izbor, ovlasti i nadzor
zakonitosti
Članak 82.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri
godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi Pprogram rada mjesnog odbora, Pravila mjesnog odbora, Poslovnik o svom
radu, Financijski plan i Godišnji obračun, te obavlja i
druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Članak 83.
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 lokalne samouprave.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
Gradonačelnik/ca.
Članak 84.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora.
Članak 85.
Vijeće mjesnog odbora može sazivati mjesne
zborove građana zbog rasprave o potrebama i interesima
građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od
mjesnog značenja.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja
mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi
vijeće.
Članak 86.
U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati
zakona i ovog Statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Gradonačelnik/ca, koji/koja može raspustiti Vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, Pravila
mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.
c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora
Članak 87.
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 zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se
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najkasnije do kraja listopada za narednu godinu.
Članak 88.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija
kojima se poboljšava komunalni standard građana na
području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih
potreba na svom području.
Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka
dostavlja se Gradonačelniku/ci.
d) Osnove pravila mjesnih odbora
Članak 89.
Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se
odredbe članaka 83. do 88. ovog Statuta.
Osim osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka
1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se da predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora
navedene dužnosti obavljaju volonterski bez naknade.
Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama
stavka 1. i 2. ovog članka, mjesni odbori donose pravila
mjesnog odbora.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 90.
Tijela Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj
rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
e) Prihodi mjesnog odbora
Članak 91.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
f) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za
mjesne odbore
Članak 92.
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe,
sukladno propisima.
Članak 93.
Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u
obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih
odgovarajućih poslova.
Članak 94.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Članak 95.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
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neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme
od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 96.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
Gradonačelnik/ca u roku 30 dana od dana donošenja
odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora ili
raspuštanja postojećeg vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 97.
Sva Vijeća mjesnih odbora imaju po 5 članova,
osim Vijeća mjesnog odbora Pregrada koje ima 7 članova.
Članak 98.
Vijeće mjesnog odbora bira Predsjednika vijeća
iz svog sastava javnim, odnosno tajnim glasovanjem na
vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora bira iz svoga sastava javnim
ili tajnim glasovanjem jednog zamjenika Predsjednika
vijeća
Članak 99.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Gradonačelnik/ca.
Gradonačelnik/ca može u postupku provođenja
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti
Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe
ovog Statuta, Pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
XII. AKTI GRADA
Članak 100.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge
opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 101.
Gradonačelnik/ca u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je
za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 102.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 103.
Gradonačelnik/ca osigurava izvršenje općih akata
iz članka 100. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću
rada upravnih tijela.
Članak 104.
Jedinstveni upravni odjel Grada u izvršavanju općih
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akata Gradskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom
Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne
ovlasti.
Članak 105.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza
gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima,
obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane
pravnih osoba kojima je Grad osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika/ce kojima 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.
Članak 106.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja
ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu.
Članak 107.
Detaljnije odredbe o aktima Grada i postupku njihova donošenja utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 108.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju
u Službenom glasilu grada, odnosno županije Krapinskozagorske, ako grad nema svoje službeno glasilo.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga,
općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom
objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
XIII. JAVNOST RADA
Članak 109.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 110.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na web stranicama Grada www.pregrada.hr .
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Članak 111.
Javnost rada gradonačelnika/ce osigurava se:
- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija
za medije,
- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada www.
pregrada.hr .
Članak 112.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada
osigurava se izvješćivanjem i napisima u tisku, na web
stranicama Grada www.pregrada.hr i drugim oblicima
javnog priopćavanja.
XIV. SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 113.
Način djelovanja gradonačelnika/ce i zamjenika/ce
gradonačelnika/ce u obnašanju javnih dužnosti uređen je
posebnim zakonom.
Članak 114.
Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se
smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te
uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i
javnog interesa u obnašanju javne vlasti.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 115.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik/ca i
Odbor za Statut i Poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi 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
Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana
zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 116.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
Grada (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije
broj 22/01, 11/02 i 6/05) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino
područje u zakonom propisanom roku.
Članak 117.
Ovaj Statut objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od objave.
Članak 118.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut grada Pregrade od 13. prosinca 2001. godine
(“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske županije broj
22/01, Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta grada
Pregrade od 11. srpnja 2002. godine (“Službeni glasnik”
Krapinsko-zagorske županije broj 11/02) te Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta grada Pregrade od 14. lipnja
2005. godine (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske
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županije broj 6/05).
Klasa:021-04/09-01/08
UrBroj:2214/01-01-09-01
U Pregradi, 10. srpanj 2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Hajdinjak, v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01, 129/05,109/07 i 125/08), sukladno člancima 14. i
21. Statuta grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” broj 22/01 i 11/02.) Gradsko vijeće
grada Pregrade na sjednici održanoj 09. srpnja 2009.
godine donijelo je
POSLOVNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo
i način rada Gradskog vijeća Grada Pregrade (u nastavku
teksta: Vijeće), a posebno;
- postupak konstituiranja Vijeća,
- izbor predsjednika/ce (u daljnjem tekstu: predsjednik) i potpredsjednika/ce Vijeća (u daljnjem tekstu:
podpredsjednik),
- prava i dužnosti članova Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: vijećnika),
- izbor i način rada radnih tijela Vijeća,
- postupak donošenja akata, razmatranje pojedinih
pitanja iz nadležnosti Vijeća,
- sazivanje, rad i tijek sjednice te poslovni red na
sjednici Vijeća,
- javnost rada Vijeća,
- druga pitanja važna za rad Vijeća.
II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća u zakonom propisanom roku saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti odnosno drugo nadležno
tijelo sukladno vežećim propisima.
Konstituirajuća sjednica vijeća održat će se ukoliko
sjednici bude nazočna natpolovična većina svih članova
Vijeća.
Članak 3.
Vijeće je konstituirano kada je na sjednici na kojoj je
nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća izabran
predsjednik Vijeća.
Članak 4.
Prvoj sjednici Vijeća predsjedava do izbora predsjednika najstariji izabrani vijećnik/ca (u nastavku teksta:
privremeni predsjednik).
Članak 5.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima privremeni predsjednik izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:
“Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Gradskog
vijeća Grada Pregrade obavljati savjesno i odgovorno radi
svekolikog probitka Grada, Županije i Republike Hrvat-
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ske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika Gradskog
vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Pregrade
te štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”.
Nakon pročitanog teksta vijećnici/ce (u daljnjem
tekstu: vijećnici) izgovaraju riječ “prisežem” te potpisuju tekst prisege, koju preuzima službenik Jedinstvenog
upravnog odjela zadužen za vođenje zapisnika na sjednici.
Vijećnik/ca (u daljnjem tekstu: vijećnik) koji nije
bio nazočan na konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik
vijećnika kad počinje obavljati dužnost vijećnika polaže
prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.
Potpisana prisega prilaže se materijalima o potvrdi
mandata člana vijeća.
III. RADNA TIJELA VIJEĆA KOJA SE BIRAJU
NA KONSTITIRAJUĆOJ SJEDNICI
Članak 6.
Na prvoj konstitirajućoj sjednici vijeće bira:
1. Mandatnu komisiju,
2. Odbor za izbor i imenovanje, a prema potrebi i
3. Odbor za statut i poslovnik.
1. Mandatna komisija
Članak 7.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana
koji se biraju javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih vijećnika na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća
na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje pet
vijećnika .
Mandatna komisija;
- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje vijeće o
provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika,
- izvješćuje Vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti
za početak mandata zamjenika vijećnika,
- raspravlja i druga pitanja koja se odnose na mandat
vijećnika.
2. Odbor za izbor i imenovanje
Članak 8.
Na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor
i imenovanje koji ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik i članovi Odbora iz stavka 1. ovog članka biraju se javnim glasovanjem iz reda članova Vijeća,
a izabrani su kada je za njih glasovala većina nazočnih
vijećnika.
3. Odbor za statut i poslovnik
Članak 9.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici bira se po potrebi
Odbor za statut i poslovnik.
Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i
četiri člana.
Predsjednik i članovi Odbora biraju se javnim glasovanjem, a izabrani su kada je za njih glasovala većina
nazočnih vijećnika.
4. Izbor predsjednika Vijeća
Članak 10.
Po izboru Komisije i Odbora iz članka 6. ovog Poslovnika pristupa se izboru predsjednika Vijeća.
Predsjednik Vijeća bira se iz redova vijećnika na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje trećine
članova Vijeća javnim glasovanjem.
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Vijeće može javnim glasovanjem većinom glasova
svih vijećnika odlučiti da se izbor predsjednika Vijeća
provede tajnim glasovanjem.
Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat koji
dobije većinu glasova svih vijećnika.
Članak 11.
Tajno glasovanje obavlja se glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži imena i prezimena svih kandidata razvrstanih prema abecednom redu prezimena
s naznakom političke stranke, koalicije ili s naznakom
“nezavisni kandidat”, ako je kao takav izabran u Vijeće.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži
redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg
se glasuje.
Članak 12.
Glasovanje se provodi prozivanjem svakog pojedinog vijećnika, koji zatim svoj glasački listić ubacuje u glasačku kutiju smještenu ispred privremenog predsjedatelja.
Članak 13.
Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se
nedvojbeno i sigurno može utvrditi za kojeg je kandidata
vijećnik glasovao.
Članak 14.
Glasove za pojedinog kandidata prebrojava privremeni predsjedatelj, uz pomoć nazočnog službenika Jedinstvenog upravnog odjela i po potrebi najmlađeg vijećnika.
Članak 15.
Ako se u prvom glasovanju ne postigne potreban
broj glasova za izbor predsjednika Vijeća, glasovanje se
ponavlja za dva kandidata koji su ostvarili najveći broj
glasova.
Članak 16.
Nakon izbora predsjednika Vijeće je konstituirano
i sjednicu nastavlja voditi izabrani predsjednik.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
1. Mandat vijećnika
Članak 17.
Danom konstituiranja Vijeća, sukladno ovom Poslovniku, član Vijeća počinje obavljati dužnost vijećnika.
Članak 18.
Od dana konstituiranja vijeća pa do dana prestanka
mandata vijećnik ima sva prava i dužnosti određene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Poslovnikom.
Članak 19.
Ukoliko vijećnik Gradskog vijeća prihvati obnašanje dužnosti, koja se prema odredbama Zakona smatra
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti
mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik,
u skladu s odredbama Zakona.
Vijećnik koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti
dužan je u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 20.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti u Gradskom vijeću na
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku 8 dana od
prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
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Mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva
predsjedniku Gradskog vijeća.
2. Prestanak mandata vijećnika
Članak 21.
Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim
zakonom.
Vijećnik može podnijeti ostavku na dužnost vijećnika.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku predsjedniku
Vijeća. Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba
biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela. Pisana ostavka
člana predstavničkog tijela treba biti ovjerena kod javnog
bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno odredbama ovoga stavka ne
proizvodi pravni učinak.
Članak 22.
U slučaju kada vijećnik Gradskog vijeća prihvati
obnašanje nespojive dužnosti te stoga nastupi mirovanje
mandata kao i slučaju kada podnese ostavku zamjenjuje
ga zamjenik kojeg je odredila ovlaštena stranka sukladno
odredbama nadležnog Zakona.
Članak 23.
O nastupu mirovanja, odnosno prestanku mandata
vijećnika Gradskog vijeća te o početku mandata zamjenika Gradsko vijeće ne odlučuje, već ove činjenice samo
prima na znanje bez glasovanja te nakon polaganja prisege
zamjenik počinje s obnašanjem dužnosti.
Članak 24.
Kada nastupe uvjeti za određivanje zamjenika te
ovlaštena stranka odredi osobu zamjenika i ta osoba bude
nazočna sjednici Gradskog vijeća, ona se od početka sjednice uračunava u broj vijećnika Gradskog vijeća poreban
za rad Gradskog vijeća (kvorum).
3. Nazočnost na sjednici
Članak 25.
Kao član predstavničkog tijela - Gradskog vijeća,
vijećnik u obavljanju svoje dužnosti nazoči svim sjednicama vijeća.
U slučaju spriječenosti za dolazak na sjednicu,
odnosno u slučaju izostanka sa sjednice, vijećnik se opravdava predsjedniku vijeća osobno ili putem Jedinstvenog
upravnog odjela grada.
Izostanak sa sjednice smatra se opravdanim onda
kada izostalog vijećnika na sjednici opravda drugi vijećnik.
O nazočnosti vijećnika na sjednici vodi se evidencija
o kojoj se brine Jedinstveni upravni odjel grada.
Ako vijećnik neopravdano izostaje sa sjednice
ili njenog radnog tijela čiji je član, predsjednik Vijeća
opominje ga pismeno i o tome izvješćuje klub političke
stranke čiji je član.
4. Sudjelovanje u radu vijeća
Članak 26.
Vijećnik sudjeluje u radu vijeća:
- nazočnošću na sjednicama vijeća,
- prihvaćanjem izbora za člana radnog tijela koji mu

Utorak, 14. srpnja, 2009.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

svojom odlukom odredi vijeće te nazočnošću na sjednicama tog radnog tijela,
- obavljanjem poslova i zadaća koje mu u okviru
svog djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojega je
član, u skladu s programom rada vijeća, raspravljajući,
izjašnjavajući se o pojedinim pitanjima te glasovanjem
o istima,
- postavljanjem pitanja i podnošenjem prijedloga, i
- na drugi način sukladno zakonu i ovom poslovniku.
5. Stručna i tehnička pomoć vijećnicima
Članak 27.
Vijećnik može tražiti od Jedinstvenog upravnog
odjela Grada pomoć u obnašanju dužnosti, a osobito u
izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadaća koje mu je povjerilo radno tijelo Vijeća, odnosno
osiguranje dodatne dokumentacije za pojedine teme ili
predmete koji su na dnevnom redu Vijeća ili radnog tijela,
a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi
u obnašanju dužnosti vijećnika.
Članak 28.
Vijećniku su dostupni svi službeni materijali koji
se pripremaju ili prikupljaju u predstavničkim, izvršnim i
upravnim tijelima Grada koji se odnose na teme o kojima
se raspravlja u vijeću.
Informacije koje sazna tijekom obavljanja svoje
dužnosti, a povjerljivog su karaktera, vijećnik je dužan
čuvati kao tajnu i za to odgovara sukladno posebnim
propisima.
Članak 29.
Tijekom mandatnog razdoblja vijećnik preuzima i
obavlja zadatke poštivajući pravila etike, a u obavljanju
gospodarske i druge aktivnosti ne smije ni za sebe ni za
svog poslodavca, koristiti službene podatke koje sazna
u obavljanju dužnosti vijećnika niti smije isticati da je
vijećnik.
6. Klubovi vijećnika
Članak 30.
Vijećnik može biti član jednog kluba vijećnika.
Klubovi vijećnika imaju najmanje tri člana.
Članak 31.
Za vijećnike izabrane s iste liste odnosno političke
stranke osniva se jedan klub vijećnika.
Vijećnici s različitih lista mogu osnovati zaseban mješoviti klub vijećnika.
U slučaju da su sa liste izabrani samo jedan ili dva
vijećnika pa nema uvjeta za osnivanje kluba vijećnika,
vijećnici pristupaju jednom od osnovanih klubova i to
onom klubu s kojim politička stranka ima sporazum,
odnosno na drugi način surađuje.
Članak 32.
Predsjednik kluba vijećnika dužan je o osnivanju
kluba vijećnika obavijestiti predsjednika Vijeća u roku
osam dana od dana osnivanja kluba, priložiti pravila rada
koja moraju biti u skladu s ovim Poslovnikom te podatke
o članovima kluba.
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Članak 33.
Svaki klub ima svog predsjednika i potpredsjednika.
Predsjednik kluba predstavlja klub i glasnogovornik
je na sjednici Vijeća kada se mišljenje i stav kluba traži
ukoliko klub ne odredi drugog službenog predstavnika.
Članak 34.
Prostor, sredstva i druge uvjete za rad kluba osigurava Vijeće.
Članak 35.
Predsjednik vijeća, kad je to potrebno, saziva predsjednike klubova vijećnika na zajednički sastanak.
7. Naknade vijećnicima
Članak 36.
Vijećnici i članovi radnih tijela Vijeća imaju pravo
na naknadu troškova i izgubljene zarade.
Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka ostvaruje
se sukladno posebnom aktu kojeg donosi Gradsko vijeće.
V. PREDSJEDNIK VIJEĆA, PODPREDSJEDNICI
VIJEĆA I RADNA TIJELA,
1. Predsjednik vijeća
Članak 37.
Predsjednik Vijeća, nakon što je izabran sukladno
zakonu, Statutu Grada i ovom Poslovniku:
- predstavlja i zastupa Vijeće,
- saziva i organizira te predsjedava sjednici Vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice Vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisanom postupku,
- brine o postupku za donošenje akata,
- usmjerava raspravu tijekom sjednice sukladno
utvrđenim dnevnim redom,
- održava red na sjednici Vijeća i brine o primjeni
poslovnika,
- daje i oduzima riječ vijećnicima i ostalim nazočnima na sjednici,
- precizira i konkretizira probleme koje izlažu
vijećnici,
- objavljuje rezultate glasovanja,
- brine da se tijekom sjednice Vijeća provodi načelo
javnosti rada i da se ostvaruju prava vijećnika sukladno
ovom poslovniku,
- koordinira aktivnosti radnih tijela Vijeća,
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Vijeće
te obavlja i druge poslove utvrđene statutom i ovim poslovnikom,
- saziva zajedničku sjednicu predsjednika klubova
vijećnika kada je to potrebno i u drugim slučajevima kada
predsjednik pojedinog kluba to zahtijeva.
Članak 38.
Gradsko vijeće sukladno Statutu Grada ima dva
potpredsjednika koje bira Vijeće javnim glasovanjem
većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog Odbora za
izbor i imenovanje ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
Gradskog vijeća.
Kada je predloženo više kandidata Vijeće može
odlučiti da se izbor potpredsjednika Vijeća obavi tajnim
glasovanjem.
Članak 39.
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Potpredsjednici vijeća pomažu predsjedniku vijeća
u radu, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti
te obavljaju i druge poslove, koje im u skladu sa zakonom
i Statutom Grada povjeri Vijeće ili predsjednik.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika
Vijeća zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg odredi predsjednik Vijeća, odnosno Vijeće.
2. Radna tijela
Članak 40.
Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga
stalna i povremena radna tijela (u daljnjem tekstu: radna
tijela) za razmatranje, pripremu i predlaganje odluka iz
svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova
koji im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju.
Pored nadležnosti naznačenih u stavku 1. ovog članka u radnim tijelima se razmatraju mišljenja, primjedbe,
prijedlozi i poticaji koji se odnose na donošenje odluka
i drugih akata, ili razmatraju pitanja koja su važna za
gospodarstvo i druge djelatnosti od interesa za građane.
Članak 41.
Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad
radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njihovim
sjednicama.
Predsjednik radnog tijela Vijeća:
- saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava
sjednicama radnog tijela,
- predlaže način rada tijela,
- osigurava konstruktivan rad sjednice; vodi i usmjerava raspravu o određenoj problematici i daje konkretne
prijedloge,
- odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinom
prijedlogu te objavljuje rezultate glasovanja,
- na sjednicama vijeća prezentira i obrazlaže pojedine prijedloge koji su predmetom razmatranja radnog tijela
bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća,
- obavlja i druge poslove u skladu s ovim poslovnikom.
Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj kojeg
odredi tijelo, izjašnjavaju se na sjednici Vijeća u ime
radnog tijela i ne mogu iznijeti stajališta ili prijedloge radnog tijela niti odustati od njih ako za to nisu ovlašteni od
radnog tijela niti se mogu u ime radnog tijela izjašnjavati
o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje
ili zauzelo stajalište.
Članak 42.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika
radnog tijela zamjenjuje ga njegov zamjenik.
Članak 43.
Radna tijela donose zaključke, preporuke i rješenja
te utvrđuju prijedloge akata kada je to utvrđeno zakonom,
statutom ili ovim poslovnikom.
Na sjednici radnih tijela odlučuje se većinom glasova nazočnih članova uz uvjet da je na sjednici nazočna
većina članova.
Članak 44.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik,
odnosno bilješke sa sjednice.
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VI. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA/CE
Članak 45.
Gradonačelnik/ca i zamjenik/ca gradonačelnika/ce
na prvoj sjednici Gradskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem da ću dužnost gradonačelnika/
ce, zamjenika/ce gradonačelnika/ce, obnašati savjesno i
odgovorno i držati se Ustava Republike Hrvatske, zakona
i Statuta grada te da ću poštivati pravni poredak i zalagati
se za svekoliki napredak Grada Pregrade i Republike
Hrvatske.”
Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno gradonačelnika/cu i zamjenika/cu,
a gradonačelnik/ca i zamjenik/ca nakon što je izgovoreno
njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.
Članak 46.
Gradonačelnik/ca i zamjenik/ca nazočni su na sjednicama Gradskog vijeća.
Članak 47.
Gradonačelnik/ca sudjeluje u radu Gradskog vijeća
i radnih tijela Gradskog vijeća, iznosi svoje stavove i
mišljenja te daje obavijesti i stručna objašnjenja.
Ako na raspravi nije nazočan gradonačelnik/ca,
Gradsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je
nazočnost gradonačelnika/ce nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.
Članak 48.
O sazvanim sjednicama Gradskog vijeća ili radnih
tijela Gradskog vijeća gradonačelnik/ca i zamjenik/ca
dobivaju pozive i materijale najkasnije pet dana prije
održavanja zakazane sjednice, osim u slučajevima kada
je sjednica hitno sazvana, sukladno ovom Poslovniku.
Članak 49.
Način i postupak pokretanja razrješenja gradonačelnika/ce propisan je Statutom grada Pregrade.
VII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Članak 50.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom donosi Statut, odluke, Gradski
proračun, godišnji obračun proračuna, preporuke, rješenja,
zaključke te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih
općih akata Vijeća.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke,
preporuke i rješenja.
Članak 51.
Odlukom se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Gradskog vijeća i druga pitanja utvrđena Ustavom,
Zakonom i Statutom.
Preporukom Gradsko vijeće izvražava mišljenje o
pojedinim pitanjima od općeg interesa i način rješavanja
pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja
koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih akata
što ih donosi Gradsko vijeće, izražava mišljenje u svezi
s usklađivanjem odnosa i međusobne suradnje s drugim
jedinicama lokalne samouprave u pitanjima od zajedničkog interesa te predlaže način i mjere koje bi se trebale
poduzimati radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu s
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Članak 52.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuje obveza upravnog tijela u pripremanju prijedloga akata i mjera za primjenu odluka Gradskog vijeća.
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, radnih tijela i upravnih tijela Grada.
VIII. POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKA I
DRUGIH AKATA
1. Pokretanje postupka
Članak 53.
Postupak za donošenje odluka i drugih akata pokreće se prijedlogom odluke.
Članak 54.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, gradonačelnik/
ca i radna tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
određena tijela.
2. Prijedlog za donošenje akata
Članak 55.
Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama
ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama
ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom,
a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od
poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i
nije upućen Gradskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda
ili odluka nije donesena na Gradskom vijeću, može se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca,
osim ako Gradsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 56.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom
akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog
akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i
kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim
mišljenjima i primjedbama.
Gradonačelnik/ca može tražiti riječ u tijeku rasprave
o aktu i kada nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj
radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost.
Članak 57.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijed-

Strana 885 - Broj 14

loge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik
Gradskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine
prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Gradskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Gradskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 58.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog
proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
Gradsko vijeće može posebnom odlukom odobriti
i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.
3. Amandmani
Članak 59.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća, a predsjednik Gradskog vijeća ga prije odlučivanja
dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku,
ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 54. ovog Poslovnika.
Članak 60.
Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s tim
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve
do zaključenja rasprave.
Gradonačelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.
Članak 61.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Gradsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako
bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu
prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži
Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
Članak 62.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 63.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
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- ako ga je podnio Odbor za Statut i Poslovnik i s
njima se suglasio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima
se suglasio predlagatelj akta.
Članak 64.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio gradonačelnik/ca, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio
gradonačelnik/ca glasuje se odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem
se odlučuje.
Članak 65.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan Članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i
prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
4. Javna rasprava, potpisivanje, objavljivanje akata
i autentično tumačenje akata
Članak 66.
Nacrt akta iznosi se na javnu raspravu kada je to
zakonom i Statutom Grada određeno.
Java rasprava organizira se i provodi u mjesim
odborima i zborovima građana.
Javna rasprava u pravila traje najmanje 15 dana.
Članak 67.
Odluke i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na
temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom
potpisuje predsjednik Vijeća.
Članak 68.
Na izvornike odluka i drugih akata Gradskog vijeća
stavlja se pečat Gradskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Gradskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno
drugog akta, koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.
Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u pismohrani Grada.
Članak 69.
Odluke i druge opće akte te rješenja o imenovanjima
i razrješenjima objavljuju se u službenom glasilu.
O objavljivanju akata Gradskog vijeća brine se
pročelnik Jednstvenog upravnog odjela Grada.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada
daje, na osnovi izvornika akta Gradskog vijeća, ispravke
pogrešaka u objavljenom tekstu tog akta.
Članak 70.
Autentično tumačenje odredaba odluka i drugih
akata daje Vijeće na sjednici.
IX. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 71.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako
bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo
uzrokovati znatniju štetu za Grad.
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Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 55. ovog
Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dan
prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.
Članak 72.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga
za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a
potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 73.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku
mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose
na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA
Članak 74.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvjeća o izvršenju
proračuna Grada podnosi gradonačelnik/ca na način i u
rokovima propisanim zakonom.
Članak 75.
Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 76.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
gradonačelniku/ci, zamjeniku/ci gradonačelnika/ce i
pročelniku upravnog odjela u svezi poslova iz njihova
djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju usmeno na sjednici Gradskog vijeća pod točkom „Razno“ na kraju dnevnog reda.
Ukupno vrijeme po jednoj sjednici za postavljanje vijećničkih pitanja i odgovore na njih mogu najduže trajati
sat vremena.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše
pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima
i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno
pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, dostavlja se pisani
odgovor. Odgovor može trajati najviše pet minuta. Pisani
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Članak 77.
Pitanja koja vijećnici postavljaju gradonačelniku/
ci, zamjeniku/ci odnosno pročelniku kao i odgovor na
ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu
ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na
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postavljeno pitanje.
Ako predsjednik Gradskog vijeća smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika,
uputit će vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje
uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća neće
dopustiti daljnju raspravu oko tog pitanja niti zahtijevati
odgovor od onoga kome je upućeno.
Članak 78.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, gradonačelnik/ca, zamjenik/ca
gradonačelnika/ce odnosno pročelnik mogu predložiti da
se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Gradskog
vijeća bez nazočnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici
radnog tijela u čijem djelokrugu rada je to pitanje.
Članak 79.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na
sjednici Gradskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko
pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.
XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA/CE
Članak 80.
Gradonačelnik/ca podnosi izvješće o svom radu u
skladu s odredbama Statuta grada Pregrade.
Članak 81.
Prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika/ce
o pojedinim pitanjima iz njegovog/njezinog djelokruga
može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća gradonačelnika/ce. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo
pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 82.
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Gradskog
vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne
prije nego što protekne trideset (30) dana od dana primitka.
Članak 83.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Gradskog vijeća
izložiti i obrazložiti prijedlog.
Gradonačelnik/ca ima pravo na sjednici usmeno se
očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 84.
Raspravu o izvješću gradonačelnika/ce Gradsko
vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili
donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika/ce traži
izvršavanje općih akata Gradskog vijeća.
Članak 85.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća gradonačelnika/ce mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o njemu.
Ako prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika/
ce nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
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podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije
proteka roka od devedeset (90) dana od dana kada je Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog
za traženje izvješća od gradonačelnika/ce.
XIII. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
Članak 86.
Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje
jedne trećine vijećnika ili na prijedlog gradonačelnika/ce
u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika,
odnosno gradonačelnika/ce.
Sjednice Gradskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati gradonačelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine
vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom
obliku i potpisan od vijećnika.
Članak 87.
Sjednice Vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a
samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima u pravilu,
pet dana prije sjednice, a ako postoje opravdani razlozi
koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti kraći.
Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, prijedlozi akata, koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i
skraćeni zapisnik o radu s prethodne sjednice.
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 88.
Sjednica Vijeća može biti održana bez nazočnosti
javnosti, o čemu odlučuje predsjednik Vijeća.
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz stavka 1.
ovog članka, predsjednik Vijeća poziva osobe čija nazočnost nije potrebna da napuste vijećnicu, a zatim će
vijećnike obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez
nazočnosti javnosti.
2. Dnevni red
Članak 89.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik
Vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice sve prijedloge sastavljene na način
propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja
pisanog poziva za sjednicu Gradskog vijeća.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti
dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi
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iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda,
vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po
predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
Članak 90.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi,
zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a
nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
Dnevni red daje se na usvajanje u cjelini.
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se za ili protiv
većinom glasova nazočnih vijećnika.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća
objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.
Članak 91.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda može odustati od svog prijedloga i nakon
što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je
odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i
smatra se da prijedlog nije podnijet.
Članak 92.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog
akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni
red Gradskog vijeća na način propisan člankom 55. ovog
Poslovnika prije proteka roka od tri mjeseca od dana
odlučivanja Gradskog vijeća o dnevnom redu.
3. Predsjedanje i sudjelovanje u radu
Članak 93.
Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik,
a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od potpredsjednika Vijeća.
Članak 94.
U radu sjednice kao gosti mogu biti nazočni svi oni
koje je pozvao predsjednik.
Članak 95.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika.
Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan
ili spriječen u svom govoru.
Predsjednik daje vijećnicima riječ po redoslijedu
kojim su se prijavili.
Članak 96.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda predsjednik Vijeća će ga opomenuti.
Ako se govornik i poslije opomene ne drži teme
dnevnog reda, predsjednik Vijeća oduzet će mu riječ.
Članak 97.
Na sjednici se može odlučiti da govornik o istoj temi
može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
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pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Gradsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Članak 98.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili
o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ
čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati
duže od tri minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za
koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će
mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao.
Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak
odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže
od dvije minute.
4. Održavanje reda i discipline na sjednici
Članak 99.
Red na sjednici osigurava predsjednik Gradskog
vijeća.
Za remećenje reda na sjednici vijećniku se može
izreći mjera; opomena ili oduzimanje riječi.
Mjere iz stavka 2. ovog članka izriče predsjednik
Vijeća.
Članak 100.
Opomena se izriče vijećniku koji na sjednici svojim
vladanjem ili govorom remeti red ili na drugi način krši
odredbe ovog poslovnika.
Vijećnik je počinio disciplinski istup iz stavka 1.
ovog članka ako:
- se u svom govoru ne drži predmeta o kojemu se
raspravlja,
- govori, a nije dobio odobrenje od predsjednika,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
- omalovažava ili vrijeđa predsjednika ili ostale
nazočne na sjednici Vijeća,
- na drugi način ometa red na sjednici.
Članak 101.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Gradskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti
ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
prethodne stavke, predsjednik Gradskog vijeća će utvrditi
da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom
glasovanja.
5. Tijek sjednice
Članak 102.
Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika prozivanjem. Prozivku na poziv
predsjednika vrši zapisničar/ka.
Nazočnost se utvrđuje na početku sjednice, a tijekom sjednice ako se ocijeni da nije nazočan dovoljan
broj vijećnika.
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Ako predsjednik Vijeća utvrdi da nije nazočan potreban broj vijećnika odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednicu će prekinuti i odgoditi i u slučaju da u
tijeku njenog trajanja utvrdi da nema potrebnog broja
nazočnih vijećnika.
O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju i odsutni
vijećnici.
Članak 103.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga
Gradsko vijeće može na prijedlog predsjednika odlučiti da
se sjednica prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat.
O prekidu sjednice odlučuje se bez rasprave.
Članak 104.
Prije utvrđenog dnevnog reda usvaja se zapisnik o
radu s prethodne sjednice.
Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik
samo u slučaju da je na toj sjednici bio nazočan.
O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovarajuće izmjene.
Članak 105.
Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim.
Članak 106.
Po usvajanju zapisnika prelazi se na raspravljanje
o pojedinim pitanjima i to redoslijedom utvrđenim u
dnevnom redu.
U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed
razmatranja pojedine teme.
O svakoj temi na početku rasprave predlagač može
dati dopunsko usmeno obrazloženje.
Po usmenom obrazloženju predlagača odnosno
izvjestitelja radnog tijela ako je to potrebito može se
dopuniti izneseni prijedlog.
Članak 107.
Na sjednici se o svakom predmetu po završenoj
raspravi odlučuje, osim ako ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Članak 108.
O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta, a predsjednik kluba vijećnika deset minuta.
Zbog važnosti teme Gradsko vijeće može odlučiti da
govornik govori duže, ali ne duže od dvostrukog vremena
određenog prethodnim stavkom.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenje,
tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s predloženim rješenjima.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi
da nema više prijavljenih govornika.
Članak 109.
Predlagač može svoj prijedlog povući dok o njemu
još nije donesen zaključak.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava te se isti
ne može ponovno podnijeti na istoj sjednici.
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6. Odlučivanje i glasovanje
Članak 110.
Za donošenje akata na sjednici Gradskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima
kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 111.
Gradsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Grada ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Gradsko vijeće
donosi slijedeće akte:
- Statut Grada,
- Poslovnik Gradskog vijeća,
- Proračun i rebalans proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
gradonačelnika/ce i njegovog/njezinog zamjenika,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada.
Članak 112.
Glasovanje na sjednici je javno.
Gradsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da se
izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi
vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali
„za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje
izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik
Gradskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman
odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih
poslova za potrebe Gradskog vijeća.
Članak 113.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 114.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su
pečatom Gradskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena
su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži
redni broj ispred imena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
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predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno,
a glasuje se “za”, “protiv” ili “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela. Predsjednik Gradskog vijeća može
odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati
kod tajnog glasovanja.
Članak 115.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Gradskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje
vijećnicima glasačke listiće.
Članak 116.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom
kao i prvo glasovanje.
Članak 117.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako
popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili
što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen
veći broj kandidata od broja koji se bira.
Članak 118.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje
rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Gradskog
vijeća uz nazočnost službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
XIV. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 119.
Predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
bira i razrješava Gradsko vijeće na način i u postupku
propisanom Statutom Grada i ovim Poslovnikom.
Članak 120.
Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku Gradskog vijeća, te obavljaju poslove iz
njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Gradskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojega
odredi predsjednik ili Gradsko vijeće.
Dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 121.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i/ili potpredsjednika Gradskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Gradskog
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vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u
roku osam (8) dana od dana dostave prijedloga.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Gradskog vijeća, prava
na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog
predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 122.
Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu
dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 123.
Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika Gradskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi
potpredsjednik Gradskog vijeća ima sva prava i dužnosti
predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Gradsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati
novog predsjednika.
XV. ZAPISNIK
Članak 124.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja
sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika odnosno
predsjedatelja, imena nazočnih vijećnika, imena odsutnih
vijećnika s posebnom napomenom za one koji su svoj
nedolazak opravdali, imena ostalih sudionika, kratak tijek
sjednice s naznakom pitanja o kojem se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa sažetim prikazom njihovog
izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te
naziv svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici.
Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi
odluka i drugih akata.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog
vijeća.
Članak 125.
Kad se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom predmetu
isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.
XVI. JAVNOST RADA
Članak 126.
Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati,
upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti
rad Gradskog vijeća.
Članak 127.
O radu Gradskog vijeća javnost se izvješćuje putem
sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom
na web stranicama Grada.
Članak 128.
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Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 129.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može
se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.
XVII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 130.
Ovaj Poslovnik objavit će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”, a stupit će na snagu osmog
dana od objave.
Članak 131.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik Gradskog vijeća grada Pregrade Klasa:021-04/97-01/09 UrBroj:2214/01-01-97-1 od 24. studenog 1997. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” broj 13/97).
KLASA: 021-04/09-01/07
UrBroj: 2214/01-01-09-01
Pregrada, 10. srpanj 2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Hajdinjak, v.r.

OPĆINA BEDEKOVČINA
Završno izvješće o izvorima i
visini sredstava za izbornu promidžbu
kandidata
Sukladno članku 32. stavku 3. Zakona o izborima
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba («Narodne novine» broj 109/07 i
125/08), objavljujemo završno izvješće o izvorima i visini
sredstava utrošenih na izbornu promidžbu kandidata za
izbor općinskog načelnika , na izborima koji su održani
dana 17. i 31. svibnja 2009. godine, a kako slijedi:
1. Kandidat Željko Odak
Zamjenik kandidata Stjepan Pavlek
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICAHDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA –HSS
ZAGORSKA STRANKA –ZS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA –HSLS
Izvor sredstava: Hrvatska demokratska zajednica- iz
proračuna prema Zakonu o financiranju političkih stranaka
iznos od
16.335,80 kn
Opis troška:
- promidžbeni materijal iznos od
8.110,56 kn
- elektronski medij iznos od
8.225,24 kn
Sveukupno
16.335,80 kn
2.Kandidatkinja Zdenka Petrinjak
Zamjenik kandidatkinje Zdravko Valjak 
NEZAVISNA KANDIDATKINJA
Izvor sredstava:
- vlastita sredstva u iznosu do
1. 076,00 kn
Opis troškova :
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- emitiranje emisije na Radio Stubici iznos od
976,00 kn
- troškovi goriva za vlastiti automobil za potrebe
skupljanja potpisa iznos od
100,00 kn
Sveukupno
1.076,00 kn
3. Kandidat Rajko Vidiček 
Zamjenik kandidata Dragutin Gulija 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
Izvor sredstava: vlastiti izvori i tekuće donacije
političkim stankama
- vlastita sredstva u iznosu od
11.209,50 kn
- donacija političkim strankama u iznosu od
5.600,00 kn
Opis troškova:
- slanje izbornog programa putem pošte  u iznosu
od
7.052,50 kn
- plaćanje plakata u iznosu od
3.000,00 kn
- radio Stubica spotovi i emisija u iznosu od
2.257,00 kn
- tiskanje letaka u iznosu od
1.500,00 kn
- usluge dijeljenja letaka u iznosu od 500,00 kn
- troškovi reprezentacije u iznosu od 2.500,00 kn
Sveukupno
16.809,50 kn
Navodimo da su od sedam kandidata i njihovih
zamjenika, konačno izvješće dostavila samo ova tri navedena kandidata.
Klasa : 013-03/09-01/05
Urbroj: 2197-02-01/09-21
Bedekovčina, 08. srpnja 2009.
Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINA DESINIĆ
Na temelju članka 100., 101 i 102. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 76/07) članka
Statuta Općine Desinć («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 4/02, 6/06.) uz suglasnost Upravnog
odjela za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko –zagorske županije (Klasa: 350-02/08-01/55; Urbroj: 2140/0107-01-09-7 od dana 06. 04. 2009. godine), a po prethodno
pribavljenom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje
Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 350-02/08-01/15;
Urbroj: 2140-20-01-09-4, od dana 02. 04. 2009 2009.
godine), Općinsko Vijeće Općine Desinć na sjednici
održanoj dana 30. 06. 2009. godine donijelo je
ODLUKU
O DONOŠENJU
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
DESINIĆ -IZMJENE I DOPUNEOpće odredbe
Članak 1.
Donosi se Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije» br.17/06 i 17/08. (dalje: Izmjene i
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dopune PPUOD).
Izmjene i dopune PPUOD izradila je tvrtka «Urban
design» d.o.o iz Zagreba, ulica Kneza Mislava 12.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom
Prostorni plan uređenja Općine Desinić-Izmjene i dopune
i sastoji se od:
A. TEKSTUALNI DIO PLANA
I.    OBRAZLOŽENJE    
0.0. UVOD
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
II.    PROVEDBENE ODREDBE
III. DOKUMENTACIJA
B.GRAFIČKI DIO PLANA
Članak 3.
Odredbe za provođenje mjenjju se i dopunjuju
kako slijedi :
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
Mijenja se članak 67. stavak 4. tako da se brišu riječi
Velika Horvatska .
Članak 5.
/1/U članku 103. stavak /1/ briše se tekst nakon prve
rečenice, a kako slijedi : „ Nisu mogući trajni građevni
zahvati u smislu proširenja (dogradnje, prigradnje, nove
građevine i sl. ). Ako je nužno moguće je uz postojeću
zgradu postavljanje manjih montažnih građevina (hladnjaci i sl.) u svrhu poboljšanja postojeće proizvodnje. U
slučaju da je potrebno proširenje kapaciteta mljekare to
nije moguće na postojećoj lokaciji , već je nužno započeti
s preseljenjem na novu planiranu lokaciju, tj. u planirani
predjel proizvodne namjene u Desiniću.“
/2/Nakon prve rečenice dodaje se tekst : „ Neophodno proširenje proizvodnog pogona mljekare mora se
izvesti u kvalitetnom arhitektonskom oblikovanju i primjerenom gabaritu što se naročito odnosi na petu fasadu
koja je vidljiva iz pozicija zaštićenog dvorca Veliki Tabor
(ogledni primjer: Vinarija Brič, Donji Brič, Istra, autor.
Arhitekt Boris Podrecca, priloženo u poglavlju „Fotodokumentacija) . Upotreba primjerenih materijala (drvo,
cigla, crijep, kamen) i kvalitetan projekt obaveza su prema
visokovrijednom prostoru u kojem je mljekara zatečena.
Obavezna je sadnja visokog i niskog zelenila, puzavaca
i sl. kako bi građevina izgubila na voluminoznosti i kako
bi se umanjila oblikovna devastacija koja je sada izrazito
prisutna. Nakon realizacije gospodarske zone/radnog predjela potrebno je izmjestiti pogon mljekare i prenamjeniti
razmatranu lokaciju u turističko-ugostiteljsku ili sličnu
namjenu (sajam prehrambenih proizvoda, gostiona i sl. ).
Prilikom proširenja gabarita postojeće mljekare mora se
pridržavati svih relevantnih provedbenih odredbi osnovnog PPUO-a Desinić na snazi.“
Članak 6.
Zadržava se postojeća benzinska crpka u središnjem
dijelu naselja Desinić, a na način da se izvedu radovi u
skladu s člankom 68. osnovnog PPUO-a Desinić, odn.
u skladu s odredbama za provođenje osnovnog PPUO-a
Desinić.

Utorak, 14. srpnja, 2009.

Članak 7.
Elaborat - Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Desinić iz članka 2. ove Oduke, izrađen je kao
izvornik u dva primjeraka koji su potpisani od predsjednika Općinsog vijeća i ovjereni pečatom općinskog vijeća
Općine Desinić i čuvaju se u pismohrani Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Desinić.
Članak 8.
Primjerci elaborata iz članka 2. ove Odluke, ovjereni u odnosu na istovjetnost s izvornikom, od strane
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Desinić,
dostavljaju se:
- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva
- Županijskom zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog
- Tvrtki Urban design d.o.o. Zagreb
Završne odredbe
Članak 9.
Uvid u Izmjene i dopune PPUOD iz članka 1. ove
Odluke osiguran je u sjedištu nositelja izrade Općini Desinić u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Plana
prestaju važiti postojeći kartografski prikazi osnovnog
PPUO-a Desinić u dijelovima ovih izmjena i dopuna.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom Glasniku Krapinsko-zagorske županije“
Klasa : 021-04/09-01/18
Urbroj : 2214/03-09-1
Desinić, 30. 06. 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miljenko Ljubić, v.r.
Na temelju članka 20. Statuta Općine Desinić
(«Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» 4/02 i
6/06.), članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04, 178/04. i
38/09), Prekršajnog zakona (NN 107/07), Općinsko vijeće
Općine Desinić, sjednici održanoj dana   30 06.   2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o
komunalnom redu
Članak 1.
U članku 6. Odluke o komunalnom redu («Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 9/03),  pod brojem III,  u članku 6., stavak 3. mijenja se i glasi:
«Načelnik Općine odlučit će kada će se, radi  davanja javnih površina na korištenje, provesti postupak  
javnog natječaja.»
Članak 2.
Iza članka 11.  dodaje se novi članak 11a koji glasi:
« Čišćenje zahodskih jama, kanala i gnojnica u pravilu se vrši cisternama sa vakuumom i može se obavljati
tijekom cijeloga dana.
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Čišćenje bez upotrebe vakuum crpki dozvoljeno je
isključivo noću u vremenskom periodu od 22,00 do 6,00
sati ujutro.
Čišćenje zahodskih jama, kanala i gnojnica smije
se vršiti isključivo u periodu od 15. rujna do 15. svibnja
tekuće godine.
Fekalije se moraju odmah zatrpati ili zaorati, osim u
slučaju organske gnojidbe livada u izvanvegetacijskom periodu i ne smiju se prolijevati u blizini bunara i vodotoka.
Organska gnojidba dozvoljena je dva puta godišnje
na istu površinu.
Nije dozvoljeno tekućim gnojem, polijevati poljoprivredno tlo zasićeno vodom, pokriveno snijegom ili
zamrznuto tlo.
Članak 3.
U članku 23. Odluke u dijelu IX Kaznene odredbe,
u stavku 1. dodaje se nove alineje i  glase:
      «- ako s fekalijama postupa suprotno odredbama
ove Odluke» (članak 11 a)
- ako komunalni otpad ne odloži u za to određene
posude ili na način da se isti rasipa (članak 18.  )
- ako parkira ili zaustavlja vozilo unutar zelenih
površina (članak 12)
- ako površine određene za igru djece i naprave na
njima predviđene za igru djece, koristi protivno njihovoj
namjeni
- ako komunalni otpad ne odloži u za to određene
posude».
Članak 4.
Članak 24. Odluke,  briše se.
Članak  5.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od objave
u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije».
Klasa: 021-04/09-01/15
Urbroj: 2214/03-09-1
Desinić, 30. 06. 2009.     
Predsjednik  Općinskog vijeća
Miljenko Ljubić, v.r.
Na temelju članka 20. Statuta Općine Desinić
(«Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» 4/02,
6/06. ), članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Desinić Općinsko Vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 30. 06.  2009.  g. donosi
ODLUKU
o imenovanju Odbora za proračun
1.
U Odbor za proračun imenuju se
1. Zvonko Škreblin, za predsjednika
2. Ivanka Kolarić, za člana
3. Milivoj Dravinec, za člana
4. Miljenko Ljubić, za člana
5. Zlatko Biruš, za člana
KLASA: 021-04/ 09-01/16
URBROJ: 2214/ 03-09-1
Desinić, 30. 06. 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miljenko Ljubić, v.r.
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Na temelju članka 20. Statuta Općine Desinić
(«Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» 4/02,
6/06. ), Općinsko Vijeće na svojoj sjednici održanoj dana
30. 06.  2009.  g. donosi
ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
1.
Predlaže se sucima porotnicima za mladež pri Općinskom  suda u Zlataru imenovati:
1. Ratimir Pogarčić, Ratkajeva 9, Desinić
2. Tanja  Krizmanić, Stara Ves Košnička 4,
Desinić
KLASA: 021-04/ 09-01/17
URBROJ: 2214/ 03-09-1
Desinić, 30. 06. 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miljenko Ljubić, v.r.

OPĆINA KONJŠČINA
Na temelju članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/ 01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09) ) Općinsko vijeće Općine Konjščina na
2. sjednici održanoj 29. lipnja 2009. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KONJŠČINA
Članak 1.
U Statutu Općine Konjščina ( « Službeni glasnik
Krapinsko - zagorske županije» br. 12/08) u članku 12.u
stavku 3. tekst: «Općinsko poglavarstvo» zamjenjuje se
tekstom: «Općinsko vijeće».
Članak 2.
U članku 14. tekst «Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se tekstom: « Općinski načelnik»
Članak 3.
U članku 19. tekst: «ili Općinsko poglavarstvo»
zamjenjuje se tekstom : «i/ili Općinski načelnik» .
Članak 4.
U članku 25. u točki 3. iza zareza dodaje se novi
tekst: «te ostale financijske akte sukladno Zakonu i drugim
podzakonskim aktima».
Točka 5. briše se.
Dosadašnje točke od 6 do 10. postaju točke od 5.
do 9.
Članak 5.
U članku 29. dodaje se novi stavak koji glasi:
«U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća
preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne,
sportske ili druge manifestacije od značaja za općinu
Konjščina. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik
obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.»
Članak 6.
Članak 30. mijenja se i glasi:
«Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
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na dnevnom redu sjednice Vijeća
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je
član i glasovati,
- prihvatiti se članstva u radna tijela u koje ga izabere
Općinsko vijeće
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje
u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća. «
Članak 7.
U članku 32. stavak 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst: « ukoliko zakonom , ovim statutom ili
poslovnikom Općinskog vijeća nije drugačije određeno.»
Članak 8.
Iza članka 34. podnaslov 2. mijenja se i glasi:
«2. Izvršna tijela - Općinski načelnik»
U članku 35. iza riječi: «načelnik» tekst se briše.
Članak 9.
Članci 36 do 43. zamjenjuju se novim člancima
koji glase:
« Članak 36.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik :
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje
proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Konjščina čija pojedinačna vrijednost
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do
1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano
u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
- upravlja prihodima i rashodima Općine ,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine ,
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- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Općine u okviru utvđenim zakonom i ovim Statutom,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Općine
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni Općini ,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela u
skladu sa zakonom i ovim statutom , te drugim aktima
Općinskog vijeća, ,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3.
alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za
prethodno izvještajno razdoblje.
Članak 37.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu
i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Članak 38.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih
pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana
primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o
istom pitanju.
Pitanja, odnosno traženje izvješća po pojedinim
pitanjima mogu biti postavljena usmeno na sjednici Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika
Općinskog vijeća.
Općinski načelnik odgovore na postavljena pitanja
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može dati usmeno na sjednici Općinskog vijeća, odnosno
u pisanom obliku sukladno odredbama Zakona, ovog
Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 39.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine :
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon
ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku
od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku od
osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Krapinsko - zagorskoj županiji, te čelnika
središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor
nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 40.
Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje
u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
u obavljanju svoje dužnosti.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku , ali mu time
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik Općinskog načelnika u obavljanju poslova iz stavka 2. ovog članka dužan se pridržavati uputa
Općinskog načelnika.
Članak 41.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika
odlučit će hoće li dužnost na koje su izabrani obavljati
profesionalno.
Članak 42.
Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i
prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice
lokalne samouprave – Općine Konjščina ,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog
načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
Općinskog načelnika.
Ako mandat Općinskom načelniku prestaje u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata
obavlja zamjenik Općinskog načelnika
Članak 43.
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Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom Zakonom. »
Članak 10.
Podnaslov: « Općinsko poglavarstvo» i dosadašnji
članci od 40. do 47. brišu se.
Članak 11.
Podnaslov 3. mijenja se i glasi: «Upravna tijela «
Članak 48. mijenja se i glasi:
«Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine Konjščina utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom
prenijeti na Općinu , ustrojavaju se upravna tijela Općine .
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli (u
daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja sukladno zakonu imenuje Općinski načelnik. «
Članak 12.
Članak 49. mijenja se i glasi:
«Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni
i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine , te u slučaju neprovođenja
općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova
iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
Proračunu Općine Konjščina, Državnom proračunu i iz
drugih prihoda u skladu sa zakonom.»
Članak 13.
U članku 56. u prvom redu tekst: «i Općinsko poglavarstvo» briše se.
Članak 14.
U članku 59. stavak 2. u drugom redu tekst: «na
prijedlog Općinskog poglavarstva» briše se .
Članak 15.
Iza članka 59. dodaje se Članak 59.a. koji glasi:
«Članak 59.a.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
-kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Općini Konjščina
znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1%
od proračuna Općine Konjščina u tekućoj godini. Ako
proračuna šteta od 1% od iznosi preko 500.000 kuna
tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000
kuna i više.
Na referendum o razrješenju Općinskog načelnika
i njegovog zamjenika shodno se primjenjuju odredbe
Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje
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jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika
može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine
Konjščina.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12
mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma o
istom pitanju.»
Članak 16.
Iza članka 59. a dodaje se Članak 59.b. koji glasi:
«Članak 59 b.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku
od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno
članku 59.a. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri
mjeseca od prijema prijedloga. «
Članak 17.
U člancima 68., 69. , 75., 78., 80., 84., 90., 92., 95.,
97., 98. tekst:»Općinsko poglavarstvo» zamjenjuje se
tekstom «Općinski načelnik» u odgovarajućim padežima
Članak 18.
U članku 96. riječi: « i Poglavarstva « brišu se.
Članak 19.
Opći akti Općine Konjščina uskladit će se sa odredbama ove Statutarne odluke u roku 90 dana od stupanja
na snagu.
Članak 20.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske Županije”
Klasa: 012-03/09-01/01
Urbroj: 2211/04-3-09-3
Konjščina,29. lipnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.

ODLUKU
o određivanju osnovice za izračun
plaće i dr. prava za vrijeme
profesionalnog obavljanja dužnosti
Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika Općine
Konjščina
Članak 1.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika
Općine Konjščina pripada plaća koja će se izračunati
množenjem koeficijenta sa osnovicom utvrđenom ovom
Odlukom.
Koeficijent za obračun plaće Općinskom načelniku
iznos 2,95.
Koeficijent za obračun plaće zamjeniku Općinskog
načelnika iznosi 2,1975
Članak 2.
Bruto osnovica za obračun plaće je osnovica koju
utvrdi Krapinsko-zagorska županija za obračun plaće
dužnosnika i zaposlenika Krapinsko zagorske županije. (U
vrijeme donošenja ove Odluke ista iznosi 4.373,64 kune).
Iznos plaće utvrđen u skladu stavka 1. ovog članka
uvećava se za 0,5% za svaku godinu rada.
Članak 3.
Ostala prava iz radnog odnosa Općinskom načelniku
i zamjeniku Općinskog načelnika isplaćivat će se u visini
kao i ostalim zaposlenicima u upravnim tijelima Općine
Konjščina.
Članak 4.
Obračun plaće temeljem ove Odluke vrijedi za
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika od
11.06.2009. godine.
Članak 5.
Ova Odluka privremenog je karaktera i vrijedi do
donošenja i stupanja na snagu Zakona o određivanju plaće,
odnosno naknade plaće izvršnih čelnika i njihovih zamjenika, sukladno članku 90. stavak 5. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 120-01/09-01/1
URBROJ: 2211/04-1-09-2
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Majcen, dipl.ing.agr., v.r.

Na temelju članka 90. stavak 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br.
12/08), Općinsko vijeće Općine Konjščina na 2. sjednici,
održanoj 29. lipnja 2009. godine, donijelo je

Na temelju članka 90. stavak 5. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine»
br. 33/01 60/01 i 109/07) i članka 25. Statuta Općine Konjščina ( «Službeni glasnik krapinsko - zagorske županije»
br. 12/08) Općinsko vijeće Općine Konjščina na 2. sjednici
održanoj 29. lipnja 2009. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o utvrđivanju
plaće te materijalnih troškova
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načelniku, te službenicima i
namještenicima Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Konjščina
Točka 1.
U Odluci o utvrđivanju plaće te materijalnih troškova načelniku, te službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina ( «Službeni
glasnik Krapinsko - zagorske županije» br. 10a/2001 i
5/05) u nazivu Odluke briše se tekst: «načelniku, te».
Točka 2.
U točki 1 u stavku 1. tekst: «plaća načelniku» briše
se.
U točki 1. podtočka 1. briše se
Stavci 3. i 4. brišu se.
Točka 3.
U točki V. tekst: «Općinsko poglavarstvo» zamjenjuje se tekstom: «Općinski načelnik»
Točka 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim glasniku Krapinsko – zagorske županije».
KLASA: 120-01/09-01/1
URBROJ: 2211/04-1-09 -3
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ODBORA ZA PREDSTAVKE I
PRIJEDLOGE
I.
U Odbor za predstavke i prijedloge imenuju se:
1. Helena Jantolek, rođ. 19.08.1982., Konjščina, Matije Gupca 2
2. Ivica Crneković, rođ. 15.12.1961., Konjščina, Jertovec 126
3. Dinko Lugarić, rođ. 20.07.1953., Konjščina,
Klimen 6
4. Zdravko  Bertić, rođ. 06.07.1955., Konjščina, Pešćeno 38
5. Ankica Žugec, rođ. 20.01.1949., Konjščina,
Varaždinska cesta 33
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA: 021-01/09-01/07
URBROJ2211/04-1-09-2
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.
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Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE
PRIGODNIH DATUMA
I.
U Odbor za obilježavanje prigodnih datuma imenuju se:
1. Mirko Krznar, rođ. 09.10.1969., Općinski
načelnik - predsjednik Odbora
2. Mladen  Majcen, dipl.ing.agr., rođ.
28.02.1958, – predsjednik Općinskog vijeća – zamjenik
predsjednika Odbora
3. Stjepan Curiš, ing. polj., rođ. 28.10.1949., –
Zamjenik općinskog načelnika - član
4. Nevenka Benjak, rođ. 25.11.1958. - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela - članica
5. Blaž Bartol, rođ. 03.02.1941., - župnik Župe
sv. Dominika Konjščina- član
6. Jasna Lugarić, rođ. 11.08.1961., - članica
Općinskog vijeća - članica
II.
Članovi Odbora iz točke I. ovog Rješenja za svaku manifestaciju izradit će Program kojima se utvrđuju
osnovne manifestacije, vrijeme održavanja, nositelj
pojedine manifestacije te orjentacioni troškovi svake od
manifestacija.
Na temelju utvrđenog Programa, Odbor iz točke I.
ovog Rješenja utvrđuje konkretna zaduženja i aktivnosti
glede provođenja istog.
III.
Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja o imenovanju Odbora za obilježavanje prigodnih datuma prestaje
važiti Zaključak o osnivanju Odbora za obilježavanje
prigodnih datuma, KLASA: 021-01/05-01/09, URBROJ:
2211/04-1-05-4 od 16. srpnja 2005. godine.
KLASA:021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-3
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PRIZNANJA OPĆINE KONJŠČINA
I.
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U Povjerenstvo za priznanja Općine Konjščina
imenuju se:
1. Mirko  Krznar, rođ. 09.10.1969. (HDZ)
- predsjednik Povjerenstva 2. Stjepan Curiš, rođ.
28.10.1949. (HSS) - zamjenik predsjednika Povjerenstva
3. Franjo Kunić, rođ. 05.11.1936. Konjščina,
Vukovarska 14 (HSU) - član
4. Ivan  Štabek, rođ. 12.02.1951., Konjščina,
Bočadir 4. (SDP) – član
5. Jasna Lugarić, rođ. 11.08.1961., Konjščina,
Kružna 5. (Nezavisna lista Mladena Majcena) – članica
6. Zdravko Bertić, rođ. 06.07.1955.,, Konjščina, Pešćeno 38 (HSS) – član
7. Željko Lugarić, rođ. 20.07.1977., Konjščina, Jertovec 157 (HDZ) – član
8. Helena Jantolek, rođ. 19.08.1982., Konjščina, M.Gupca 2 (HNS) - članica
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
III.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za priznanja Općine Konjščina, prestaje
važiti Zaključak, KLASA: 060-01/06-01/03, URBROJ:
2211/04-1-06-5 od 17. srpnja 2006. godine.
KLASA: 021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-4
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA
I.
Imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i to:
1. Stjepan  Curiš, ing. polj. rođ. 28.10.1949.,
Konjščina, Galovec 41 – za predsjednika Povjerenstva
2. Karmela  Majcen, dipl. ing. agr., rođ.
30.06.1965., Konjščina, Ul. I. Gluhaka 17 - članica
3. Martina  Čopor, dipl. ing.agr. rođ.,
18.12.1976., Konjščina, Krapinska cesta 1 - članica
4. Zdravko Malek Solgat, rođ. 04.02.1966.,
Konjščina, Turnišće 102c - član
5. Ivan  Štabek, rođ. 12.02.1951., Konjščina,
Bočadir 4. - član
6 Damir Cerovec, rođ. 28.09.1959, Konjščina,
Jertovec 111 - član
7. Željko Turčin, rođ. 28.04.1957., Konjščina,
Brlekovo 27. - član

Utorak, 14. srpnja, 2009.

II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja pored stalnih članova, predsjednik može imenovati i druge članove
i to iz naselja gdje se elementarna nepogoda dogodila.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje
važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, KLASA: 021-01/05-01/09,
URBROJ: 2211/04-1-05-3 od 16. srpnja 2005. godine.
KLASA: 021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-5
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS
BIRAČA
I.
Osniva se Povjerenstvo za popis birača Općine
Konjščina u slijedećem sastavu:
1 . D ubravka  D žaja - H ajduk , r o đ .
23.10.1969., Konjščina, Vukovarska 18 - predsjednica
Povjerenstva
Stjepan Kereša, rođ. 17.12.1964., Konjščina,
Gornja Konjščina 21.  - zamjenik predsjednice
2. Nevenka Benjak, rođ. 25.11.1958., Konjščina, Zagorska br. 6. – članica
Zdravko Bertić, rođ. 06.07.1955. Konjščina,
Pešćeno 38. - zamjenik članice
3. Marija Slukan, rođ. 13.08.1961., Konjščina,
Donja Konjščina 33 h – članica
Branka Kereša, rođ. 05.12.1936., Konjščina,
Ul.I. Gluhaka 2 – zamjenica članice
II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja provjerava
pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana
za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažilo
nadležno državno tijelo uprave i potvrđuje popis birača,
odnosno kada ustanovi da je popis birača pravilno sastavljen odmah ga potvrđuje potpisom i pečatom Općinskog
vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja o osnivanju
Povjerenstva za popis birača, prestaje važiti Rješenja o

Utorak, 14. srpnja, 2009.
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osnivanju Komisije za popis birača, KLASA: 021-01/0501/09, URBROJ: 2211/04-1-05-5 od 16. srpnja 2005.
godine.
KLASA: 021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-6
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA
OPĆINE KONJŠČINA
I.
U Socijalno vijeće Općine Konjščina imenuju se :
1. Barica Lugarić, rođ. 15.11.1953, Konjščina,
Varaždinska ceste 27- za predsjednicu
2. Zdenka Opačić, rođ. 22.08.1940., Konjščina,
Vukovarska ul.15 – za zamjenicu
3. Stjepan Svetec, rođ. 09.01.1935., Konjščina,
Ul. D. Božića 5- za člana
4. Brankica Mušec, rođ. 09.11.1966., Konjščina, Kolodvorska 1a – za članicu
5.  Ankica Kavur, rođ. 02.05.1955., Konjščina,
Krapina Selo 12a – za članicu
6. Ivan Kordej, rođ. 27.07.1952., Konjščina, Ul.
I. Gluhaka 15 - za člana – predstavnik Hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata, Podružnica Konjščina
II.
Predsjednik Socijalnog vijeća pored stalnih članova
Vijeća može u rad uključiti i druge osobe koje na bilo koji
način mogu pomoći u rješavanju socijalnih pitanja građana
Općine Konjščina.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
IV.
Danom stupanja na snagu oog Rješenja, prestaje
važiti Zaključak o imenovanju Socijalnog vijeća; KLASA:
550-01/05-01/07, URBROJ: 2211/04-1-05-3 od 13. rujna
2005.. godine.
KLASA: 021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-7
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen,dipl.ing.polj., v.r.
Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97) i
članka 25. stavak 1., točka 6. Statuta Općine Konjščina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
12/08) Općinsko vijeće Općine Konjščina na 2. sjednici,
održanoj 29. lipnja 2009. godine, donijelo je
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ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA
OPĆINE KONJŠČINA
I.
Razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Konjščina
1. Zdenka Opačić, Konjščina, Vukovarska ul. 15.
2. Marija Ocvirek, prof., Konjščina, Odv. M.
Gupca 1.
3. Milena  Prodanović, Konjščina, Zagorska
br. 5.
II.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konjščina, ispred
Općine Konjščina imenuju se:
1 . D ubravka  D žaja - H ajduk , r o đ .
23.10.1969., Konjščina, Vukovarska ulica 18.
2. Arijana  Mačković, rođ.10.11.1985., Konjščina, Jertovec 157a
3. Sanja Crneković, rođ. 27.08.1968., Konjščina, Jertovec 63b
III.
Zadaće Upravnog vijeća utvrđene su Zakonom o
ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93 i 29/97), Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne
novine br. 10/97) i Odlukom o osnivanju ustanove - Dječji
vrtić Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 6/98, 17/01, 14/06), te drugim propisima
koji reguliraju upravljanje u ustanovama predškolskog
odgoja i naobrazbe.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke o razrješenju
i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina, prestaje važiti Odluka o razrješenju i imenovanju
članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Konjščina,
KLASA: 021-01/05-01/07, URBROJ: 2211/04-1-05-7 od
16. srpnja 2005. godine.
KLASA: 021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-8
Konjščina, 29. lipnja 2009
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl.ing.agr., v.r.
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
1. U Skupštinu “Komunalca” Konjščina d.o.o.,
Konjščina, Jertovec 150, imenuje se: STJEPAN CURIŠ,
ing. polj., rođ. 28.10.1949., Konjščina, Galovec 41
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
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3. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka KLASA: 021-01/05-01/09, URBROJ:
2211/04-1-05-9 od 16. srpnja 2005. godine.
KLASA: 021-01/09-01/07
URBROJ: 2211/04-1-09-9
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
1. U Skupštinu Društva PLIN KONJŠČINA d.o.o.,
za distribuciju i opskrbu plinom, Konjščina, Jertovec 150,
imenuje se: MIRKO KRZNAR, rođ. 09.10.1969., Konjščina, Zagrebačka 14, – Općinski načelnik Općine Konjščina
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
3. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka, KLASA: 363-01/09-01/4, URBROJ:
2211/04-1-09-4 od 25. ožujka 2009. godine.
KLASA: 021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-10
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.
Na temelju odredbe članka 25. stavak 1., točka 6.
Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” br. 12/08) Općinsko vijeće Općine
Konjščina na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
1. U Skupštinu “Zagorskog vodovoda” d.d. Zabok
imenuje se MIRKO KRZNAR, rođ. 09.10.1969., Konjščina, Zagrebačka 14, – Općinski načelnik Općine Konjščina
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
3. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka, KLASA: 021-01/05-01/09, URBROJ:
2211/04-1-05-8 od 16. srpnja 2005. godine.
KLASA: 021-01/09-01/7
URBROJ: 2211/04-1-09-11
Konjščina, 29. lipnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mladen Majcen, dipl. ing. agr., v.r.

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( «Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na
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2. sjednici održanoj 10. srpnja 2009. godine, donijelo je
S TAT U T
OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine, samoupravni djelokrug, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i
način rada tijela Općine Kraljevec na Sutli, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana
u odlučivanju, provedba referenduma 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 Općine Kraljevec na Sutli
kao jedinice lokalne samouprave.
Članak 2.
Statut je temeljni i najviši opći akt Općine Kraljevec
na Sutli.
Svi ostali opći akti i pojedinačne odluke tijela Općine moraju biti u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.
Članak 3.
Općina Kraljevec na Sutli je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine Kraljevec na Sutli su slijedeća
naselja: Draše, Gornji Čemehovec, Kačkovec, Kapelski
Vrh, Kraljevec na Sutli, Lukavec Klanječki, Movrač,
Pušave, Radakovo i Strmec Sutlanski.
Granice Općine predstavljaju granice rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar područja i mogu se
mijenjati na način i u postupku koji je propisan zakonom.
Članak 4.
Općina Kraljevec na Sutli je pravna osoba.
Naziv Općine je: Općina Kraljevec na Sutli.
Sjedište Općine je u Kraljevcu na Sutli, Kraljevec
na Sutli 132.
Članak 5.
Općina Kraljevec na Sutli ima grb i zastavu.
Grb (slijedi opis): ‘’Grb je u obliku štita nadvišen
trobojnom vrpcom (crven, bijeli, plavi) s nazivom Općine.
Grb simbolizira hrvatsku šahovnicu, simbol Presvetog
Trojstva te zelenu dolinu kroz koju protiče rijeka Sutla“.
Zastava (slijedi opis): ‘’Zastava omjera 1:2 svijetlo
zelene boje, obrubljena sa zlatnim obrubom – resama. Na
vrhu zastave po dužini nalazi se natpis: Općina Kraljevec
na Sutli, a ispod naslova odnosno u sredini zastave nalazi
se općinski grb, te ispod grba nalaze se dvije plavo valovite
crte koje predstavljaju dolinu rijeke Sutle.
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.
Općinski načelnik može odobriti uporabu grba i
zastave pravnim osobama radi promicanja interesa općine.
Članak 7.
Tijela Općine imaju pečate u skladu s posebnim
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propisima.
Opis pečata, način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 8.
U Općini Kraljevec na Sutli svečano se obilježava
zadnja subota u mjesecu svibnju kao Dan Općine Kraljevec na Sutli.
Članak 9.
Građanima Općine Kraljevec na Sutli i drugim osobama, 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
djelo, nagrada općine, plaketa općine, priznanje počasnog
građanina općine i grb 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 samouprave 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.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Sporazum o suradnji objavljuje se u službenom
glasilu Općine odnosno Županije.
Članak 12.
Općina daje inicijative, mišljenja i prijedloge u
postupku pripreme i donošenja zakona i u postupku pripreme i donošenja odluka i drugih općih akata Krapinskozagorske županije.
Inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima u ime Općine podnose Općinsko vijeće 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 ostvaruju
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prava 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,
– 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 ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu:
1. poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje 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, tehničke kulture, tjelesne kulture, sporta, i socijalne skrbi,
5. osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
6. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
7. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
8. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje,
9.  vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju    komunalnih i
drugih uslužnih djelatnosti, te infrastrukturi,
10.  promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnoga i kulturnoga nasljeđa,
11. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva,
12. u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima i podupire aktivnosti udruga građana,
13. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
14. obavlja razrez i naplatu općinskih prihoda,
15. obavlja i sve druge poslove usmjerene na gospodarski, 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-
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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 skupštine Krapinsko-zagorske županije da joj, uz suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije na
području Općine ako se može osigurati dovoljno prihoda
za njihovo obavljanje.
Članak 17.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini
određuju se zakonom.
Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji se
obavljaju u Općini podmiruju se iz državnog proračuna.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima na referendumu i mjesnim zborovima 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, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora s
područja Općine ili 20% birača upisanih u birački popis
Općine.
Članak 20.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način
propisan zakonom.
Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Općini Kraljevec
na Sutli znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu
od 1% od proračuna Općine Kraljevec na Sutli u tekućoj
godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000
(petsto tisuća) kuna tada se pod znatnom materijalnom
štetom smatra šteta u iznosu od 500.000 kuna.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Članak 21.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20%
birača upisanih u popis birača Općine Kraljevec na Sutli.

Utorak, 14. srpnja, 2009.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Članak 22.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum
se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od
dana održavanja prethodnog referenduma.
Članak 23.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma podnijet u skladu sa
zakonom i ovim Statutom najkasnije u roku od 30 dana
od dana prijema prijedloga.
Općinsko vijeće odlučuje o prijedlogu većinom
glasova svih vijećnika.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno
članku 21. ovog Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku tri mjeseca od
prijema prijedloga.
Članak 24.
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 25.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
s prebivalištem na području Općine Kraljevec na Sutli,
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i
upisani su u popis birača.
Članak 26.
Odluka donesena na referendumu obvezujuća je za
Općinsko vijeće.
Članak 27.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata,
kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 28.
Općinsko vijeće može zatražiti mišljenje mjesnih
zborova građana o prijedlogu općeg akta, drugom pitanju iz djelokruga Općine i drugim pitanjima određenim
zakonom ili Statutom.
Prijedlog za prikupljanje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća
i Općinski načelnik.
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Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog u roku
od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga, a ako ga ne
prihvati o razlozima odbijanja obavijestit će predlagatelja.
Općinsko vijeće o prijedlogu odlučuje većinom
glasova svih vijećnika.
Članak 29.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno,
a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 30.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje akta ili rješavanje pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu ako
ga potpisom podrži deset posto birača Općine upisanih u
popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima u roku tri mjeseca od dana prijema prijedloga.
IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA
TIJELA OPĆINE
Članak 31.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Članak 32.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi i zadaće
koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga Općine u nadležnosti su Općinskog vijeća,
a svi poslovi i zadaće izvršne naravi u nadležnosti su
Općinskog načelnika.
Ako se po prirodi posla ne može utvrditi nadležnost
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,
nadležan je Općinski načelnik ili tijelo koje on ovlasti.
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 33.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana
Općine koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti
Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom,
zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 13 vijećnika izabranih u skladu
s odredbama posebnog zakona.
Članak 34.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
3. donosi odluke i druge opće akte,
4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i
godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
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5. donosi odluku o privremenom financiranju,
6. odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim    prihodima,
7. donosi odluku o promjeni granice Općine Kraljevec na Sutli,
8. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kraljevec
na Sutli,
9.   odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina Općine Kraljevec na Sutli čija pojedinačna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno
čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
10.  osniva radna tijela Općinskog vijeća,
11.  donosi programe javnih potreba,
12.  odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
13. odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave u skladu sa zakonom,
14.  raspisuje lokalni referendum,
15. odlučuje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama javnih ustanova, te o  obavljanju gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti,
16. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne
samouprave,
17. 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,
18.  odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih
prava u skladu sa zakonom,
19.  odlučuje o pokroviteljstvu,
20.  donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje  javna priznanja,
21.  obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u
djelokrug zakonom i ovim Statutom.
Članak 35.
Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:
- predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- predsjednika, potpredsjednika i članova radnih
tijela Općinskog vijeća,
- predstavnika Općinskog vijeća u tijelima i institucijama, te drugih osoba u skladu sa zakonom, ovim
Statutom i odlukama Općinskog vijeća.
Članak 36.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova
ako je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 37.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Poslovnikom Općinskog vijeća propisuje se konstituiranje vijeća, prava i dužnosti vijećnika, sazivanje,
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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 38.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika 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 propisanom 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 i jedna trećina
vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 39.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- predstavlja i zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani 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,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 40.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u
tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi
zahtjev jedne 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 središnjem tijelu državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave da sazove sjednicu.
Članak 41.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu predsjedniku, 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 42.
Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna
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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 43.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za statut i poslovnik,
4. Odbor za financije i proračun.
Općinsko vijeće može osnovati i druga stalna radna
tijela posebnom odlukom u skladu s Poslovnikom.
Članak 44.
Mandat vijećnika Općinskog vijeća izabranih na
redovnim lokalnim izborima traje četiri godine.
Mandat vijećnika može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran u skladu s posebnim zakonom
koji uređuje izbor članova predstavničkih tijela lokalnih
jedinica.
Članak 45.
Vijećnik Općinskog vijeća nema obvezujući mandat
i ne može biti opozvan.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat
miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u
skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od
osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Nastavak obnašanja dužnosti vijećnika na temelju
prestanka mirovanja mandata može se tražiti jednom u
tijeku mandata.
Članak 46.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Općinskog  vijeća,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
- postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,
- prihvatiti izbor u radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.
Članak 47.
Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima
plaću, a ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 48.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Utorak, 14. srpnja, 2009.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Mandat načelnika traje četiri godine.
Članak 49.
Općinski načelnik odgovoran je za obavljanje
poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Općine.
Članak 50.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
1. predlaže Općinskom vijeću donošenje općih i
drugih akata,
2. odgovara za izvršavanje odluka i drugih akata,
3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine Kraljevec
na Sutli i izvršenje proračuna,
4. odgovara za izvršavanje općinskog proračuna,
5.   upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Kraljevec na Sutli
u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom
Općinskog vijeća,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina Općine Kraljevec na Sutli čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a
najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima,
7. upravlja prihodima i rashodima Općine Kraljevec
na Sutli,
8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine Kraljevec na Sutli,
9.   zaključuje ugovore i druge pravne poslove u
skladu sa zakonom i drugim propisima,  te daje punomoći
za zastupanje Općine,
10. osigurava izvršavanje općih akata Općinskog
vijeća i daje upute za rad Jedinstvenom upravnom odjelu,
11. nadzire zakonitost rada i pravodobno izvršavanje
poslova Jedinstvenog upravnog odjela i poduzima mjere
za osiguranje učinkovitosti njegova rada,
12.   uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog
upravnog odjela Općine te donosi Pravilnik o unutarnjem
redu za Jedinstveni upravni odjel,
13.  imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
14.  imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
15.  utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstvenom
upravnom odjelu,
16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
17.   daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
18.   obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
19.  obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Članak 51.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog 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
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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,
te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne
samouprave.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene
akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 52.
Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 53.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik načelnika u slučaju iz stavka 1. ovog
članka dužan je pridržavati se uputa Općinskog načelnika.
Članak 54.
Općinski načelnik i njegov zamjenik sami odlučuju
hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Članak 55.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja,
rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od
6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 56.
Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika mandat
prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i
prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
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Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja
zamjenik načelnika.
Članak 57.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom
20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma,
a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
Općinskog načelnika.
3. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 58.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se Odlukom Općinskog vijeća, a unutarnje
ustrojstvo pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi
Općinski načelnik na prijedlog
Članak 59.
Jedinstveni upravni odjel Općine, u okviru svojeg
djelokruga i ovlasti:
1. neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata tijela Općine
Kraljevec na Sutli,
2.   neposredno izvršava poslove državne uprave
prenijete u djelokrug Općine,
3. prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o
tome izvještava Općinskog načelnika,
4. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje
donosi Općinsko vijeće, nacrte akata koje donosi Općinski
načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog
djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i načelnika,
5. pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava
i ovlasti Općine,
6. podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom
radu,
7. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Članak 60.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik
kojega na temelju javnog natječaja imenuje općinski
načelnik.
Pročelnik je za svoj rad odgovoran općinskom
načelniku.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika u
skladu sa zakonom.
Članak 61.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, državnom proračunu Republike Hrvatske i iz drugih prihoda utvrđenih zakonom.
V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 62.
Na području Općine mogu se osnivati mjesni odbori
kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana.
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U ostvarivanju prava na mjesnu samoupravu, mjesni
odbori dužni su uvažavati interes Općine kao cjeline.
Članak 63.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja
koji čini zasebnu cjelinu.
Članak 64.
Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora i
prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mogu dati
20% građana mjesnog odbora, organizacije i udruženja
građana, vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke o predlagatelju, rezultate izjašnjavanja
građana o predloženim promjenama, mišljenja i stajališta
mjesnih odbora na koje se promjena odnosi i obrazloženje
opravdanosti predloženih promjena.
Članak 65.
Prijedlozi za promjenu područja mjesnog odbora i
osnivanje novog mjesnog odbora dostavljaju se u pisanom
obliku Općinskom načelniku na prethodno mišljenje i
ocjenu opravdanosti.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen
na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Općinski načelnik pravovaljani prijedlog upućuje
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 66.
Općinsko vijeće statutarnom će odlukom promijeniti područje mjesnog odbora ili osnovati novi mjesni
odbor ako općinski načelnik pozitivno ocijeni opravdanost
promjene.
Članak 67.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 68.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
prebivalištem na području mjesnog odbora upisani u
popis birača.
Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem, 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 69.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
općinski načelnik.
Izbore za članove vijeća novoosnovanog mjesnog
odbora raspisuje općinski načelnik nakon isteka redovitog četverogodišnjeg mandata vijeća mjesnih odbora na
svome području.
Članak 70.
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Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4
godine.
Vijeće mjesnog odbora koji ima do 500 stanovnika
ima 5 članova, a vijeće mjesnog odbora koji ima više od
500 stanovnika ima 7 članova.
Članak 71.
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 Statutom,
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 njihove članove,
8. saziva mjesne zborove građana,
9. surađuje s drugim vijećima mjesnih odbora na
području Općine,
10. surađuje s udrugama na svom području o pitanjima važnim za građane mjesnog odbora,
11. obavlja druge poslove u skladu s propisima.
Članak 72.
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 poboljšanje 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 73.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine od neposrednog i
svakodnevnog interesa za život i rad građana na području
mjesnog odbora.
Članak 74.
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 75.
Predsjednik i potpredsjednici vijeća biraju se javnim
glasovanjem, većinom glasova svih članova vijeća, ili
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najmanje jedne trećine članova vijeća, ili tajnim glasanjem ako je predloženo više kandidata za predsjednika i
potpredsjednika vijeća.
Vijećnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijavljenog kandidata.
Prijedlog kandidata za predsjednika i podpredsjednike vijeća je pojedinačan.
Vijeće mjesnog odbora može razriješiti dužnosti
predsjednika i potpredsjednika vijeća u skladu s pravilima
mjesnog odbora.
Članak 76.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3. provodi i osigurava provedbu odluka vijeća,
4. surađuje s općinskim načelnikom 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 77.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju prava i dužnosti:
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 78.
Provedba izbora i druga pitanja u vezi s izborima
uređuju se odlukom Općinskog vijeća o izboru članova
vijeća mjesnih odbora.
Članak 79.
Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća
i predsjednici vijeća mjesnih odbora čine koordinaciju.
Općinski načelnik predsjedava koordinacijom.
Koordinacija raspravlja o svim važnim pitanjima za
mjesne odbore, a saziva se najmanje četiri puta godišnje.
Članak 80.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 81.
Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju
se u općinskom proračunu.
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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 82.
Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje kriterije za određivanje visine sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore i kriterije za podjelu sredstava.
Općinski načelnik brine o osiguranju uvjeta za rad
mjesnih odbora i obavljanje administrativnih i drugih
poslova.
Članak 83.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku provođenja
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti
vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe
ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 84.
Imovinu Općine čine sve nepokretne i pokretne
stvari, kao i imovinska prava koja pripadaju Općini.
Članak 85.
Općinski načelnik upravlja imovinom Općine Kraljevec na Sutli prema načelima dobrog gospodarenja na
temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.
Općinski načelnik 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 ustanovama čiji je osnivač Općina nadoknađuju se iz proračuna
Općine.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitka
donosi Općinski načelnik.
Članak 86.
Općina ima svoje prihode kojima slobodno raspolaže.
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:
1. općinski, gradski, odnosno županijski porezi,
prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio
ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
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6. udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 88.
Općinsko vijeće donosi godišnji proračun Općine
za narednu proračunsku godinu na prijedlog Općinskog
načelnika prije početka godine za koju se proračun donosi.
Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna, uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima
i rashodima Općine na prijedlog Općinskog načelnika.
Ako se godišnji proračun ne donese u roku iz
stavka 1. ovog članka, donosi se Odluka o privremenom
financiranju, najduže za razdoblje od prva tri mjeseca
proračunske godine.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko 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.
Članak 89.
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.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.
VII. AKTI OPĆINE
Članak 90.
Općinsko vijeće donosi Statut, poslovnik o radu,
proračun, godišnji obračun proračuna, odluke, preporuke,
rješenja, zaključke, upute, naputke i druge akte u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 91.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke,
upute, naputke i druge akte u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Članak 92.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 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 93.
Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika donose zaključke i preporuke na temelju posebnih
propisa.
Članak 94.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih
akata donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na donošenje pojedinačnih akta shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano.
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Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko- zagorske županije, ako posebnim zakonom nije
drugačije propisano.
Članak 95.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata
iz članka 91. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću
rada upravnih tijela.
Članak 96.
Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća
obavljaju Ured državne uprave Krapinsko-zagorske županije i nadležna središnja tijela državne uprave svako u
svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.
Članak 97.
Odluke i drugi opći akti, objavljuju se u ‘’Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije’’ i na internet
stranici (www.kraljevecnasutli.hr).
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od
dana njihove objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske 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.
VIII. JAVNOST RADA
Članak 98.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, 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 99.
Općinsko vijeće posebnom odlukom određuje koji
se podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela ne mogu
objavljivati jer predstavljaju tajnu, te određuje način
njihovog čuvanja.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 100.
Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i
Odbor za statut i poslovnik.
Obrazloženi prijedlog se podnosi predsjedniku
Općinskog vijeća.
Članak 101.
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 primijeniti u slučaju potrebe usklađivanja odredaba Statuta sa
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Članak 102.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
Općine Kraljevec na Sutli (‘’Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije’’ br. 01/06) i zakona, uskladit će
se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Članak 103.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje
važiti Statut Općine Kraljevec na Sutli (‘’Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije’’ broj 01/06).
Članak 104.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-05/09-01/06                                                          
UR. BROJ: 2135-02-09-01                                                    
Kraljevec na Sutli, 10.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Hlad, v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 20. Statuta
općine Kraljevec na Sutli (‘’Službeni glasnik Krapinskozagorske županije’’ br. 01/06), Općinsko vijeće općine
Kraljevec na Sutli na 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja
2009. godine, donijelo je
POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
KRALJEVEC NA SUTLI
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom Općinskog vijeća općine
Kraljevec na Sutli (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje
unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća općine
Kraljevec na Sutli (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to:
a) konstituiranje Općinskog vijeća,
b) izbor temeljnih radnih tijela, predsjednika i potpredsjednike Vijeća,
c) prava i dužnosti članova Vijeća,
d) odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
e) djelokrug Općinskog vijeća,
f) akti Općinskog vijeća,
g) poslovni red na sjednici,
h) javnost rada Općinskog vijeća,
i) obavljanje poslova za potrebe Općinskog vijeća.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom odnosno 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 zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu
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konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od
15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjedava 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 u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.
Članak 3.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika, na prvoj, konstituirajućoj sjednici vijeća na
kojoj je nazočna većina članova Vijeća.
Članak 4.
Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje
se na početku sjednice Vijeća, te se na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje trećine članova Vijeća
može promijeniti.
Članak 5.
Općinsko vijeće ima 13 vijećnika.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju na konstituirajućoj sjednici javnim
glasovanjem ili tajnim glasovanjem ako su predložena
dva ili više kandidata, na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje ili jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća,
većinom glasova svih članova vijeća.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog
samo za jednog kandidata.
Prijedlog kandidata za predsjednika i podpredsjednike Vijeća je pojedinačan.
Članak 6.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Članak 7.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom Općine Kraljevec na Sutli i ovim
Poslovnikom.
Članak 8.
Vijeće ima Mandatnu komisiju
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija se bira na konstituirajućoj
sjednici Vijeća javnim glasovanjem, iz reda vijećnika,
većinom glasova nazočnih vijećnika, na prijedlog predsjedavatelja ili jedne trećine članova Vijeća.
Članak 9.
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Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće
o provedenim izborima, imenima izabranih     članova
Općinskog vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost
člana Općinskog vijeća, imenima članova koji su podnijeli
ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća, te o imenima
zamjenika člana Općinskog vijeća koji će umjesto izabranih obnašati dužnost člana Općinskog vijeća,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o
prestanku 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 mandatna prava članova Općinskog vijeća.
Članak 10.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima privremeni predsjednik poziva vijećnike da
ustanu radi davanja svečane prisege.
Privremeni predsjednik izgovara svečanu prisegu
koja glasi:
«Prisežem, svojom čašću, da ću dužnost člana Općinskog vijeća općine Kraljevec na Sutli obnašati savjesno
i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava,
Zakona, Statuta i odluka Općinskog vijeća, da ću štititi
ustavni poredak Republike Hrvatske, te se zauzimati za
svekoliki probitak općine Kraljevec na Sutli i Republike
Hrvatske.»
Nakon što privremeni predsjednik izgovori svečanu
prisegu, svi vijećnici izgovaraju riječ ‘’Prisežem’’.
Svaki član Vijeća potpisuje tekst svečane prisege
i predaje ju predsjedniku Vijeća na završetku sjednice
Vijeća.
Članak 11.
Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik člana Vijeća kad počinje obnašati
dužnost člana Vijeća, polaže svečanu prisegu na prvoj
sjednici Općinskog vijeća kojoj je nazočan.
Članak 12.
Od dana konstituiranja Vijeća do dana prestanka
mandata, član Vijeća ima sva prava i dužnosti određena
Ustavom, Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom, te
odlukama Općinskog vijeća.
Zamjenik člana Vijeća ima sva prava i dužnosti
određena Ustavom, Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom, te odlukama Općinskog vijeća, od dana kada je
počeo obnašati dužnost člana Vijeća do prestanka obnašanja te dužnosti.
Članak 13.
Ako Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom nije
drugačije utvrđeno Vijeće donosi odluke javnim glasovanjem, većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina
članova Općinskog vijeća.
Članak 14.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
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predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima.
Članak 15.
Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka redovitoga
četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom
o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 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 Kraljevec
na Sutli, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Članu vijeća mandat miruje ukoliko za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se sukladno
odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
smatra nespojivom.
Članak 16.
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.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
III. IZBOR TEMELJNIH RADNIH TIJELA
Članak 17.
Vijeće bira na konstituirajućoj sjednici Odbor za
izbor i imenovanje  Odbor za statut i poslovnik i Odbor
za financije i proračun.
Predsjednik i članovi odbora biraju se javnim glasovanjem, iz reda vijećnika, većinom glasova nazočnih
vijećnika, na prijedlog predsjedavatelja ili jedne trećine
članova vijeća.
Članak 18.
Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i
četiri člana.
Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže:
- izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća,
- izbor drugih osoba koje bira, odnosno imenuje
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Općinsko vijeće temeljem Zakona i drugih propisa,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom.
Članak 19.
Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i
četiri člana.
Odbor za statut i poslovnik
-   raspravlja i predlaže Statut općine,
-   raspravlja i predlaže Poslovnik,
-   predlaže pokretanje postupka za izmjenu ili dopunu Statuta, odnosno Poslovnika,
-   može predlagati donošenje odluka i drugih općih
akata iz nadležnosti vijeća,
-    utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i
drugih općih akata.
Članak 20.
Odbor za financije i proračun ima predsjednika i
četiri člana
Odbor za financije i proračun
- razmatra financijske akte, godišnji proračun, završni račun, odluke o porezima i  naknadama, te druge akte
financijsko-materijalnog poslovanja općine i upravljanje
imovinom općine Kraljevec na Sutli,
-   obavlja i druge poslove određene Zakonom.
Članak 21.
Pored radnih tijela navedenih u članku 8. i 17. ovog
Poslovnika, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća.
Članak 22..
Nakon što je izabran, predsjednik Vijeća preuzima
predsjedavanje vijeća i daljnje vođenje sjednice.
IV. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 23.
Općinski načelnik i njegov zamjenik prisustvuju
sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za
točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene
u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 24.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom
radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti
i stručna objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika
o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno
radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti
ili odgoditi
Članak 25.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 8
dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 26.
Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću
za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga rada.
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Općinski načelnik je odgovoran središnjim tijelima
državne uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenesenih u nadležnost općine.
Članak 27.
Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog
načelnika propisan je Statutom Općine Kraljevec na Sutli.
Članak 28.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga rada 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,
te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne
samouprave.
Načelnik je dužan dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave
u županiji 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 akta.
Članak 29.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici Vijeća
iznositi svoja mišljenja o svakom prijedlogu koji je na
dnevnom redu sjednice.
U raspravi o prijedlogu općeg akta, Općinski načelnik ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ, kada to
zatraži.
V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA
Članak 30.
Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom,
Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima vijeća,a
osobito :
- prisustvovati sjednicama Vijeća,
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što
se nalazi na dnevnom redu sjednice Vijeća, te o njemu
odlučivati,
- predlagati raspravu o pitanjima koja se odnose na
rad Općinskog načelnika,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća,
- postavljati Općinskom načelniku pitanja što se
odnose na djelokrug njegova rada,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća u
koja je izabran,
- biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor,
- obavljati i druge poslove koje mu u okviru svog
djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član.
Članak 31.
Član Vijeća ima pravo od predlagatelja tražiti izvješća, obavijesti i uvid u materijale o temama koje su
predmet rasprave na sjednici.
Objašnjenja o temama iz stavka 1. ovog članka član
Vijeća ovlašten je tražiti od predsjednika Vijeća, te od
predsjednika radnog tijela.
Članak 32.
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Član Vijeća, ako je spriječen prisustvovati sjednici
Vijeća, dužan je o tome pravovremeno obavijestiti sazivača sjednice.
Za sudjelovanje u radu Vijeća, članovi Vijeća imaju
pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.
Članak 33.
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.
Članak 34.
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 o svom osnivanju obvezni
su obavijestiti predsjednika Vijeća, te mu dostaviti popis
članova.
VI. DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 35.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
3.   donosi odluke i druge opće akte,
4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i
godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
5.   donosi odluku o privremenom financiranju,
6. odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim    prihodima,
7.   donosi odluku o promjeni granice Općine Kraljevec na Sutli,
8.   donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kraljevec
na Sutli
9.   odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina Općine Kraljevec na Sutli, čija pojedinačna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno
čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna.
10.  osniva radna tijela Općinskog vijeća,
11.  donosi programe javnih potreba,
12.  odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
13. odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave u skladu sa zakonom,
14.  raspisuje lokalni referendum,
15. odlučuje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama javnih ustanova, te o  obavljanju gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti,
16. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne
samouprave,
17. 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,
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18.  odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih
prava u skladu sa zakonom,
19.  odlučuje o pokroviteljstvu
20.  donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje  javna priznanja,
21.  obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u
djelokrug zakonom i ovim Statutom.
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 36.
Općinsko vijeće donosi Statut općine, Poslovnik
općinskog vijeća, Proračun općine, Godišnji obračun
proračuna, odluke, preporuke, zaključke, te ostale odgovarajuće akte.
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte u slučajevima određenim Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom
i drugim propisima.
Članak 37.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik
Općinskog vijeća.
Članak 38.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.
Članak 39.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira
ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije i na službenim web
stranicama Općine Kraljevec na Sutli.
Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u službenom glasniku iz stavka 1. ovog članka.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave u
službenom glasilu iz stavka 1. ovog članka.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka
brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće.
Članak 40.
Proračunom se utvrđuju prihodi i rashodi općine.
Proračun se donosi za narednu računsku godinu,
a ako se ne može donijeti prije početka godine, za koju
se donosi, uvodi se privremeno financiranje, najduže do
31. ožujka.
Proračun, odnosno Odluka o privremenom financiranju donosi se većinom glasova svih članova vijeća.
Članak 41.
Preporukom vijeće izražava mišljenje o pojedinim
pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, izražava mišljenje u svezi usklađivanja
odnosa i međusobne suradnje s drugim općinama, gradovima i županijama u pitanjima od zajedničkog interesa, te
predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzimati radi
rješavanja pojedinih pitanja u skladu sa svojim interesima.
Članak 42.
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Zaključkom se:
- zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, te prihvaćaju izvješća Vijeća,
- utvrđuju obveze Općinskog načelnika i upravnog
odjela općine,
- rješavaju druga pitanja iz djelokruga Vijeća i
radnih tijela.
Članak 43.
Vijeće donosi pojedinačne akte, zaključke i rješenja kada izvršava pojedinačna prava i obveze iz svojega
djelokruga.
Članak 44.
Postupak donošenja odluka pokreće se podnošenjem
prijedloga odluke Vijeću.
Pravo podnošenja prijedloga odluke ima svaki član
Vijeća, Klub vijećnika, radno tijelo i Općinski načelnik
osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog
mogu podnijeti samo određena tijela.
Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata
Vijeća mogu davati građani i pravne osobe, te upravna
tijela općine.
Članak 45.
Ako predsjednik Općiskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama
ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama
ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom,
a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od
poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i
nije upućen Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda
ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca,
osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 46.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik
Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine
prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 47.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća, prijedlog odluke razmatraju nadležna radna tijela.
Članak 48.
Predlagatelj odluke ukratko izlaže prijedlog odluke.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta vijećnika pojedinačno može trajati najduže 5
minuta, a za Klub vijećnika 10 minuta.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i
kratko dopunsko obrzloženje prijedloga, a ako se predlaže
da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno
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obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave
o aktu i kada on nije predlagatelj.
Članak 49.
U tijeku rasprave predlagatelj ima pravo tražiti riječ
radi davanja objašnjenja i iznošenja mišljenja.
U tijeku rasprave imaju pravo tražiti riječ Općinski
načelnik, odnosno njegov izvjestitelj, zamjenik načelnika, predstavnik radnog tijela, kao i druge za to ovlaštene
osobe.
Članak 50.
Pravo podnošenja amandmana imaju predlagatelji
prijedloga odluka, svaki član Vijeća, Klub vijećnika, radno
tijelo i Općinski načelnik.
Amandman na prijedlog odluke podnosi se u pismenom obliku, uz obrazloženje, najkasnije prije početka sjednice Vijeća na kojoj će se raspravljati o prijedlogu odluke.
Amandman treba sadržavati tekst odluke koji se mijenja i tekst odluke kako se predlaže da glasi nova odluka.
Amandman se podnosi predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima.
Predsjednik Vijeća dostavlja podneseni amandman
vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku
kada on nije predlagatelj prijedloga.
O svakom podnesenom amandmanu glasuje se
odvojeno i to prema redosljedu članaka prijedloga odluke
na koje se amandmani odnose.
Amandman se smatra prihvaćenim ako je dobio
većinu glasova nazočnih vijećnika koja većina glasova
je potrebna za donošenje odluke na koju se amandman
odnosi.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje
sastavnim dijelom prijedloga odluke.
Članak 51.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno o tome da li je on predlagatelj
akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 52.
Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi odluka kada
je to utvrđeno Zakonom.
Prijedlog odluke može uputiti na javnu raspravu
Općinski načelnik, ako zakonom nije određeno drugačije.
Vijeće može odlučiti da na javnu raspravu uputi prijedlog odluke prije donošenja, ako ocijeni da se
predmetnom odlukom uređuju odnosi za koje su građani
životno zainteresirani.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka Vijeće određuje
radno tijelo za praćenje javne rasprave.
Članak 53.
Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti
kraći od 15 niti duži od 30 dana.
Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima
se mora omogućiti upoznavanje s prijedlogom odluke.
Općinski načelnik, odnosno tijelo koje on odredi i
ovlašteno radno tijelo Vijeća dužno je razmotriti prijedlo-
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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.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 54.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako
bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo
uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
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.
Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik,
tada mora imati pisanu podršku od jedne trećine vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan
prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku ako on nije predlagatelj.
O donošenju odluke u hitnom postupku odlučuje
se na sjednici Vijeća.
Članak 55.
Na donošenje drugih općih akata odgovarajuće se,
ovisno o prirodi akta, primjenjuju odredbe ovog Poslovnika.
Članak 56.
Vijeće razmatra izvješća, analize i informacije.
U povodu izvješća, analiza i informacija Vijeće
donosi zaključak.
Članak 57.
Promjenu Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća
može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća,
Općinski načelnik ili Odbor za statut i poslovnik.
Prijedlog za promjenu akata iz stavka 1. ovog članka
upućuje se Odboru za statut i poslovnik,  koji ga razmatra
i predlaže Općinskom vijeću na usvajanje.
O prijedlogu za promjenu Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća, odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova
svih članova vijeća.
IX. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 58.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku u svezi poslova iz
njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
pod točkom ‘’Razno’’ dnevnog reda usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a
vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
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pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše
2 minute. Pravo postavljanja dva vijećnička pitanja ima
i Klub vijećnika, a čije postavljanje može trajati najduže
2 minute.
Članak 59.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.
Odgovor može trajati najviše 5 minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje
se  najkasnije na sljedećoj sjednici.
Općinski načelnik odnosno njegov zamjenik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća
upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 60.
Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku odnosno njegovu zamjeniku kao i odgovor na ta
pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu
s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će upozoriti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to
pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o
tome će obavijestiti vijećnika.
X. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 61.
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u
skladu s odredbama Statuta Općine Kraljevec na Sutli.
Članak 62.
Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada
i odlućivanja   može podnijeti najmanje jedna trećina
vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora
biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U
prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 63.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga,
ali ne prije nego što protekne najmanje 15 dana od dana
primitka.
Članak 64.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća
izložiti i obrazložiti prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se
očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 65.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući
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najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije
proteka roka od 60 dana od dana kada je Općinsko vijeće
donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje
izvješća od Općinskog načelnika.
XI. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
Članak 66.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Općinskog
vijeća i njima predsjedava.
U odsutnosti predsjednika Vijeća, sjednicom predsjedava jedan od potpredsjednika Vijeća, kojeg odredi
predsjednik Vijeća
U odsutnosti predsjednika Vijeća i oba potpredsjednika Vijeća, sjednicom predsjedava član Vijeća kojeg
odredi Vijeće.
Sjednice Vijeća su javne. Nazočnost javnosti može
se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim
posebnim zakonima i općim aktom jedinice.
Članak 67.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po
potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine
članova Vijeća ili na prijedlog Općinskog načelnika, u
roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati
načelnik, u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka
sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trečine članova
predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica vijeća saziva se pismenim putem, a u iznimno hitnim slučajevima saziva se usmeno (telefonski).
Članak 68.
Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima pet dana
prije održavanja sjednice.
Izuzetno, u slučajevima kada je potrebno donijeti
pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju
drugi osobito opravdani razlozi, predsjednik vijeća može
sazvati sjednicu izvan roka iz stavka 1. ovog članka,
a dnevni red za tu sjednicu može predložiti na samoj
sjednici.
Uz poziv sa prijedlogom dnevnog reda, vijećnicima
se dostavljaju prijedlozi akata koji se odnose na prijedlog
dnevnog reda, odgovarajući materijal za pitanja koja se
predlažu za dnevni red, te skraćeni zapisnik o radu s
prethodne sjednice.
Sjednica vijeća može se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).
2. Dnevni red
Članak 69.
Dnevni red za sjednicu predlaže predsjednik Op-
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ćinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se
na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti
dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi
iz dnevnog reda.
Članak 70.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka
dnevnog reda izostavi, a zatim da se dnevni red dopuni
novom točkom.
Nakon donošenja odluka iz stavka 1. ovog članka,
predsjednik vijeća daje na prihvaćanje dnevni red u cjelini.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 71.
Na sjednici Vijeća 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.
Predsjedavajući bilježi redoslijed kojim se članovi
Vijeća, odnosno Općinski načelnik, zamjenik načelnika
i ovlašteni predstavnici radnih tijela, javljaju za pravo
govora.
Članak 72.
Predsjednik vijeća brine o održavanju reda na
sjednici.
Održavajući red na sjednici predsjednik Vijeća brine
da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Govornika može opomenuti da narušava red ili
prekinuti u govoru, samo predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća brine o tome da se govornik drži
predmeta rasprave točke dnevnog reda.
Prijavljeni govornik može u raspravi govoriti najduže 2 minute.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici i drugi
koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 71. ovog
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu
govoriti još najviše dvije minute, neovisno o tome da li
su ranije govorili o toj temi.
Članak 73.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru
grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog
vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti
ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će
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utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji
prilikom glasovanja.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može održati
red na sjednici navedenim mjerama, odredit će se prekid
sjednice.
Članak 74.
Vijeće može raspravljati ako je na sjednici nazočna
većina svih članova Vijeća, ako Zakonom, Statutom i ovim
Poslovnikom nije određeno drugačije.
Nazočnost članova vijeća utvrđuje predsjedavajući
brojanjem članova.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća
ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.
Kad predsjednik Vijeća utvrdi da postoji nazočnost
potrebnog broja članova Vijeća, otvara sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije
nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa sjednicu
za drugi određeni dan i sat.
Članak 75.
Kada se zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih
uzroka sjednica ne može završiti, Vijeće može na prijedlog
predsjednika Vijeća odlučiti prekinuti sjednicu i zakazati
nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno ili usmeno (telefonski) izvješćuju samo odsutni članovi Vijeća.
4. Odlučivanje
Članak 76.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se skraćeni zapisnik o radu sa prethodne sjednice.
Član vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na skraćeni
zapisnik.
O utemeljenosti primjedaba na skraćeni zapisnik
odlučuje se bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovarajuće izmjene skraćenog zapisnika.
Članak 77.
Nakon prihvaćanja skraćenog zapisnika sa prethodne sjednice, započinje rasprava po svakoj točki prihvaćenoga i utvrđenoga dnevnog reda.
Članak 78.
Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Kraljevec
na Sutli ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
- Statut Općine Kraljevec na Sutli,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Proračun,
- Godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine
Kraljevec na Sutli.
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Članak 79.
Na početku rasprave o svakoj točki prihvaćenoga
i utvrđenoga dnevnog reda, predlagatelj u pravilu daje
usmeno obrazloženje.
Kada predlagatelj pojedinu točku dnevnog reda
obrazloži, ovlašteni predstavnik kluba vijećnika i radnog
tijela iznose svoje  stavove (najdulje 3 minute).
Članak 80.
Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba
govoriti kratko i sažeto, u vezi sa predmetnom točkom
dnevnog reda, ne ponavljajući ono što je već rečeno i
najdulje 2 minute.
5. Glasovanje
Članak 81.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Zakonom,
Statutom, ovim Poslovnikom ili odlukom Vijeća nije
određeno da se glasuje tajno.
Članovi vijeća glasuju izjašnjavanjem: «za», «protiv
» ili «suzdržan».
Članak 82.
Javno se glasuje dizanjem ruku ili poimenično.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da
se izjasne tko je ‘’za’’ prijedlog, zatim tko je ‘’protiv’’
prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od glasovanja.
Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici,
a nisu glasovali ‘’za’’ niti ‘’protiv’’ prijedloga i nisu se
izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se
suzdržanim glasovima.
Ako se dizanjem ruku ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, te kada to odluči Vijeće, odnosno na
prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje trećine članova
Vijeća, glasuje se poimenično.
Poimenično se glasuje tako da članovi Vijeća,
po prozivanju izjavljuju da glasuju: «za», «protiv» ili
«suzdržan».
Poslije glasovanja predsjednik Vijeća utvrđuje rezultat i objavljuje da li je prijedlog o kojem se glasovalo
prihvaćen ili odbijen.
Članak 83.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Vijeća uz
pomoć dva člana Vijeća, koje izabere Vijeće.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka predsjednik Vijeća i članovi Vijeća koji pomažu, utvrđuju i objavljuju
rezultat glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
Članak 84.
Tajno se glasuje na ovjerenim glasačim listićima
iste boje i veličine.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno,
a glasuje se ‘’za’’, ‘’protiv’’ i ‘’suzdržan’’.
Svaki član Vijeća dobiva nakon što je prozvan glasački listić, koji kada ga ispuni stavlja u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatra glasački listić iz kojeg se ne
može točno utvrditi volja člana Vijeća, odnosno ne može
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se utvrditi da li je član Vijeća glasovao «za» ili «protiv»
prijedloga.
Članak 85.
Kandidati na glasačkom listiću navode se abecednim redom prezimena.
Član Vijeća glasuje tako da na glasačkom listiću
zaokružuje broj ispred kandidata za kojeg glasuje.
XII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 86.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Članak 87.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz
njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 88.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u
roku 8 dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju
izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 89.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora
novog predsjednika Općinskog vijeća.
Ostavka se predaje u pisanom obliku predsjedniku
Općinskog vijeća.
Članak 90.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,  potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti
predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Općinsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati
novog predsjednika.
XIII. ZAPISNIK
Članak 91.
O radu sjednice vijeća sastavlja se potpuni i skraćeni
zapisnik
Potpuni zapisnik sadržava cjelokupan tijek odvi-
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janja sjednice točno onim redom kojim se odvijao. Tijek
sjednice se snima i zapisnik izrađuje naknadno.
Skraćeni zapisnik sadržavau glavnom zaključke bez
izvještaja, prijedloga i diskusije, osim ako su prijedlozi i
diskusije posebno važni.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj
točki utvrđenoga i prihvaćenoga dnevnog reda.
Sastavni dio zapisnika su i donijeti tekstovi odluka
i drugih akata.
Potpuni i skraćeni zapisnik koji je prihvaćen, potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, službenik koji vodi
zapisnik i dva ovjerovitelja zapisnika.
Članak 92.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju.
Upravno tijelo Općine Kraljevec na Sutli dužno je
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski
snimak sjednice u prostorijama Jedinstvenog upravnog
odjela.
XIV. JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 93.
Rad Općinskog vijeća je javan.
Vijeće obavještava javnost o svojem radu putem
javnih glasila i objava na web stranicama Općine Kraljevec na Sutli (  www.kraljevecnasutli.hr )
Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad
Vijeća i njegovih radnih tijela.
Članak 94.
Građani imaju pravo prisustvovati na sjednicama
Općinskog vijeća, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja.
Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj
građana koji prisustvuju sjednici zbog prostora i održavanja reda na sjednici.

Utorak, 14. srpnja, 2009.

Članak 95.
Radi točnog i potpunijeg obavještavanja javnosti o
radu Općinskog vijeća mogu se davati službena priopćenja
za javna glasila.
Priopćenja za javna glasila daje predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on za to ovlasti.
Članak 96.
Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice Vijeća, ili pojedini dijelovi sjednice Vijeća, kada se raspravlja
o materijalima koji su sukladno posebnim propisima
označeni određenim stupnjem tajnosti.
XV. OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 97.
U Upravnom odjelu općine obavljaju se stručni,
administrativni, tehnički i drugi poslovi za potrebe Općinskog vijeća.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 98.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik o radu Općinskog vijeća općine Kraljevec na
Sutli («Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske»
broj 05/06.).
Članak 99.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/ 07
UR.BROJ: 2135-02-09-01
Kraljevcu na Sutli, 10. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Hlad , v.r.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (N.N. br. 96/03), članka  56. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (Službeni
glasnik Županije Krapinsko-Zagorske broj 01/06), Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na  2.  redovnoj sjednici  
održanoj  dana 10.07.2009. godine, donijelo je
PRORAČUN
OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2009. NAKON DRUGE IZMJENE
OPĆI DIO
Plan
Izmjene
Povečanje
2009. plana 2009.
smanjenje
A:  RAČUNA PRIHODA I RASHODA
6
PRIHODI POSLOVANJA
8.321.800,00 8.321.800,00
0,00
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
0,00
0,00
3
RASHODI POSLOVANJA
4.119.554,49 4.233.554,49 114.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4.471.000,00 4.357.000,00 -114.000,00
RAZLIKA  (VIŠAK / MANJAK)
-268.754,49 -268.754,49
0,00
B:  RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0,00
0,00
0,00
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU  IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
91.000,00
91.000,00
0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
-91.000,00
-91.000,00
0,00
C: RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
VLASTITI IZVORI
359.754,49 359.754,49
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
0,00
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Broj konta VRSTA PRIHODA / IZDATAKA

Plan
2009.

A:  RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
PRIHODI  POSLOVANJA
8.321.800,00
61
IZVOR PRIHODI OD POREZA
3.490.400,00
611
PRIHODAPOREZ I PRIREZ NA DOHODAK
3.335.200,00
61111 01 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
3.130.000,00
61121 01 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
100.000,00
61131 01 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
25.000,00
61141 01 Porez i prirez na dohodak od kapitala
100,00
61151 01 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
80.000,00
61161 01 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku
nadzora za prethodne godine
100,00
612
POREZ NA DOBIT
0,00
61211 01 Porez na dobit od poduzetnika
0,00
613
POREZI NA IMOVINU
110.000,00
61314 01 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (vikendice)
50.000,00
61341 01 Povremeni porezi na imovinu (pp nekretnina)
60.000,00
614
POREZI NA ROBU I USLUGE
45.100,00
61424 01 Porez na promet (na potrošnju alk. i bezalk. pića)
15.000,00
61453 01 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (tvrtka)
30.000,00
61454 01 Porez na reklame
100,00
616
OSTALI PRIHODI OD POREZA
100,00
61632 01 Ostali neraspoređeni prihodi-neraspoređene uplate
100,00
63
POTPORE
4.470.100,00
633
POTPORE IZ PRORAČUNA
4.470.000,00
63311 04 Tekuće potpore iz državnog  proračuna
1.000.000,00
63312 04 Tekuće potpore iz županijskog   proračuna
50.000,00
63321 04 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
3.300.000,00
63322 04 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna
120.000,00
634
POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE
100,00
63413 04 Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova
100,00
64
PRIHODI OD IMOVINE
99.300,00
641
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
20.600,00
64132 02 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
4.600,00
64143 02 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo
16.000,00
64172 02 Prihodi od dobiti poduzeća po posebnih propisima
0,00
642
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
78.700,00
64219 06 Naknade za koncesije
10.000,00
64221 06 Prihodi od iznajmljivanja imovine
- lokal (SPOR SA BARUN-HORVAT)
53.000,00
64231 03 Ostali prihodi od nefinancijske imovine  (mineralne sirovine)
100,00
64234 03 Lovozakupnina
500,00
64236 03 Prihodi od spomeničke rente
100,00
64239 06 Ostali prihodi od nefinancijske imovine - prodaja grobnih mjesta
15.000,00
65
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
209.300,00
651
ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE
900,00
65123 02 Općinske pristojbe i naknade
100,00
65139 02 Ostale upravne pristojbe - od prodaje državnih biljega
400,00
65149 02 Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko
400,00
652
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
208.400,00
65231 03 Komunalni doprinosi i druge naknade - grobna taksa
90.000,00
65232 03 Komunalni doprinosi i druge naknade - komunalna naknada
95.000,00
65233 03 Komunalni doprinos za izgradnju
3.000,00
65241 03 Doprinos za šume
400,00
65269 02 Ostali nespomenuti prihodi - taksa za ukop
20.000,00
66
OSTALI PRIHODI
52.700,00
661
PRIHODI OD OBALJVANJA POSLOVA NA TRŽIŠTU
100,00
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Izmjene
plana 2009.

Povečanje
smanjenje

8.321.800,00
3.490.400,00
3.335.200,00
3.130.000,00
100.000,00
25.000,00
100,00
80.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
110.000,00
50.000,00
60.000,00
45.100,00
15.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
4.470.100,00
4.470.000,00
1.000.000,00
50.000,00
3.300.000,00
120.000,00
100,00
100,00
99.300,00
20.600,00
4.600,00
16.000,00
0,00
78.700,00
10.000,00
53.000,00
100,00
500,00
100,00
15.000,00
209.300,00
900,00
100,00
400,00
400,00
208.400,00
90.000,00
95.000,00
3.000,00
400,00
20.000,00
52.700,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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66121
662
66274
66279
663
66321
66323
7
71
711
7111
72
721
7211
722
7221
7227
3
31
311
3111
312
31212
31213
31214
31215
31219
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3235
3234
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
34
342

02
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Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
KAZNE
01 Naplaćeni troškovi prisilne naplate
01 Ostale nespomenute kazne
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
05 Kapitalne donacije -sufinanciranje građana
05 Kapitalne donacije od trgovačkih društava
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE  IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE
06 Zemljište
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
06 Stambeni objekti
PRIODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME
06 Uredska oprema i namještaj
06 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLAĆE
01 Plaće u novcu
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
01 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne nagrade)
01 Darovi (za djecu)
01 Otpremnine  
01 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
01 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
DOPRINOSI NA PLAĆE
01 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
01 Doprinos za zapošljavanje
MATERIJALNI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
01 Službena putovanja-privatni auto u službene svrhe
01 Naknade za prijevoz na posao i s posla
01 Stručno usavršavanje zaposlenika
RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU
01 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
01,03,04  Materijal i sirovine
01,03  Energija
01 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
01 Sitni inventar i auto gume
RASHODI ZA USLUGE
01 Usluge telefona, pošte i prijevoza
01,03,04  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
01 Usluge promidžbe i informiranja
01 Zakupnine i najamnine
01 Komunalne usluge
01 Intelektualne i osobne usluge
01 Računalne usluge
01 Ostale usuge
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
01 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
01 Premije osiguranja
01 Reprezentacija
01 Članarine
01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI  RASHODI
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE
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100,00
100,00
2.600,00
2.600,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.119.554,49 4.233.554,49
439.000,00 423.000,00
360.000,00 350.000,00
360.000,00 350.000,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
64.000,00
58.000,00
57.000,00
52.000,00
7.000,00
6.000,00
1.739.000,00 1.854.000,00
43.000,00
43.000,00
30.000,00
30.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
280.000,00 275.000,00
80.000,00
80.000,00
55.000,00
55.000,00
120.000,00 120.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
1.223.000,00 1.363.000,00
35.000,00
35.000,00
455.000,00 570.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
215.000,00 270.000,00
30.000,00
30.000,00
460.000,00 430.000,00
193.000,00 173.000,00
60.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
86.000,00
86.000,00
331.500,00 331.500,00
25.000,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.000,00
-16.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00

-6.000,00
-5.000,00
-1.000,00
115.000,00
0,00

-5.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
140.000,00
115.000,00

55.000,00
0,00
-30.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
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3423 01 Otplata kamata za primljene zajm. od banaka i ostalih financ.institucija25.000,00 25.000,00
3424 01 Otplata kamata za primljene zajmove od ostalih društava
0,00
0,00
343
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
306.500,00 306.500,00
3431 01 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
6.000,00
6.000,00
3433 01 Zatezne kamate
500,00
500,00
3434 01 Ostali nespomenuti financijski rashodi
300.000,00 300.000,00
35
Sub.
131.000,00 147.000,00
351
Sub. TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
0,00
0,00
3512 01 Sub. trgovačkim društvima u javnom sektoru
0,00
0,00
352
Sub.  TRGOVAČKIM  DRUŠTVIMA IZVAN JAV. SEKTORA 131.000,00 147.000,00
3522 01 Sub. trgovačkim društvima izvan javnog sektora
5.000,00
5.000,00
3523 01 Sub. poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet. 126.000,00 142.000,00
36
POTPORE
632.100,00 604.100,00
363
POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE
632.100,00 604.100,00
3631 01 Tekuće potpore unutar opće države
632.100,00 604.100,00
3632 01 Kapitalne potpore unutar opće države
0,00
0,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
335.000,00 355.000,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANS. IZ PRORAČUNA
335.000,00 355.000,00
3721 01 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
125.000,00 125.000,00
3722 01 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
210.000,00 230.000,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
511.954,49 518.954,49
381
TEKUĆE DONACIJE
482.000,00 502.000,00
3811 01 Tekuće donacije u novcu
482.000,00 502.000,00
3812 01 Tekuće donacije u naravi
0,00
0,00
382
KAPITALNE DONACIJE
0,00
0,00
3821 01 Kapitalne donacije javnim financijskim  institucijama  i društvima
0,00
0,00
3825 01 Kapitalne donacije poljopriv., obrtnicima, malim i srednjim poduzet.
0,00
0,00
385
IZVANREDNI RASHODI
4.954,49
4.954,49
3851 01 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
4.954,49
4.954,49
3852 01 Ostali izvanredni rashodi
0,00
0,00
386
KAPITALNE POMOĆI   
25.000,00
12.000,00
3861 03 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru
25.000,00
12.000,00
4
RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJ. IMOVINE)
4.471.000,00 4.357.000,00
41
RASHODI  ZA  NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
30.000,00 100.000,00
411
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
30.000,00 100.000,00
4111
Zemljište
30.000,00 100.000,00
42
RASHODI  ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE
551.000,00 501.000,00
421
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
516.000,00 466.000,00
4212 01,04 Poslovni objekti
200.000,00 200.000,00
4213
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
0,00
0,00
4214 01,04,05  Ostali građevinski objekti
316.000,00 266.000,00
422
POSTROJENJA I OPREMA
30.000,00
30.000,00
4221 01 Uredska oprema i namještaj
20.000,00
20.000,00
4222
Komunikacijska oprema
0,00
0,00
4223 01 Oprema za održavanje i zaštitu
5.000,00
5.000,00
4226 01 Sportska i glazbena oprema
5.000,00
5.000,00
426
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
5.000,00
5.000,00
4262 01 Ulaganja u računalne programe
5.000,00
5.000,00
4264 01 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
0,00
45
RASH. ZA DODATNA ULAG. NA NEFINANC. IMOVINI
3.890.000,00 3.756.000,00
451
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA
3.890.000,00 3.756.000,00
4511 01,04,05  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
3.890.000,00 3.756.000,00
452
DODATNA ULAGANJA NA OPREMI
0,00
0,00
4521 01 Dodatna ulaganja na opremi
0,00
0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
84
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
7.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
-13.000,00
-13.000,00
-114.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00

0,00
-134.000,00
-134.000,00
-134.000,00
0,00

0,00
0,00
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842
PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OST.FIN.INSTITUC.
0,00
0,00
0,00
8421 07 Zajam
0,00
0,00
845
PRIMLJENI ZAJMOVI OD OSTALIH INSTITITUCIJA
0,00
0,00
0,00
8451 07 Zajam
0,00
0,00
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
91.000,00
91.000,00
0,00
51
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE
0,00
0,00
0,00
511
DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI
0,00
0,00
0,00
5111
Dani zajmovi drugim razinama vlasti-dugoročni
0,00
0,00
54
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
91.000,00
91.000,00
0,00
542
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
91.000,00
91.000,00
0,00
5421 01 Otplata glav. primljenih zajm. od banaka i drugih financ. instituc. 91.000,00
91.000,00
543
… OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
0,00
0,00
0,00
5431
… od trgovačkih društava u javnom sektoru
0,00
0,00
545
… OD OSTALIH DRUŠTAVA, OBRTNIKA I PODUZETNIKA
0,00
0,00
0,00
5451
… od ostalih tuzemnih društava, obrtnika i poduzetnika
0,00
0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)
9
VLASTITI IZVORI
359.754,49 359.754,49
0,00
92
REZULTAT POSLOVANJA
359.754,49 359.754,49
0,00
922
VIŠAK / MANJAK PRIHODA
359.754,49 359.754,49
0,00
9221
Višak prihoda iz prethodne godine
359.754,49 359.754,49
0,00
9222
Manjak prihoda (predznak minus) iz prethodne godine
0,00
0,00
II. POSEBNI DIO
Br.poz. Račun rashoda/izdatka    Naziv računa
                     Plan 2009.  Izmjene plana 2009.
+/RAZDJEL 101: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO
TIJELO OPĆINE I ADMINISTRACIJA
1.529.500,00 1.578.500,00
49.000,00
GLAVNI PROGRAM G10: PREDSTAVNIČKO / IZVRŠNO
TIJELO  I ADMINISTRACIJA
1.529.500,00 1.578.500,00
49.000,00
PROGRAM 1002: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.529.500,00 1.578.500,00
49.000,00
AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA
UPRAVA TE ADMINISTRACIJA ODJELA - 011
1.464.500,00 1.453.500,00
-11.000,00
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
439.000,00 423.000,00
-16.000,00
100 3111 Plaće za redovan rad
360.000,00 350.000,00
-10.000,00
101 3121 Ostali rashodi za zaposlene
15.000,00
15.000,00
102 3132 Doprinosi za zdravstveno  osiguranje
57.000,00
52.000,00
-5.000,00
103 3133 Doprinos za zapošljavanje
7.000,00
6.000,00
-1.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
719.000,00 724.000,00
5.000,00
105 3211 Službena putovanja
30.000,00
30.000,00
106 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu
12.000,00
12.000,00
107 3213 Stručno usavršavanje zaposlenih
1.000,00
1.000,00
108 3221 Uredski materijal i ostali materijal
80.000,00
80.000,00
0,00
3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (kante za smeće)
0,00
0,00
109 3223 Energija
40.000,00
40.000,00
0,00
110 3223 Energija -električna energija za javnu rasvjetu
80.000,00
80.000,00
0,00
111 3224 Materijal i dijelovi za tekuće  i investicijsko  održavanje
15.000,00
15.000,00
112 3225 Sitni inventar i auto gume
10.000,00
5.000,00
-5.000,00
113 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
35.000,00
35.000,00
114 3232 Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
15.000,00
15.000,00
115 3233 Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
20.000,00
116 3234 Komunalne usluge
7.000,00
7.000,00
117 3235 Zakupnine i najamnine
1.000,00
1.000,00
118 3236 Zdravstvene  usluge
0,00
0,00
119 3237 Intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge i rač. usluge
100.000,00 100.000,00
0,00
120 3237 Intelektualne i osobne usluge
-naknada načelniku općine i zamjeniku načelnika
100.000,00 130.000,00
30.000,00
121 3238 Računalne usluge - izrada Web stranice
30.000,00
30.000,00
122 3239 Ostale usluge
10.000,00
10.000,00
123 3239 Ostale usluge- ukrašavanje i kičenje povodom praznika
20.000,00
20.000,00
124 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 60.000,00
50.000,00
-10.000,00
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3292 Premije osiguranja
5.000,00
5.000,00
3293 Reprezentacija
15.000,00
25.000,00
3294 Članarine
2.000,00
2.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi
6.000,00
6.000,00
3293 Troškovi proslave dana općine
25.000,00
5.000,00
34
FINANCIJSKI RASHODI
306.500,00 306.500,00
135 3431 Bankarske usluge i platni promet
6.000,00
6.000,00
136 3433 Zatezne kamate
500,00
500,00
137 3434 Ostali nespomenuti financ.rashodi
300.000,00 300.000,00
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA - 011 65.000,00 125.000,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVIN
35.000,00
35.000,00
140 4221 Uredska oprema i namještaj
20.000,00
20.000,00
141 4223 Oprema za održavanje i zaštitu
5.000,00
5.000,00
142 4226 Sportska i glazbena oprema - razglas za groblje
5.000,00
5.000,00
143 4222 Komunikacijska oprema
0,00
0,00
144 4262 Ulaganja u računalne programe
5.000,00
5.000,00
45
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA
30.000,00
90.000,00
150 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
30.000,00
90.000,00
RAZDJEL 102: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
7.152.054,49 7.103.054,49
GLAVNI PROGRAM G20: RAZVOJ KOMUNAL. INFRASTR.
I POTICANJE GOSPODAR. RASTA
5.680.000,00 5.619.000,00
PROGRAM 2002: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
5.208.000,00 5.139.000,00
AKTIVNOST: KOMUNALNI REDAR - 011
25.000,00
25.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 25.000,00
25.000,00
200 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- Grad Klanjec za kom. redara 25.000,00
25.000,00
AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐ. OBJEKATA - 045
592.000,00 707.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
592.000,00 707.000,00
210 3222 Materijal i sirovine-ceste
50.000,00
50.000,00
211 3222 Materijal i sirovine-groblje
5.000,00
5.000,00
212 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ceste
300.000,00 400.000,00
213 3232 Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta - zimska služba
30.000,00
30.000,00
214 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-groblje
30.000,00
30.000,00
215 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija klizišta
80.000,00
80.000,00
216 3811 Ostale nespomenute usluge - čišćenje divljih odlagališta otpada
17.000,00
17.000,00
217 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ekološka renta
80.000,00
80.000,00
218 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-javna rasvjeta
0,00
15.000,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA PROSTORNOG PLANA OPĆINE - 062
30.000,00
80.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00
80.000,00
220 3239 Ostale usluge
30.000,00
80.000,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA DETALJNOG
PROSTORNOG  PLANA GOSPOD. ZONE - 062
100.000,00 100.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
100.000,00 100.000,00
222 3239 Ostale usluge
100.000,00 100.000,00
TEKUĆI PROJEKT: INFORMATIZACIJA VOĐENJA POSLOVA GROBLJA - 062 0,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
225 3238 Računalne usluge
0,00
0,00
TEKUĆI PROJEKT: IZRADA PROJEKT. DOKUMEN.ZA GROBLJE - 062 120.000,00
40.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
120.000,00
40.000,00
227 3239 Ostale usluge
120.000,00
40.000,00
AKTIVNOST: OTPLATA KREDITA HBOR - 017
91.000,00
91.000,00
54
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA
91.000,00
91.000,00
230 5421 Otplata glavnica primljenih zajmova
91.000,00
91.000,00
AKTIVNOST: OTPLATA KAMATA NA KREDITE - 017
25.000,00
25.000,00
34
FINANCIJSKI RASHODI
25.000,00
25.000,00
232 3423 Kamate na primljene zajmove od banaka  HBOR
25.000,00
25.000,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - 064
100.000,00 100.000,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE  IMOVINE 100.000,00 100.000,00
235 4214 Ostali građevinski objekti
100.000,00 100.000,00

10.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00

60.000,00
60.000,00
-49.000,00
-61.000,00
-69.000,00
0,00
0,00
115.000,00
115.000,00
100.000,00
0,00
0,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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KAPITALNI PROJEKT: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE NN MREŽE  - 064155.000,00 155.000,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE  IMOVINE 155.000,00 155.000,00
237 4214 Ostali građevinski objekti
155.000,00 155.000,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE - 063
10.000,00
10.000,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE  IMOVINE 10.000,00
10.000,00
240 4214 Ostali građevinski objekti
10.000,00
10.000,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA GL. VODA PLINOVODA - 063
50.000,00
0,00
41
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE 50.000,00
0,00
242 4214 Ostali građevinski objekti
50.000,00
0,00
KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE- 061
150.000,00 100.000,00
45
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI
150.000,00 100.000,00
245 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
-parkiralište, ograđivanje, novo g.
150.000,00 100.000,00
KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA I POJAČANO
ODRŽAV. NERAZVRSTANIH CESTA - 045
3.700.000,00 3.646.000,00
45
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI
3.700.000,00 3.646.000,00
247 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- asfaltiranje i izgradnja mostova
3.700.000,00 3.556.000,00
248 4264 Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste
0,00
0,00
249 4111 Kupnja zemljišta za izgradnju javnog puta
0,00
90.000,00
KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE OPĆINSKOG TRGA - 045
10.000,00
10.000,00
45
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI
10.000,00
10.000,00
250 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
10.000,00
10.000,00
KAPITALNI PROJEKT: DETALJNI PLAN UREĐENJA OPĆINSKOG TRGA-045 0,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
252 3239 Ostale nespomenute usluge
0,00
0,00
KAPITALNI PROJEKT:PROJEKTI ZA NOGOSTUP I
ODVODNJU U KRALJEVCU  -045
50.000,00
50.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
50.000,00
50.000,00
253 3239 Ostale nespomenute usluge
50.000,00
50.000,00
PROGRAM 2004: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA
472.000,00 480.000,00
AKTIVNOST: Sub. - 042
131.000,00 147.000,00
35
Subvencije
131.000,00 147.000,00
255 3512 Sub. trgovačkim društvima u javnom sektoru - Hrvatske željeznice
0,00
0,00
256 3512 Sub. trg. Društ. u javnom sektoru -Hrvatske vode (regulacija potoka)
0,00
0,00
257 3523 Sub. poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krava 50.000,00
50.000,00
258 3523 Sub. poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet.-osjemenjivanje krmača 5.000,00
5.000,00
259 3523 Sub. poljoprivr. obrtnicima, malim poduzet. - udruga VINCEK
5.000,00
5.000,00
260 3523 Sub. poljoprivr. obrtnicima, malim  poduzet. - osiguranje vinograda 5.000,00
5.000,00
261 3523 Sub. poljoprivr. obrt., malim poduzet.-za sadnju trajnih nasada
50.000,00
66.000,00
262 3523 Sub. poljoprivr. obrt., malim poduzet.-svinjogojska udruga Pikača 1.000,00
1.000,00
263 3522 Sub. trg. društvima izvan javnog sektora-Turistička zajednica
1.000,00
1.000,00
264 3522 Sub. trg. društvima izvan javnog sektora-Higijeničarska služba
4.000,00
4.000,00
265 3523 Sub. poljopriv. obrt malim poduzet.-subvencija kamata na kredite 10.000,00
10.000,00
TEKUĆI PROJEKT: SUFINAN.  IZRADE PROJEKATA ULAGANJA (ZARA)
0,00
25.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
0,00
25.000,00
270 3237 Usluge agencija
0,00
25.000,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ZGRADE - 062 230.000,00 210.000,00
41
RASHODI ZA NABAVU DUGOTR. NEPROIZV. IMOVINE
30.000,00
10.000,00
272 4111 Građevinsko zemljište i parcelacija
30.000,00
10.000,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE  IMOVINE 200.000,00 200.000,00
273 4212 Poslovni objekti
200.000,00 200.000,00
TEKUĆI  PROJEKT: IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENT. ZA IZGRADNJU  ZGRADE - 062
80.000,00
80.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
80.000,00
80.000,00
275 3239 Ostale usluge
80.000,00
80.000,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA  KOMUNALNE  
INFRASTR. U POSL. ZONI - 062
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-54.000,00
-54.000,00
-144.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00

16.000,00

25.000,00
25.000,00
25.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Utorak, 14. srpnja, 2009.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

42
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE  IMOVINE
1.000,00
277 4214 Ostali građevinski objekti
1.000,00
TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM DRŽ. IZMJERE I KATASTRA NEKRET.
5.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 5.000,00
280 3631 Tekuće pomoći unutar opće države - Županiji KZ
5.000,00
AKTIVNOST: SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA
“MEDVEDOV JAREK” KLANJEC - 051
25.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 25.000,00
285 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru
25.000,00
GLAVNI PROGRAM G30: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOL. 576.000,00
PROGRAM 3002: PREDŠKOLSKI ODGOJ
382.000,00
AKTIVNOST: VRTIĆI - 091
332.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 332.000,00
300 3631 Tekuće pomoći unutar opće države
- vrtić Kesten Klanjec - 50% cijene vrtića
65.000,00
301 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Vrtuljak Zaprešić
110.000,00
302 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Smokvica Donja Pušća 50.000,00
303 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Kapljica Bistra
50.000,00
304 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Jaglac Kumrovec
22.000,00
305 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Sunčica Krapina
10.000,00
306 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- vrtić Pipi duga čarapa Zagreb 25.000,00
KAPITALNI PROJEKT: PROJEKTNA DOKUEMNTACIJA
ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA
50.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
50.000,00
307 3239 Ostale nespomenute usluge
50.000,00
PROGRAM 3004: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
194.000,00
AKTIVNOST: MALA ŠKOLA - 091
60.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 60.000,00
309 3631 Tekuće pomoći unutar opće države- mala škola
60.000,00
AKTIVNOST: OBUKA NEPLIVAČA - 091
8.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 8.000,00
311 3631 Tekuće pomoći unutar opće države
8.000,00
AKTIVNOST: EKOLOŠKA GRUPA - 091
8.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 8.000,00
315 3631 Tekuće pomoći unutar opće države
8.000,00
AKTIVNOST: TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA - 091
8.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 8.000,00
317 3631 Tekuće pomoći unutar opće države
8.000,00
AKTIVNOST: IGLARIŠTE RADAKOVO - 091
100.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 100.000,00
320 3631 Tekuće pomoći unutar opće države
100.000,00
AKTIVNOST: NAGRADE I DAROVI UČENICIMA - 091
10.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 10.000,00
325 3631 Tekuće pomoći unutar opće države
10.000,00
GLAVNI PROGRAM G40: KULTURA  I  ŠPORT
154.000,00
PROGRAM 4002: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA KULTURE 111.000,00
AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI - 082
111.000,00
38
OSTALI RASHODI
111.000,00
400 3811 Tekuće donacije u novcu - KUD LIRA (zbor i limena glazba)
80.000,00
401 3811 Tekuće donacije u novcu - susreti ‘’Sutla-Sotla’’
0,00
402 3811 Tekuće donacije u novcu - priredbe i manifestacije
10.000,00
403 3631 Tek. don. u novcu - grad. knjiž. i čitaonica A. Mihanović Klanjec 10.000,00
404 3811 Tekuće donacije u novcu - Povijesni arhiv Varaždin
1.000,00
405 3631 Tekuće donacije u novcu - Kraljevečki mališani
10.000,00
406 3631 Tek. don.u novcu - Klanječka pelnica (Udruženje obrtnika Klanjca)
0,00
PROGRAM 4004: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU
43.000,00
AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U ŠPORTU - 081
43.000,00
38
OSTALI RASHODI
43.000,00
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1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00
548.000,00
354.000,00
304.000,00
304.000,00

-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00

50.000,00
80.000,00
50.000,00
70.000,00
22.000,00
7.000,00
25.000,00

-15.000,00
-30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
-3.000,00
0,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
194.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
154.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
80.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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410 3811 Tekuće donacije u novcu - razni športski klubovi i sportaši pojedinci27.000,00
412 3811 Tekuće donacije u novcu - lovačko društvo FAZAN
5.000,00
413 3811 Tekuće donacije u novcu - ribolovno društvo Klanjec
1.000,00
414 3811 Tekuće donacije u novcu - nogometni klub Klanjec
0,00
415 3811 Tekuće donacije u novcu - udruga izviđača
1.000,00
416 3811 Tekuće donacije u novcu - kinološko društvo Kraljevec na Sutli
2.000,00
417 3811 Tekuće donacije u novcu - udruga kuburaša
7.000,00
418 3811 Tekuće donacije u novcu - karate klub
0,00
GLAVNI PROGRAM G50: ORGANIZACIJE,
GRAĐANI, POLITIČKE STRANKE
737.100,00
PROGRAM 5002:  SOCIJALNA SKRB
391.000,00
AKTIVNOST: POMOĆ SOC. UGROŽENIM OBITELJ. I POJEDINC.  - 107 335.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
335.000,00
500 3721 ….u novcu - pomoć socijalno  ugroženim obiteljima
50.000,00
501 3721 ….u novcu - za elementarne nepogode
20.000,00
502 3722 ….u novcu - sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima
170.000,00
503 3721 ….u novcu - pomoći rodiljama
20.000,00
504 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
40.000,00
505 3721 ….u novcu - stipendije učenicima i studentima
35.000,00
AKTIVNOST:DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I ORGAN. - 107
56.000,00
38
OSTALI RASHODI -tekuće donacije u novcu
51.000,00
510 3811 Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja
1.000,00
511 3811 Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata
1.000,00
512 3811 Udruženje slijepih
2.000,00
513 3811 Udruga umirovljenika
10.000,00
514 3811 Crveni križ - OOCK Klanjec - 0,7 % od izvornih prihoda
27.000,00
515 3811 Ostale humanitarne uduge i pojedinci
(društvo distrofičara, društva gluhih  i sl.)
10.000,00
516 3631 Operativni plan KZŽ za poboljšanje zdravstveno
socijalnog stanja stanovništva
5.000,00
PROGRAM 5004: FINANCIRANJE REDOVNOG
PROGRAMA POLITIČKIH STRANAKA
40.000,00
AKTIVNOST: POLITIČKE STRANKE - 084
40.000,00
38
OSTALI RASHODI
40.000,00
520 3811 Tekuće donacije u novcu politi. strankama + izborna promidžba
40.000,00
PROGRAM 5006: POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA
10.000,00
AKTIVNOST: VJERSKE ZAJEDNICE  - 084
10.000,00
38
OSTALI RASHODI
10.000,00
525 3811 Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama
10.000,00
PROGRAM 5008: CIVILNA ZAŠTITA
25.000,00
AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA - 032
25.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
15.000,00
527 3237 Intelektualne i osobne usluge-izrada procjene ugroženosti općine
7.500,00
528 3237 Intelektualne i osobne usluge-izrada planova zaštite i spaš. općine
7.500,00
38
OSTALI RASHODI
10.000,00
530 3811 Tekuće donacije u novcu
10.000,00
PROGRAM 5010: ZAŠTITA OD POŽARA I TUĆE
271.100,00
AKTIVNOST:REDOVNO FINANC. VATROGAS. ZAJEDNICE (5%)  - 032 200.000,00
38
OSTALI RASHODI
200.000,00
532 3811 Tekuće donacije u novcu
200.000,00
AKTIVNOST: DJELATNOST DVD-a  - 032
20.000,00
38
OSTALI RASHODI
20.000,00
535 3811 Tekuće donacije u novcu
20.000,00
AKTIVNOST: FINANCIRANJE JAV. VATROG. POSTROJBE ZABOK  - 032 50.000,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 50.000,00
538 3631 Tekuće pomoći središnjem, žup., grad. i općinskim proračunima
50.000,00
AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ‘’POLICIJA U ZAJEDNICI’’ 1.100,00
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO  I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.100,00
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17.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
7.000,00
0,00

-10.000,00

777.100,00
411.000,00
355.000,00
355.000,00
50.000,00
20.000,00
180.000,00
20.000,00
50.000,00
35.000,00
56.000,00
51.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
27.000,00

40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

10.000,00
0,00

10.000,00
10.000,00
0,00
0,00

10.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
7.500,00
7.500,00
10.000,00
10.000,00
271.100,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.100,00
1.100,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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540 3631 Tekuće pomoći središnjem, žup., grad. i općinskim proračunima
1.100,00
1.100,00
GLAVNI PROGRAM G60: PRORAČUNSKE REZERVE
4.954,49
4.954,49
PROGRAM 6002: TEKUĆA PRORAČUNSKA REZERVA
4.954,49
4.954,49
AKTIVNOST: NEPREDVIĐENI RASHODI - 016
4.954,49
4.954,49
38
OSTALI RASHODI
4.954,49
4.954,49
600 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve
4.954,49
4.954,49
UKUPNO RASHODI / IZDACI
8.681.554,49 8.681.554,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pregled po funkcijskoj klasifikaciji
Plan 2009. Izmjene plana 2009.
+/Funkcijska klasifikacija:  01 - Opće javne usluge
1.675.454,49 1.724.454,49
49.000,00
Funkcijska klasifikacija:  02 - Obrana
0,00
0,00
0,00
Funkcijska klasifikacija:  03 - Javni red i sigurnost
296.100,00 296.100,00
0,00
Funkcijska klasifikacija:  04 - Ekonomski poslovi
4.483.000,00 4.560.000,00
77.000,00
Funkcijska klasifikacija:  05 - Zaštita okoliša
25.000,00
12.000,00
-13.000,00
Funkcijska klasifikacija:  06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
1.031.000,00 906.000,00 -125.000,00
Funkcijska klasifikacija:  07 - Zdravstvo
0,00
0,00
0,00
Funkcijska klasifikacija:  08 - Rekreacija, kultura i religija
204.000,00 224.000,00
20.000,00
Funkcijska klasifikacija:  09 - Obrazovanje
576.000,00 548.000,00
-28.000,00
Funkcijska klasifikacija:  10 - Socijalna zaštita
391.000,00 411.000,00
20.000,00
UKUPNO: 8.681.554,49
8.681.554,49
0,00
III.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave, a objavit će se u “Službenom glasniku KZŽ”.
Klasa: 021-05/09-01/10
Urbroj: 2135-02-09-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Kraljevec na Sutli:  10.07.2009.
Ivica Hlad, v.r.

OPĆINA MAČE
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( «Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09), Općinsko vijeće Općine Mače na 2. sjednici
održanoj 06. srpnja 2009. godine, donijelo je
S TAT U T
OPĆINE MAČE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine, samoupravni djelokrug, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i
način rada tijela Općine Mače, način obavljanja poslova,
oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
provedba referenduma 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 Općine Mače kao jedinice lokalne samouprave.
Članak 2.
Statut je temeljni i najviši opći akt Općine Mače.
Svi ostali opći akti i pojedinačne odluke tijela Općine moraju biti u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.
Članak 3.
Općina Mače je jedinica lokalne samouprave na
području utvrđenom Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine Mače su sljedeća naselja: Delkovec, Frkuljevec Peršaveski, Mače, Mali Bukovec,
Mali Komor, Peršaves, Veliki Bukovec, Veliki Komor i

Vukanci.
Granice Općine predstavljaju granice rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar područja i mogu se
mijenjati na način i u postupku koji je propisan zakonom.
Članak 4.
Općina Mače je pravna osoba.
Naziv Općine je: Općina Mače.
Sjedište Općine je u Maču, Mače 30.
Članak 5.
Općina Mače ima grb i zastavu.
Grb (slijedi opis): ‘’U plavome iz zelenog brijega
gdje je zaboden mač izvire srebrna/bijela voda.’’
Zastava (slijedi opis): ‘’Zastava omjera 1:2 plave
boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini’’.
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.
Općinski načelnik može odobriti uporabu grba i
zastave pravnim osobama radi promicanja interesa općine.
Članak 7.
Tijela Općine imaju pečate u skladu s posebnim
propisima.
Opis pečata, način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 8.
U Općini Mače svečano se obilježava 13. svibnja
kao Dan Općine Mače.
Članak 9.
Građanima Općine Mače i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanova-
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ma, 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 djelo, 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 samouprave 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.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Sporazum o suradnji objavljuje se u službenom
glasilu Općine odnosno Županije.
Članak 12.
Općina daje inicijative, mišljenja i prijedloge u
postupku pripreme i donošenja zakona i u postupku pripreme i donošenja odluka i drugih općih akata Krapinskozagorske županije.
Inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima u ime Općine podnose Općinsko vijeće 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 ostvaruju
prava 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,
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– 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 ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu:
1. poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje 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, tehničke kulture, tjelesne kulture, sporta, i socijalne skrbi,
5. osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
6. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
7. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
8. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje,
9.  vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju    komunalnih i
drugih uslužnih djelatnosti, te infrastrukturi,
10.  promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnoga i kulturnoga nasljeđa,
11. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva,
12. u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima i podupire aktivnosti udruga građana,
13. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
14. obavlja razrez i naplatu općinskih prihoda,
15. obavlja i sve druge poslove usmjerene na gospodarski, 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 prenijeti 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 skupštine Krapinsko-zagorske županije da joj, uz suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije na
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području Općine ako se može osigurati dovoljno prihoda
za njihovo obavljanje.
Članak 17.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini
određuju se zakonom.
Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji se
obavljaju u Općini podmiruju se iz državnog proračuna.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima na referendumu i mjesnim zborovima 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, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora s
područja Općine ili 20% birača upisanih u birački popis
Općine.
Članak 20.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način
propisan zakonom.
Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Općini Mače
znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1%
od proračuna Općine Mače u tekućoj godini, a ako 1%
od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna
tada se pod znatnom materijalnom štetom smatra šteta u
iznosu od 500.000 kuna.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Članak 21.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati i
20% birača upisanih u popis birača Općine Mače.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Članak 22.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum
se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od
dana održavanja prethodnog referenduma.
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Članak 23.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma podnijet u skladu sa
zakonom i ovim Statutom najkasnije u roku od 30 dana
od dana prijema prijedloga.
Općinsko vijeće odlučuje o prijedlogu većinom
glasova svih vijećnika.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno
članku 21. ovog Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku tri mjeseca od
prijema prijedloga.
Članak 24.
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 25.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
s prebivalištem na području Općine Mače, odnosno na
području za koje se raspisuje referendum i upisani su u
popis birača.
Članak 26.
Odluka donesena na referendumu obvezujuća je za
Općinsko vijeće.
Članak 27.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata,
kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 28.
Općinsko vijeće može zatražiti mišljenje mjesnih
zborova građana o prijedlogu općeg akta, drugom pitanju iz djelokruga Općine i drugim pitanjima određenim
zakonom ili Statutom.
Prijedlog za prikupljanje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća
i Općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog u roku
od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga, a ako ga ne
prihvati o razlozima odbijanja obavijestit će predlagatelja.
Općinsko vijeće o prijedlogu odlučuje većinom
glasova svih vijećnika.
Članak 29.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u
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popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno,
a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 30.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje akta ili rješavanje pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu ako
ga potpisom podrži deset posto birača Općine upisanih u
popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima u roku tri mjeseca od dana prijema prijedloga.
IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA
TIJELA OPĆINE
Članak 31.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Članak 32.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi i zadaće
koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga Općine u nadležnosti su Općinskog vijeća,
a svi poslovi i zadaće izvršne naravi u nadležnosti su
Općinskog načelnika.
Ako se po prirodi posla ne može utvrditi nadležnost
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,
nadležan je Općinski načelnik ili tijelo koje on ovlasti.
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 33.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana
Općine koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti
Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom,
zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 13 vijećnika izabranih u skladu
s odredbama posebnog zakona.
Članak 34.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
3. donosi odluke i druge opće akte,
4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i
godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
5. donosi odluku o privremenom financiranju,
6. odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim    prihodima,
7. donosi odluku o promjeni granice Općine Mače
8. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Mače
9.  odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Mače čija pojedinačna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna
vrijednost veća od 1.000.000 kuna.
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10.  osniva radna tijela Općinskog vijeća,
11.  donosi programe javnih potreba,
12.  odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
13. odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave u skladu sa zakonom,
14.  raspisuje lokalni referendum,
15. odlučuje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama javnih ustanova, te o  obavljanju gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti,
16. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne
samouprave,
17. 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,
18.  odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih
prava u skladu sa zakonom,
19.  odlučuje o pokroviteljstvu
20.  donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje  javna priznanja,
21.  obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u
djelokrug zakonom i ovim Statutom.
Članak 35.
Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:
- predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- predsjednika, potpredsjednika i članova radnih
tijela Općinskog vijeća,
- predstavnika Općinskog vijeća u tijelima i institucijama, te drugih osoba u skladu sa zakonom, ovim
Statutom i odlukama Općinskog vijeća.
Članak 36.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova
ako je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 37.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Mače, u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Poslovnikom Općinskog vijeća propisuje se konstituiranje 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 38.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika 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 propisanom Poslovnikom. Za predsjednika i potpredsjednike
izabrani su kandidati za koje je glasovala većina ukupnog
broja vijećnika.
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Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika
mogu podnijeti Odbor za izbor i imenovanja i jedna trećina
vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 39.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- predstavlja i zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani 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,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 40.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u
tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi
zahtjev jedne 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 središnjem tijelu državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave da sazove sjednicu.
Članak 41.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu predsjedniku, 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 42.
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 43.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Mandatno povjerenstvo,
2. Odbor za izbor i imenovanja i
3. Odbor za statutarno-pravna pitanja i financije.
Općinsko vijeće može osnovati i druga stalna radna
tijela posebnom odlukom u skladu s Poslovnikom.
Članak 44.
Mandat vijećnika Općinskog vijeća izabranih na
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redovnim lokalnim izborima traje četiri godine.
Mandat vijećnika može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran u skladu s posebnim zakonom
koji uređuje izbor članova predstavničkih tijela lokalnih
jedinica.
Članak 45.
Vijećnik Općinskog vijeća nema obvezujući mandat
i ne može biti opozvan.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat
miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u
skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od
osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Nastavak obnašanja dužnosti vijećnika na temelju
prestanka mirovanja mandata može se tražiti jednom u
tijeku mandata.
Članak 46.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Općinskog  vijeća,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
- postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika
- prihvatiti izbor u radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.
Članak 47.
Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima
plaću, a ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 48.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat načelnika traje četiri godine.
Članak 49.
Općinski načelnik odgovoran je za obavljanje
poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Općine.
Članak 50.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
1. predlaže Općinskom vijeću donošenje općih i
drugih akata,
2. odgovara za izvršavanje odluka i drugih akata,
3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine Mače i
izvršenje proračuna,
4. odgovara za izvršavanje općinskog proračuna,
5.   upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Mače u skladu sa
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zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina Općine Mače čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000
kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu
i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
7. upravlja prihodima i rashodima Općine Mače,
8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine Mače,
9.   zaključuje ugovore i druge pravne poslove u
skladu sa zakonom i drugim propisima,  te daje punomoći
za zastupanje Općine,
10. osigurava izvršavanje općih akata Općinskog
vijeća i daje upute za rad Jedinstvenom upravnom odjelu,
11. nadzire zakonitost rada i pravodobno izvršavanje
poslova Jedinstvenog upravnog odjela i poduzima mjere
za osiguranje učinkovitosti njegova rada,
12.   uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog
upravnog odjela Općine te donosi Pravilnik o unutarnjem
redu za Jedinstveni upravni odjel,
13.  imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
14.  imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
15.  utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstvenom
upravnom odjelu
16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
17.   daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
18.   obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
19.  obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Članak 51.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog 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,
te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne
samouprave.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene
akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 52.
Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 53.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
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Zamjenik načelnika u slučaju iz stavka 1. ovog
članka dužan je pridržavati se uputa Općinskog načelnika.
Članak 54.
Općinski načelnik i njegov zamjenik sami odlučuju
hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Članak 55.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja,
rok za podnošenje izvješća iznos 60 dana od dana primitka
zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od
6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 56.
Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika mandat
prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i
prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja
zamjenik načelnika.
Članak 57.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom
20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog nnačelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma,
a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
Općinskog načelnika.
3. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 58.
Općina ima Jedinstveni upravni odjel za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i prenijetih
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poslova državne uprave.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se Odlukom Općinskog vijeća, a unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu
kojeg donosi Općinski načelnik na prijedlog pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 59.
Jedinstveni upravni odjel Općine, u okviru svojeg
djelokruga i ovlasti:
1. neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata tijela Općine Mače,
2.   neposredno izvršava poslove državne uprave
prenijete u djelokrug Općine,
3. prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o
tome izvještava Općinskog načelnika,
4. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje
donosi Općinsko vijeće, nacrte akata koje donosi Općinski
načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog
djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i načelnika,
5. pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava
i ovlasti Općine,
6. podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom
radu,
7. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Članak 60.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik
kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinski
načelnik.
Pročelnik je za svoj rad odgovoran općinskom
načelniku.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika u
skladu sa zakonom.
Članak 61.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, državnom proračunu Republike Hrvatske i iz drugih prihoda utvrđenih zakonom.
V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 62.
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 63.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja
koji čini zasebnu cjelinu.
Članak 64.
Na području Općine Mače mjesni odbori su:
1. Mjesni odbor ‘’Mače i Mače pod brijeg’’
2. Mjesni odbor ‘’Mali Bukovec i Veliki Bukovec’’
3. Mjesni odbor ‘’Mali Komor i Veliki Komor’’
4. Mjesni odbor ‘’Peršaves-Vukanci-Delkovec-Frkuljevec Peršaveski’’
Članak 65.
Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora i
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prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mogu dati
20% građana mjesnog odbora, organizacije i udruženja
građana, vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke o predlagatelju, rezultate izjašnjavanja
građana o predloženim promjenama, mišljenja i stajališta
mjesnih odbora na koje se promjena odnosi i obrazloženje
opravdanosti predloženih promjena.
Članak 66.
Prijedlozi za promjenu područja mjesnog odbora i
osnivanje novog mjesnog odbora dostavljaju se u pisanom
obliku Općinskom načelniku na prethodno mišljenje i
ocjenu opravdanosti.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen
na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Općinski načelnik pravovaljani prijedlog upućuje
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 67.
Općinsko vijeće statutarnom će odlukom promijeniti područje mjesnog odbora ili osnovati novi mjesni
odbor ako Općinski načelnik pozitivno ocijeni opravdanost promjene.
Članak 68.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 69.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
prebivalištem na području mjesnog odbora upisani u
popis birača.
Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem, 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 70.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinski načelnik.
Izbore za članove vijeća novoosnovanog mjesnog
odbora raspisuje Općinski načelnik nakon isteka redovitog četverogodišnjeg mandata vijeća mjesnih odbora na
svome području.
Članak 71.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4
godine.
Vijeće mjesnog odbora koji ima do 500 stanovnika
ima 5 članova, a vijeće mjesnog odbora koji ima više od
500 stanovnika ima 7 članova.
Članak 72.
Vijeće mjesnog odbora:
1. donosi plan uređenja dijelova naselja i malih
komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u realizaciji,
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2. donosi pravila mjesnog odbora,
3. donosi poslovnik o radu, u skladu s ovim Statutom,
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 njihove članove,
8. saziva mjesne zborove građana,
9. surađuje s drugim vijećima mjesnih odbora na
području Općine,
10. surađuje s udrugama na svom području o pitanjima važnim za građane mjesnog odbora,
11. obavlja druge poslove u skladu s propisima.
Članak 73.
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 poboljšanje 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 74.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine od neposrednog i
svakodnevnog interesa za život i rad građana na području
mjesnog odbora.
Članak 75.
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 76.
Predsjednik i potpredsjednici vijeća biraju se javnim
glasovanjem, većinom glasova svih članova vijeća, ili
najmanje jedne trećine članova vijeća, ili tajnim glasanjem ako je predloženo više kandidata za predsjednika i
potpredsjednika vijeća.
Vijećnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijavljenog kandidata.
Prijedlog kandidata za predsjednika i podpredsjednike vijeća je pojedinačan.
Vijeće mjesnog odbora može razriješiti dužnosti
predsjednika i potpredsjednika vijeća u skladu s pravilima
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Članak 77.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3. provodi i osigurava provedbu odluka vijeća,
4. surađuje s općinskim načelnikom 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 78.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju prava i dužnosti:
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 79.
Provedba izbora i druga pitanja u vezi s izborima
uređuju se odlukom Općinskog vijeća o izboru članova
vijeća mjesnih odbora.
Članak 80.
Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća
i predsjednici vijeća mjesnih odbora čine koordinaciju.
Općinski načelnik predsjedava koordinacijom.
Koordinacija raspravlja o svim važnim pitanjima za
mjesne odbore, a saziva se najmanje četiri puta godišnje.
Članak 81.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
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 kriterije za određivanje visine sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore i kriterije za podjelu sredstava.
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Općinski načelnik brine o osiguranju uvjeta za rad
mjesnih odbora i obavljanje administrativnih i drugih
poslova.
Članak 84.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku provođenja
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti
vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe
ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 85.
Imovinu Općine čine sve nepokretne i pokretne
stvari, kao i imovinska prava koja pripadaju Općini.
Članak 86.
Općinski načelnik upravlja imovinom Općine Mače
prema načelima dobrog gospodarenja na temelju općeg
akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.
Općinski načelnik 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 ustanovama čiji je osnivač Općina nadoknađuju se iz proračuna
Općine.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitka
donosi Općinski načelnik.
Članak 87.
Općina ima svoje prihode kojima slobodno raspolaže.
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 88.
Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe
- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio
ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino
predstavničko tijelo,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 89.
Općinsko vijeće donosi godišnji proračun Općine
za narednu proračunsku godinu na prijedlog Općinskog
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načelnika prije početka godine za koju se proračun donosi.
Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna, uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima
i rashodima Općine na prijedlog Općinskog načelnika.
Ako se godišnji proračun ne donese u roku iz
stavka 1. ovog članka, donosi se Odluka o privremenom
financiranju, najduže za razdoblje od prva tri mjeseca
proračunske godine.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko 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.
Članak 90.
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.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.
VII. AKTI OPĆINE
Članak 91.
Općinsko vijeće donosi Statut, poslovnik o radu,
proračun, godišnji obračun proračuna, odluke, preporuke,
rješenja, zaključke, upute, naputke i druge akte u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 92.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke,
upute, naputke i druge akte u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Članak 93.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 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 94.
Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika donose zaključke i preporuke na temelju posebnih
propisa.
Članak 95.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih
akata donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na donošenje pojedinačnih akta shodno se primjenjuju 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 Krapinsko- zagorske županije, ako posebnim zakonom nije
drugačije propisano.
Članak 96.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata
iz članka 91. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću
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Članak 97.
Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća
obavljaju Ured državne uprave Krapinsko-zagorske županije i nadležna središnja tijela državne uprave svako u
svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.
Članak 98.
Odluke i drugi opći akti, objavljuju se u ‘’Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije’’ i na internet
stranici www.opcina-mace.hr.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od
dana njihove objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske 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.
VIII. JAVNOST RADA
Članak 99.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, 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 100.
Općinsko vijeće posebnom odlukom određuje koji
se podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela ne mogu
objavljivati jer predstavljaju tajnu, te određuje način
njihovog čuvanja.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 101.
Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik i
Odbor za statutarno-pravna pitanja i financije.
Obrazloženi prijedlog se podnosi predsjedniku
Općinskog vijeća.
Članak 102.
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 primijeniti u slučaju potrebe usklađivanja odredaba Statuta sa
zakonom.
Članak 103.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
Općine Mače (‘’Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije’’ br. 01/06) i zakona, uskladit će se s odredbama
ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje
u zakonom propisanom roku.
Članak 104.
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Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje
važiti Statut Općine Mače (‘’Službeni glasnik Krapinskozagorske županije’’ broj 01/06 i 5/09).
Članak 105.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 021-01/09-01/04
UR. BROJ: 2211/06-09-03
U Maču, 06. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Matija Hrandek, v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 33. Statuta
općine Mače        ( ‘’Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije’’ br. 05/06), Općinsko vijeće općine Mače na 2.
sjednici održanoj dana 06. srpnja 2009. godine, donijelo je
POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAČE
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom Općinskog vijeća općine
Mače (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje unutarnje
ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća općine Mače (u
daljnjem tekstu: Vijeće) i to:
a) konstituiranje Općinskog vijeća,
b) izbor temeljnih radnih tijela, predsjednika i potpredsjednikE Vijeća,
c) prava i dužnosti članova Vijeća,
d) odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
e) djelokrug Općinskog vijeća,
f) akti Općinskog vijeća,
g) poslovni red na sjednici,
h) javnost rada Općinskog vijeća,
i) obavljanje poslova za potrebe Općinskog vijeća.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom odnosno 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 zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu
konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od
15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjedava 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 u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.
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Članak 3.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika, na prvoj, konstituirajućoj sjednici vijeća na
kojoj je nazočna većina članova Vijeća.
Članak 4.
Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje
se na početku sjednice Vijeća, te se na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje trećine članova Vijeća
može promijeniti.
Članak 5.
Općinsko vijeće ima 13 vijećnika.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju na konstituirajućoj sjednici javnim
glasovanjem ili tajnim glasovanjem ako su predložena
dva ili više kandidata, na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje ili jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća,
većinom glasova svih članova vijeća.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog
samo za jednog kandidata.
Prijedlog kandidata za predsjednika i podpredsjednike Vijeća je pojedinačan.
Članak 6.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Članak 7.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom Općine Mače i ovim Poslovnikom.
Članak 8.
Vijeće ima Mandatno povjerenstvo.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva
člana.
Mandatno povjerenstvo se bira na konstituirajućoj
sjednici Vijeća javnim glasovanjem, iz reda vijećnika,
većinom glasova nazočnih vijećnika, na prijedlog predsjedavatelja ili jedne trećine članova Vijeća.
Članak 9.
Mandatno povjerenstvo:
- na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće
o provedenim izborima, imenima izabranih     članova
Općinskog vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost
člana Općinskog vijeća, imenima članova koji su podnijeli
ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća, te o imenima
zamjenika člana Općinskog vijeća koji će umjesto izabranih obnašati dužnost člana Općinskog vijeća,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o
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prestanku 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 mandatna prava članova Općinskog vijeća.
Članak 10.
Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima privremeni predsjednik poziva vijećnike
da ustanu radi davanja svečane prisege.
Privremeni predsjednik izgovara svečanu prisegu
koja glasi:
«Prisežem, svojom čašću, da ću dužnost člana Općinskog vijeća općine Mače obnašati savjesno i odgovorno
i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, Zakona, Statuta
i odluka Općinskog vijeća, da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske, te se zauzimati za svekoliki probitak
općine Mače i Republike Hrvatske.»
Nakon što privremeni predsjednik izgovori svečanu
prisegu, svi vijećnici izgovaraju riječ ‘’Prisežem’’.
Svaki član Vijeća potpisuje tekst svečane prisege
i predaje ju predsjedniku Vijeća na završetku sjednice
Vijeća.
Članak 11.
Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik člana Vijeća kad počinje obnašati
dužnost člana Vijeća, polaže svečanu prisegu na prvoj
sjednici Općinskog vijeća kojoj je nazočan.
Članak 12.
Od dana konstituiranja Vijeća do dana prestanka
mandata, član Vijeća ima sva prava i dužnosti određena
Ustavom, Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom, te
odlukama Općinskog vijeća.
Zamjenik člana Vijeća ima sva prava i dužnosti
određena Ustavom, Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom, te odlukama Općinskog vijeća, od dana kada je
počeo obnašati dužnost člana Vijeća do prestanka obnašanja te dužnosti.
Članak 13.
Ako Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom nije
drugačije utvrđeno Vijeće donosi odluke javnim glasovanjem, većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina
članova Općinskog vijeća.
Članak 14.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima.
Članak 15.
Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka redovitoga
četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom
o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom odu-
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zeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 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 Mače,
danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Članu vijeća mandat miruje ukoliko za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se sukladno
odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
smatra nespojivom.
Članak 16.
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.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
III. IZBOR TEMELJNIH RADNIH TIJELA
Članak 17.
Vijeće bira na konstituirajućoj sjednici Odbor za
izbor i imenovanje i Odbor za statutarno-pravna pitanja
i financije.
Predsjednik i članovi odbora biraju se javnim glasovanjem, iz reda vijećnika, većinom glasova nazočnih
vijećnika, na prijedlog predsjedavatelja ili jedne trećine
članova vijeća.
Članak 18.
Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i
četiri člana.
Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže:
- izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća,
- izbor drugih osoba koje bira, odnosno imenuje
Općinsko vijeće temeljem Zakona i drugih propisa,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom.
Članak 19.
Odbor za statutarno-pravna pitanja i financije ima
predsjednika i četiri člana.
Odbor za statutarno-pravna pitanja i financije:
-   raspravlja i predlaže Statut općine,
-   raspravlja i predlaže Poslovnik,
-   predlaže pokretanje postupka za izmjenu ili do-
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punu Statuta, odnosno Poslovnika,
-   može predlagati donošenje odluka i drugih općih
akata iz nadležnosti vijeća,
-    utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i
drugih općih akata,
- razmatra financijske akte, godišnji proračun, završni račun, odluke o porezima i  naknadama, te druge akte
financijsko-materijalnog poslovanja općine i upravljanje
imovinom općine Mače,
-   obavlja i druge poslove određene Zakonom.
Članak 20.
Pored radnih tijela navedenih u članku 8. i 17. ovog
Poslovnika, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća.
Članak 21.
Nakon što je izabran, predsjednik Vijeća preuzima
predsjedavanje vijeća i daljnje vođenje sjednice.
IV. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 22.
Općinski načelnik i njegov zamjenik prisustvuju
sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za
točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene
u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 23.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom
radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti
i stručna objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika
o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno
radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti
ili odgoditi.
Članak 24.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 8
dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 25.
Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću
za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga.
Općinski načelnik je odgovoran središnjim tijelima
državne uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenesenih u nadležnost općine.
Članak 26.
Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog
načelnika propisan je Statutom Općine Mače.
Članak 27.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog 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,
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Općinski je načelnik dužan u roku osam dana o tome
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji,
te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne
samouprave.
Načelnik je dužan dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave
u županiji 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 akta.
Članak 28.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici Vijeća
iznositi svoja mišljenja o svakom prijedlogu koji je na
dnevnom redu sjednice.
U raspravi o prijedlogu općeg akta, Općinski načelnik ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ, kada to
zatraži.
V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA
Članak 29.
Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom,
Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima vijeća,a
osobito :
- prisustvovati sjednicama Vijeća,
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što
se nalazi na dnevnom redu sjednice Vijeća, te o njemu
odlučivati,
- predlagati raspravu o pitanjima koja se odnose na
rad Općinskog načelnika,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća,
- postavljati Općinskom načelniku pitanja što se
odnose na djelokrug njegova rada,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća u
koja je izabran,
- biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor,
- obavljati i druge poslove koje mu u okviru svog
djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član.
Članak 30.
Član Vijeća ima pravo od predlagatelja tražiti izvješća, obavijesti i uvid u materijale o temama koje su
predmet rasprave na sjednici.
Objašnjenja o temama iz stavka 1. ovog članka član
Vijeća ovlašten je tražiti od predsjednika Vijeća, te od
predsjednika radnog tijela.
Članak 31.
Član Vijeća, ako je spriječen prisustvovati sjednici
Vijeća, dužan je o tome pravovremeno obavijestiti sazivača sjednice.
Za sudjelovanje u radu Vijeća, članovi Vijeća imaju
pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.
Članak 32.
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.
Članak 33.
Članovi Vijeća mogu osnovati Klub članova Vijeća
prema stranačkoj pripadnosti, te Klub nezavisnih članova
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Vijeća.
Klub članova Vijeća mogu osnovati najmanje dva
člana Vijeća.
Klubovi članova Vijeća o svom osnivanju obvezni
su obavijestiti predsjednika Vijeća, te mu dostaviti popis
članova.
VI. DJELOKRUG OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 34.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
3.   donosi odluke i druge opće akte,
4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i
godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
5.   donosi odluku o privremenom financiranju,
6. odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim    prihodima,
7.   donosi odluku o promjeni granice Općine Mače
8.   donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Mače
9.  odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Mače čija pojedinačna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna
vrijednost veća od 1.000.000 kuna.
10.  osniva radna tijela Općinskog vijeća,
11.  donosi programe javnih potreba,
12.  odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
13. odlučuje o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave u skladu sa zakonom,
14.  raspisuje lokalni referendum,
15. odlučuje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama javnih ustanova, te o  obavljanju gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti,
16. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne
samouprave,
17. 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,
18.  odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih
prava u skladu sa zakonom,
19.  odlučuje o pokroviteljstvu
20.  donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje  javna priznanja,
21.  obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u
djelokrug zakonom i ovim Statutom.
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 35.
Općinsko vijeće donosi Statut općine, Poslovnik
općinskog vijeća, Proračun općine, Godišnji obračun
proračuna, odluke, preporuke, zaključke, te ostale odgovarajuće akte.
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte u slučajevima određenim Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom
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Članak 36.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik
Općinskog vijeća.
Članak 37.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.
Članak 38.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira
ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije i na službenim web
stranicama Općine Mače.
Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u službenom glasniku iz stavka 1. ovog članka.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave u
službenom glasilu iz stavka 1. ovog članka.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka
brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće.
Članak 39.
Proračunom se utvrđuju prihodi i rashodi općine.
Proračun se donosi za narednu računsku godinu,
a ako se ne može donijeti prije početka godine, za koju
se donosi, uvodi se privremeno financiranje, najduže do
31. ožujka.
Proračun, odnosno Odluka o privremenom financiranju donosi se većinom glasova svih članova vijeća.
Članak 40.
Preporukom vijeće izražava mišljenje o pojedinim
pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, izražava mišljenje u svezi usklađivanja
odnosa i međusobne suradnje s drugim općinama, gradovima i županijama u pitanjima od zajedničkog interesa, te
predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzimati radi
rješavanja pojedinih pitanja u skladu sa svojim interesima.
Članak 41.
Zaključkom se:
- zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, te prihvaćaju izvješća Vijeća,
- utvrđuju obveze Općinskog načelnika i upravnog
odjela općine,
- rješavaju druga pitanja iz djelokruga Vijeća i
radnih tijela.
Članak 42.
Vijeće donosi pojedinačne akte, zaključke i rješenja kada izvršava pojedinačna prava i obveze iz svojega
djelokruga.
Članak 43.
Postupak donošenja odluka pokreće se podnošenjem
prijedloga odluke Vijeću.
Pravo podnošenja prijedloga odluke ima svaki član
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Vijeća, Klub vijećnika, radno tijelo i Općinski načelnik
osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog
mogu podnijeti samo određena tijela.
Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata
Vijeća mogu davati građani i pravne osobe, te upravna
tijela općine.
Članak 44.
Ako predsjednik Općiskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama
ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama
ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom,
a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od
poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i
nije upućen Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda
ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca,
osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 45.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik
Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine
prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 46.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća, prijedlog odluke razmatraju nadležna radna tijela.
Članak 47.
Predlagatelj odluke ukratko izlaže prijedlog odluke.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta vijećnika pojedinačno može trajati najduže 5
minuta, a za Klub vijećnika 10 minuta.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i
kratko dopunsko obrzloženje prijedloga, a ako se predlaže
da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno
obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave
o aktu i kada on nije predlagatelj.
Članak 48.
U tijeku rasprave predlagatelj ima pravo tražiti riječ
radi davanja objašnjenja i iznošenja mišljenja.
U tijeku rasprave imaju pravo tražiti riječ Općinski
načelnik, odnosno njegov izvjestitelj, predstavnik radnog
tijela, kao i druge za to ovlaštene osobe.
Članak 49.
Pravo podnošenja amandmana imaju predlagatelji
prijedloga odluka, svaki član Vijeća, Klub vijećnika, radno
tijelo i Općinski načelnik.
Amandman na prijedlog odluke podnosi se u pismenom obliku, uz obrazloženje, najkasnije prije početka sjed-
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nice Vijeća na kojoj će se raspravljati o prijedlogu odluke.
Amandman treba sadržavati tekst odluke koji se mijenja i tekst odluke kako se predlaže da glasi nova odluka.
Amandman se podnosi predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima.
Predsjednik Vijeća dostavlja podneseni amandman
vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku
kada on nije predlagatelj prijedloga.
O svakom podnesenom amandmanu glasuje se
odvojeno i to prema redosljedu članaka prijedloga odluke
na koje se amandmani odnose.
Amandman se smatra prihvaćenim ako je dobio
većinu glasova nazočnih vijećnika koja većina glasova
je potrebna za donošenje odluke na koju se amandman
odnosi.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje
sastavnim dijelom prijedloga odluke.
Članak 50.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno o tome da li je on predlagatelj
akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 51.
Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi odluka kada
je to utvrđeno Zakonom.
Prijedlog odluke može uputiti na javnu raspravu
Općinski načelnik, ako zakonom nije određeno drugačije.
Vijeće može odlučiti da na javnu raspravu uputi prijedlog odluke prije donošenja, ako ocijeni da se
predmetnom odlukom uređuju odnosi za koje su građani
životno zainteresirani.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka Vijeće određuje
radno tijelo za praćenje javne rasprave.
Članak 52.
Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti
kraći od 15 niti duži od 30 dana.
Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima
se mora omogućiti upoznavanje s prijedlogom odluke.
Općinski načelnik, odnosno tijelo koje on odredi i
ovlašteno radno tijelo Vijeća dužno je razmotriti prijedloge, 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.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 53.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako
bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo
uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika, za
pojedine radnje mogu skratiti, odnosno pojedine se radnje
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redovitog postupka mogu izostaviti.
Predlagatelj odluke dužan je obrazložiti hitnost
postupka.
Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik,
tada mora imati pisanu podršku od jedne trećine vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan
prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku ako on nije predlagatelj.
O donošenju odluke u hitnom postupku odlučuje
se na sjednici Vijeća.
Članak 54.
Na donošenje drugih općih akata odgovarajuće se,
ovisno o prirodi akta, primjenjuju odredbe ovog Poslovnika.
Članak 55.
Vijeće razmatra izvješća, analize i informacije.
U povodu izvješća, analiza i informacija Vijeće
donosi zaključak.
Članak 56.
Promjenu Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća
može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća,
Općinski načelnik ili Odbor za statutarno-pravna pitanja
i financije.
Prijedlog za promjenu akata iz stavka 1. ovog članka
upućuje se Odboru za statutarno pravna pitanja i financije
koji ga razmatra.
O prijedlogu za promjenu Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća, odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova
svih članova vijeća.
IX. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 57.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku u svezi poslova iz
njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
pod točkom ‘’Razno’’ dnevnog reda usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a
vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše
2 minute. Pravo postavljanja dva vijećnička pitanja ima
i Klub vijećnika, a čije postavljanje može trajati najduže
2 minute.
Članak 58.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.
Odgovor može trajati najviše 5 minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje
se  najkasnije na sljedećoj sjednici.
Općinski načelnik odnosno njegov zamjenik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća
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upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 59.
Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku odnosno njegovu zamjeniku kao i odgovor na ta
pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu
s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će upozoriti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to
pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o
tome će obavijestiti vijećnika.
X. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 60.
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u
skladu s odredbama Statuta Općine Mače.
Članak 61.
Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može
podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora
biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U
prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 62.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga,
ali ne prije nego što protekne najmanje 15 dana od dana
primitka.
Članak 63.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća
izložiti i obrazložiti prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se
očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 64.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije
proteka roka od 60 dana od dana kada je Općinsko vijeće
donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje
izvješća od Općinskog načelnika.
XI. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
Članak 65.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Općinskog
vijeća i njima predsjedava.
U odsutnosti predsjednika Vijeća, sjednicom predsjedava potpredsjednik vijeća.
U odsutnosti predsjednika Vijeća i potpredsjednika
vijeća, sjednicom predsjedava član Vijeća kojeg odredi
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Vijeće.
Sjednice vijeća su javne. Nazočnost javnosti može
se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim
posebnim zakonima i općim aktom jedinice.
Članak 66.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po
potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine
članova Vijeća ili na prijedlog Općinskog načelnika, u
roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati
načelnik, u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka
sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trečine članova
predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica vijeća saziva se pismenim putem, a u iznimno hitnim slučajevima saziva se usmeno (telefonski).
Članak 67.
Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima pet dana
prije održavanja sjednice.
Izuzetno, u slučajevima kada je potrebno donijeti
pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju
drugi osobito opravdani razlozi, predsjednik vijeća može
sazvati sjednicu izvan roka iz stavka 1. ovog članka,
a dnevni red za tu sjednicu može predložiti na samoj
sjednici.
Uz poziv sa prijedlogom dnevnog reda, vijećnicima
se dostavljaju prijedlozi akata koji se odnose na prijedlog
dnevnog reda, odgovarajući materijal za pitanja koja se
predlažu za dnevni red, te skraćeni zapisnik o radu s
prethodne sjednice.
Sjednica vijeća može se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).
2. Dnevni red
Članak 68.
Dnevni red za sjednicu predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se
na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti
dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi
iz dnevnog reda.
Članak 69.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka
dnevnog reda izostavi, a zatim da se dnevni red dopuni
novom točkom.
Nakon donošenja odluka iz stavka 1. ovog članka,
predsjednik vijeća daje na prihvaćanje dnevni red u cjelini.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
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vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 70.
Na sjednici Vijeća 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.
Predsjedavajući bilježi redoslijed kojim se članovi
Vijeća, odnosno Općinski načelnik i ovlašteni predstavnici
radnih tijela, javljaju za pravo govora.
Članak 71.
Predsjednik vijeća brine o održavanju reda na
sjednici.
Održavajući red na sjednici predsjednik Vijeća brine
da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Govornika može opomenuti da narušava red ili
prekinuti u govoru, samo predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća brine o tome da se govornik drži
predmeta rasprave točke dnevnog reda.
Vijećnik može u raspravi govoriti najduže 2 minute.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se
prijavili za govor u skladu s člankom 70. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti
još najviše dvije minute, neovisno o tome da li su ranije
govorili o toj temi.
Članak 72.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru
grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog
vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti
ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će
utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji
prilikom glasovanja.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može održati
red na sjednici navedenim mjerama, odredit će se prekid
sjednice.
Članak 73.
Vijeće može raspravljati ako je na sjednici nazočna
većina svih članova Vijeća, ako Zakonom, Statutom i ovim
Poslovnikom nije određeno drugačije.
Nazočnost članova vijeća utvrđuje predsjedavajući
brojanjem članova.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća
ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.
Kad predsjednik Vijeća utvrdi da postoji nazočnost
potrebnog broja članova Vijeća, otvara sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije
nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa sjednicu

Strana 943 - Broj 14

za drugi određeni dan i sat.
Članak 74.
Kada se zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih
uzroka sjednica ne može završiti, Vijeće može na prijedlog
predsjednika Vijeća odlučiti prekinuti sjednicu i zakazati
nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno ili usmeno (telefonski) izvješćuju samo odsutni članovi Vijeća.
4. Odlučivanje
Članak 75.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se skraćeni zapisnik o radu sa prethodne sjednice.
Član vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na skraćeni
zapisnik.
O utemeljenosti primjedaba na skraćeni zapisnik
odlučuje se bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovarajuće izmjene skraćenog zapisnika.
Članak 76.
Nakon prihvaćanja skraćenog zapisnika sa prethodne sjednice, započinje rasprava po svakoj točki prihvaćenoga i utvrđenoga dnevnog reda.
Članak 77.
Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Mače ili
ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
- Statut Općine Mače,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Proračun,
- Godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine
Mače.
Članak 78.
Na početku rasprave o svakoj točki prihvaćenoga
i utvrđenoga dnevnog reda, predlagatelj u pravilu daje
usmeno obrazloženje.
Kada predlagatelj pojedinu točku dnevnog reda
obrazloži, mogu i ovlašteni predstavnici radnih tijela, ako
je to potrebno, dopuniti usmeno obrazloženje stavovima
radnih tijela.
Članak 79.
Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba
govoriti kratko i sažeto, u vezi sa predmetnom točkom
dnevnog reda, ne ponavljajući ono što je već rečeno i
najdulje 2 minute.
5. Glasovanje
Članak 80.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Zakonom,
Statutom, ovim Poslovnikom ili odlukom Vijeća nije
određeno da se glasuje tajno.
Članovi vijeća glasuju izjašnjavanjem: «za», «protiv
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Članak 81.
Javno se glasuje dizanjem ruku ili poimenično.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da
se izjasne tko je ‘’za’’ prijedlog, zatim tko je ‘’protiv’’
prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od glasovanja.
Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici,
a nisu glasovali ‘’za’’ niti ‘’protiv’’ prijedloga i nisu se
izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se
suzdržanim glasovima.
Ako se dizanjem ruku ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, te kada to odluči Vijeće, odnosno na
prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje trećine članova
Vijeća, glasuje se poimenično.
Poimenično se glasuje tako da članovi Vijeća,
po prozivanju izjavljuju da glasuju: «za», «protiv» ili
«suzdržan».
Poslije glasovanja predsjednik Vijeća utvrđuje rezultat i objavljuje da li je prijedlog o kojem se glasovalo
prihvaćen ili odbijen.
Članak 82.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Vijeća uz
pomoć dva člana Vijeća, koje izabere Vijeće.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka predsjednik Vijeća i članovi Vijeća koji pomažu, utvrđuju i objavljuju
rezultat glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
Članak 83.
Tajno se glasuje na ovjerenim glasačim listićima
iste boje i veličine.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno,
a glasuje se ‘’za’’, ‘’protiv’’ i ‘’suzdržan’’.
Svaki član Vijeća dobiva nakon što je prozvan glasački listić, koji kada ga ispuni stavlja u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatra glasački listić iz kojeg se ne
može točno utvrditi volja člana Vijeća, odnosno ne može
se utvrditi da li je član Vijeća glasovao «za» ili «protiv»
prijedloga.
Članak 84.
Kandidati na glasačkom listiću navode se abecednim redom prezimena.
Član Vijeća glasuje tako da na glasačkom listiću
zaokružuje broj ispred kandidata za kojeg glasuje.
XII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 85.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Članak 86.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz
njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.
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Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 87.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u
roku 8 dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju
izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 88.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora
novog predsjednika Općinskog vijeća.
Ostavka se predaje u pisanom obliku predsjedniku
Općinskog vijeća.
Članak 89.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,  potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti
predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Općinsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati
novog predsjednika.
XIII. ZAPISNIK
Članak 90.
O radu sjednice vijeća sastavlja se skraćeni zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,
o prijedlozima iznijetim na sjednici, te o donijetim odlukama, odnosno drugim aktima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj
točki utvrđenoga i prihvaćenoga dnevnog reda.
Sastavni dio zapisnika su i donijeti tekstovi odluka
i drugih akata.
Skraćeni zapisnik koji je prihvaćen, potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Članak 91.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju.
Upravno tijelo Općine Mače dužno je omogućiti
vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak
sjednice u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela.
XIV. JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 92.
Rad Općinskog vijeća je javan.
Vijeće obavještava javnost o svojem radu putem
javnih glasila i objava na web stranicama Općine Mače.
Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad
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XV. OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 96.
U Upravnom odjelu općine obavljaju se stručni,
administrativni, tehnički i drugi poslovi za potrebe Općinskog vijeća.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 97.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik o radu Općinskog vijeća općine Mače («Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske» broj 05/06.).
Članak 98.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko zagorske
županije».
KLASA: 021-01/09-01/06
URBROJ: 2211/06-09-04
U Maču, 06. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Matija Hrandek, v.r.
Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i čl.30. Statuta Općine Mače „Službeni
glasnik KZŽ br. 01/06) Općinsko vijeće općine Mače na svojoj 2.   sjednici održanoj dana 06.07.2009  donosi:
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MAČE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2008.G.
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Općine Mače za 2008.g. sadrži slijedeće :
I.
PRIHODI I PRIMICI
3.417.667,26
II.
RASHODI I IZDACI
4.261.279,88
III.
RAZLIKA
843.612,62
IV.
PRENIJETI VIŠAK IZ  PRETHODNE GODINE
577.946,08
V.
RAZLIKA- MANJAK
                       PRIHODA UKUPNO
265.666,54
Članak 2.
Prihodi proračuna po iznosima i vrstama, te izdaci po namjenama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka proračuna
kako slijedi:
GODIŠNJI OBRAČUN OPĆINE MAČE ZA 2008.GODINU.
Broj računa  O P I S P R I M I T A K A  I  I Z D A T A K A
PLAN REBALANS IZVRŠENJE INDEX
S V E U K U P N O  P R I H O D I
4.314.100,00 4.672.627,00 3.417.667,26 0.731
6
PRIHODI
4.314.100,00 4.672.627,00 3.417.667,26 0.731
61
PRIHODI OD POREZA
1.272.000,00 1.711.000,00 1.717.273,86 1.004
611
Porez i prirez na dohodak
1.157.000,00 1.537.000,00 1.565.245,55 1.018
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
1.130.000,00 1.450.000,00 1.438.364,87 0.992
6 1 1 1 1 Porez iprirez na dohodak od nes.rada i dr. sam.djel.
1.130.000,00 1.450.000,00 1.438.364,87 0.992
6112
Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti
60.000,00
120.000,00
94.379,02 0.786
6 1 1 2 2 Porez i prirez na dohodak od obrta i djel.slob.zan.paušalno 60.000,00
100.000,00
83.071,24 0.831
6 1 1 2 3 Porez i prirez na doh.od dr.sam.djel.koje se povr.obavljaju
0,00
20.000,00
11.307,78 0.565
6113
Porez i prirez ns dohodak od imovine i imovinskih prava 27.000,00
27.000,00
11.270,45 0.417
6 1 1 3 1 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 27.000,00
27.000,00
11.270,45 0.417
6115
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
-60.000,00
-60.000,00
21.231,21 -0.354
6 1 1 5 1 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
-60.000,00
-60.000,00
21.231,21 -0.354
613
Porezi na imovinu
63.000,00
130.000,00 109.795,22 0.845
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
63.000,00
70.000,00
52.570,35 0.751
6 1 3 1 4 Porez na kuće za odmor
58.000,00
58.000,00
43.501,60 0.750
6 1 3 1 5 Porez na korištenje javnih površina
5.000,00
12.000,00
9.068,75 0.756
6134
Povremeni porezi na imovinu
0,00
60.000,00
57.224,87 0.954
6 1 3 4 1 Porez na promet nekretnina
0,00
60.000,00
57.224,87 0.954
614
Porezi na robu i usluge
52.000,00
44.000,00
42.233,09 0.960
6142
Porez na promet
26.000,00
18.000,00
17.313,09 0.962
6 1 4 2 4 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh.pića
26.000,00
18.000,00
17.313,09 0.962

Vijeća i njegovih radnih tijela.
Članak 93.
Građani imaju pravo prisustvovati na sjednicama
Općinskog vijeća, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja.
Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj
građana koji prisustvuju sjednici zbog prostora i održavanja reda na sjednici.
Članak 94.
Radi točnog i potpunijeg obavještavanja javnosti o
radu Općinskog vijeća mogu se davati službena priopćenja
za javna glasila.
Priopćenja za javna glasila daje predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on za to ovlasti.
Članak 95.
Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice Vijeća, ili pojedini dijelovi sjednice Vijeća, kada se raspravlja
o materijalima koji su sukladno posebnim propisima
označeni određenim stupnjem tajnosti.
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6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
26.000,00
26.000,00
6 1 4 5 3 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
26.000,00
26.000,00
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 1.880.200,00 1.608.527,00
633
Pomoći iz proračuna
1.880.200,00 1.608.527,00
6331
Tekuće potpore iz proračuna
80.200,00
208.527,00
6 3 3 1 11 tekuće potpore iz drž.pror.-didaktička oprema
9.200,00
8.000,00
6 3 3 1 22 Tekuće pomoći iz žup-pror.-održ.kom.infr.
40.000,00
36.527,00
6 3 3 1 23 Tekuće pomoći iz žup.pr.-za drva ogrijevna
20.000,00
25.000,00
6 3 3 1 25 Tekuće pomoći iz žup.prorač.-poticaju za sak.otpada
1.000,00
1.000,00
6 3 3 1 26 Tekuće pomoći iz žup.proračuna-Požar Bukal
10.000,00
15.000,00
6 3 3 1 27 Tekuće pomoći iz žup.pror.-elementarna nepogoda
0,00
123.000,00
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
1.800.000,00 1.400.000,00
6 3 3 2 1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
1.600.000,00 1.100.000,00
6 3 3 2 2 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
100.000,00
200.000,00
6 3 3 2 4 Kapitalne pomoći iz proračuna Općine Bedekovčina
100.000,00
100.000,00
64
Prihodi od imovine
110.400,00
116.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
9.000,00
2.000,00
6414
Prihodi od zateznih kamata
9.000,00
2.000,00
6 4 1 4 3 Zatezne kamate iz obveznih odnosa
9.000,00
2.000,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
101.400,00
114.000,00
6421
Naknade za koncesije
16.400,00
15.000,00
6 4 2 1 91 Naknade za ostale koncesije-dimnjačarska koncesija
2.000,00
2.000,00
6 4 2 1 92 Naknade za ostale koncesije-pogrebne usluge
12.000,00
7.000,00
6 4 2 1 93 Naknade za ostale kocesije-auto-taxi prijevoz
2.400,00
6.000,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
82.000,00
97.000,00
6 4 2 2 91 Najamnina za poslovni prostor
52.000,00
70.000,00
6 4 2 2 92 Najamnina od prostora na sajmištu
30.000,00
27.000,00
6423
Prihod od spomenučke rente
3.000,00
2.000,00
6 4 2 3 6 Prihodi od spomeničke rente
3.000,00
2.000,00
65
Prihodi od prodaje roba i usluga
971.500,00 1.116.100,00
651
Administrativne pristojbe
260.500,00
261.000,00
6512
Županijske,gradske i općinske pristojbe i naknade
260.000,00
260.500,00
6 5 1 2 911 Grobna naknada - groblje Mače
150.000,00
150.000,00
6 5 1 2 912 Grobna naknada-groblje Peršaves
40.000,00
40.000,00
6 5 1 2 913 Grobna naknada-groblje Veliki Komor
20.000,00
20.000,00
6 5 1 2 92 Paušalna naknada za korištenje vode iz vodovoda PVD
40.000,00
40.000,00
6 5 1 2 932 Naknada za priključenje na vodu
10.000,00
10.500,00
6513
Ostale upravne pristojbe
500,00
500,00
6 5 1 3 9 Prihodi od prodaje državnih biljega
500,00
500,00
652
Prihodi po posebnim propisima
711.000,00
855.100,00
6523
Kom.i doprinosi i druge nakn.utvrđene poseb. zakonom 314.000,00
322.000,00
6 5 2 3 1 Komunalni doprinos
35.000,00
35.000,00
6 5 2 3 21 Komunalna naknada- MO Mače
100.000,00
108.000,00
6 5 2 3 22 Komunalna naknada- MO Mače pod brijeg
18.000,00
18.000,00
6 5 2 3 23 Komunalna naknada- MO Mali Bukovec
17.000,00
17.000,00
6 5 2 3 24 Komunalna naknada-MO Veliki Bukovec
24.000,00
24.000,00
6 5 2 3 25 Kom. naknada-MO Veliki Komor gornji dio i Mali Komor 30.000,00
30.000,00
6 5 2 3 26 Komunalna naknada-MO Veliki Komor donji dio
20.000,00
20.000,00
6 5 2 3 27 Kom. naknada-MO Peršaves,Vukanci,Delkovec,Frkulj.Peršav70.000,00 70.000,00
6524
Doprinosi za šume
2.000,00
2.000,00
6 5 2 4 1 Doprinosi za šume
2.000,00
2.000,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
395.000,00
335.800,00
6 5 2 6 91 Ostali nespomenuti prihodi-razne uplate
0,00
17.000,00
6 5 2 6 92 Sufinanciranje građana-vodovod Biljaki
10.000,00
9.000,00
6 5 2 6 920 Sufin.građana- Put Golubi
0,00
1.800,00
6 5 2 6 921 Sufin.građana-Put Dumbović-Ptićari
0,00
19.650,00
6 5 2 6 922 Put Mrkociji
0,00
7.800,00
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24.920,00
24.920,00
713.895,02
713.895,02
206.557,00
7.440,00
36.527,00
24.700,00
0,00
15.000,00
122.890,00
507.338,02
249.416,88
257.921,14
0,00
86.917,67
1.222,16
1.222,16
1.222,16
85.695,51
7.483,84
859,84
6.624,00
0,00
76.850,07
47.799,07
29.051,00
1.361,60
1.361,60
789.580,71
254.981,12
254.827,78
148.634,30
35.186,00
21.167,48
39.340,00
10.500,00
153,34
153,34
534.599,59
250.426,13
11.541,58
108.541,88
12.251,60
13.049,14
16.638,96
15.678,90
8.844,90
63.879,17
946,71
946,71
121.405,15
8.834,93
0,00
1.504,35
450,00
6.369,00

0.958
0.958
0.444
0.444
0.991
0.930
1.000
0.988
0.000
1.000
0.999
0.362
0.227
1.290
0.000
0.749
0.611
0.611
0.611
0.752
0.499
0.430
0.946
0.000
0.792
0.683
1.076
0.681
0.681
0.707
0.977
0.978
0.991
0.880
1.058
0.984
1.000
0.307
0.307
0.625
0.778
0.330
1.005
0.681
0.768
0.693
0.523
0.442
0.913
0.473
0.473
0.362
0.520
0.000
0.836
0.023
0.817
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6 5 2 6 923 Put gornji Klarići
0,00
5.500,00
2.300,00
6 5 2 6 924 Put Žvigači
0,00
9.300,00
8.300,00
6 5 2 6 925 Put Cerčić Emerik
0,00
10.050,00
9.100,00
6 5 2 6 96 Sufinanciranje građana-vodovod PVDF
35.000,00
35.000,00
0,00
6 5 2 6 98 Sufinanciranje asfaltiranja neraz.cesta
300.000,00
85.000,00
0,00
6 5 2 6 9811 Put Kocijani-Mutaki-Hrvoji
0,00
1.000,00
0,00
6 5 2 6 983 Put Sedaki donji
0,00
6.300,00
0,00
6 5 2 6 985 Put prema Švendima
0,00
1.500,00
0,00
6 5 2 6 986 Put u selo Lihtari
0,00
700,00
1.666,67
6 5 2 6 992 Put Babići-Velički
0,00
52.500,00
21.364,20
6 5 2 6 993 Put Kondresi do granice
0,00
23.200,00
10.600,00
6 5 2 6 994 Put Spevci
0,00
10.500,00
10.500,00
6 5 2 6 995 Put Špoljari
0,00
8.700,00
7.968,00
6 5 2 6 996 Put Špoljar Stjepana
0,00
2.800,00
2.000,00
6 5 2 6 997 Put Pudlini
0,00
14.500,00
14.500,00
6 5 2 6 998 Put prema Plečko Ljubici
0,00
14.000,00
12.448,00
6 5 2 6 999 Sufinanciranje građana-vodovod Benčići
50.000,00
0,00
3.500,00
6527
Sufinanciranje asfaltiranja
0,00
108.220,00
87.765,60
6 5 2 7 0 Put Trčak Stjepana
0,00
10.500,00
8.400,00
6 5 2 7 1 Sufin.put Sedaki
0,00
15.200,00
15.200,00
6 5 2 7 2 Put Bačun B.
0,00
8.750,00
8.750,00
6 5 2 7 3 Put Mutak Saše
0,00
4.200,00
4.200,00
6 5 2 7 4 Put Beketići
0,00
11.200,00
11.200,00
6 5 2 7 5 Put Tuškani
0,00
16.450,00
15.010,00
6 5 2 7 6 Put Kos Vlado
0,00
8.400,00
0,00
6 5 2 7 7 Put Krpanci
0,00
8.800,00
6.600,00
6 5 2 7 8 Put selo Malečići
0,00
10.220,00
4.905,60
6 5 2 7 9 Put Steklari
0,00
14.500,00
13.500,00
6528
Sufinanciranje asfaltiranja
0,00
87.080,00
74.056,00
6 5 2 8 0 Put Ponjani
0,00
9.700,00
9.700,00
6 5 2 8 1 Put Vragovići
0,00
10.500,00
10.300,00
6 5 2 8 2 Put Posarić Božo
0,00
4.500,00
4.500,00
6 5 2 8 3 Put Herceg I.
0,00
4.200,00
4.200,00
6 5 2 8 4 Put Marković S.
0,00
3.500,00
3.500,00
6 5 2 8 5 Put Hercegi
0,00
9.000,00
6.676,00
6 5 2 8 6 Put Mrkociji
0,00
14.200,00
9.200,00
6 5 2 8 7 Put Galic J.
0,00
7.700,00
7.700,00
6 5 2 8 8 Put Šaronji do granice
0,00
23.780,00
18.280,00
66
Ostali prihodi
80.000,00
121.000,00 110.000,00
661
Prihodi koje prorač.i prorač.koris.ostv.obavlj.posl.na trž.
70.000,00
81.000,00
80.000,00
6612
Prihodi od obavlj.ost.posl.vlast.djel.
70.000,00
81.000,00
80.000,00
6 6 1 2 11 Prih.od obavlj.ost.posl.vl.djel.-groblje Mače
45.000,00
57.000,00
57.350,00
6 6 1 2 12 Prih.od obavlj.ost.posl.vl.djel.-groblje Peršaves
18.000,00
12.000,00
10.500,00
6 6 1 2 13 Prih.od obavlj.ost.posl.vl.djel.-groblje Veliki Komor
7.000,00
12.000,00
12.150,00
662
Kazne
5.000,00
35.000,00
30.000,00
6627
Ostale kazne
5.000,00
35.000,00
30.000,00
6 6 2 7 4 Naplaćeni troškovi prisilne naplate
5.000,00
5.000,00
0,00
6 6 2 7 9 Prihodi od nespomenutih kazni
0,00
30.000,00
30.000,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
5.000,00
5.000,00
0,00
6631
Tekuće donacije
5.000,00
5.000,00
0,00
6 6 3 1 1 Tekuće donacije od fizičkih osoba-mrtvačnica
5.000,00
5.000,00
0,00
IZDACI
5.914.100,00 5.250.573,08 4.261.279,88
3
Rashodi
2.290.500,00 2.804.573,08 2.633.505,88
31
Rashodi za zaposlene
344.600,00
489.000,00 487.350,47
32
Materijalni rashodi
1.209.300,00 1.400.200,00 1.290.345,48
34
Financijski rashodi
10.000,00
8.200,00
8.306,25
35
Subvencije
25.000,00
30.000,00
16.450,24
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
277.900,00
233.900,00 224.894,23

0.418
0.892
0.905
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.381
0.407
0.457
1.000
0.916
0.714
1.000
0.889
0.889
0.811
0.800
1.000
1.000
1.000
1.000
0.912
0.000
0.750
0.480
0.931
0.850
1.000
0.981
1.000
1.000
1.000
0.742
0.648
1.000
0.769
0.909
0.988
0.988
1.006
0.875
1.013
0.857
0.857
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.812
0.939
0.997
0.922
1.013
0.548
0.961
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37
38
4
41

Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna142.000,00
238.573,08 221.003,11
Donacije i ostali rashodi
281.700,00
404.700,00 385.156,10
Rashodi za nabavu nefinancijske pomoći
3.524.000,00 2.446.000,00 1.627.774,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
418.000,00
70.000,00
54.145,79

42
45
5
54
II

151.000,00
78.188,07
2.225.000,00 1.495.440,14
0,00
0,00
0,00
0,00
5

Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu
256.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 2.850.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
99.600,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
99.600,00
POSEBNI DIO
strana:
Članak 3.
Izdaci proračuna u svoti 5.250.573,08 kuna raspoređuju se po nositeljima,
posebnom dijelu proračuna kako slijedi:
Broj računa O P I S  P R I M I T A K A  I  I Z D A T A K A
PLAN
IZDACI
5.914.100,00
3
Rashodi
2.290.500,00
31
Rashodi za zaposlene
344.600,00
311
Plaće
294.000,00
3111
Plaće za redovan rad
294.000,00
3 1 1 1 12 Plaća financijskog referenta
70.000,00
3 1 1 1 13 Plaća komunalnog referenta
62.000,00
3 1 1 1 14 Plaća komunalnog radnika
54.000,00
3 1 1 1 15 Plaća načelnika
108.000,00
3 1 1 1 16 Plaća službenika na određeno
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
12.600,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
12.600,00
3 1 2 1 9 Ostali rashodi za zaposlene
12.600,00
313
Doprinosi na plaće
38.000,00
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
34.000,00
3 1 3 2 1 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
34.000,00
3133
Doprinos za zapošljavanje
4.000,00
3 1 3 3 1 Doprinos za zapošljavanje
4.000,00
32
Materijalni rashodi
1.209.300,00
321
Naknade troškova zaposlenima
31.000,00
3211
Službena putovanja
18.000,00
3 2 1 1 9 Ostali rashodi za sl.putovanja
18.000,00
3212
Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni život
13.000,00
3 2 1 2 1 Naknade za prijevoz na posao i s posla
13.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
0,00
3 2 1 3 1 Seminari, savjetovanja i simpozij
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
199.500,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
35.000,00
3 2 2 1 1 Uredski materijal
15.000,00
3 2 2 1 2 Literatura(publikacije,časopisi, glasila. knjige)
19.000,00
3 2 2 1 4 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
1.000,00
3223
Energija
103.500,00
3 2 2 3 11 Električna energija-upravni odjel
6.000,00
3 2 2 3 12 Električna energija-dom kulture
5.000,00
3 2 2 3 13 Električna energija-mrtvačnica Peršaves
2.000,00
3 2 2 3 14 Električna energija-mrtvačnica Veliki Komor
1.500,00
3 2 2 3 15 Električna energija-javna rasvjeta
70.000,00
3 2 2 3 16 Električna energija-mrtvačnica Mače
3.000,00
3 2 2 3 3 Plin-društveni dom
16.000,00
3224
Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje
57.000,00
3 2 2 4 41 Groblje Mače-materijal za tekuće održavanje
35.000,00
3 2 2 4 42 Groblje Peršaves-materijal za tekuće održavanje
6.000,00
3 2 2 4 43 Groblje Veliki Komor-materijal za tekuće i inv.održ6.000,00
3 2 2 4 44 Materijal za održavanje javnih površina
10.000,00

0.926
0.952
0.665
0.774
0.518
0.672
0.672
0.672

korisnicima i potanjim namjenama u
REBALANS
5.250.573,08
2.804.573,08
489.000,00
402.000,00
402.000,00
94.000,00
86.000,00
64.000,00
124.000,00
34.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
71.000,00
64.000,00
64.000,00
7.000,00
7.000,00
1.400.200,00
36.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
192.300,00
29.500,00
15.000,00
13.000,00
1.500,00
96.800,00
5.000,00
4.000,00
1.100,00
1.100,00
65.000,00
2.600,00
18.000,00
63.000,00
18.000,00
6.000,00
9.000,00
30.000,00

IZVRŠENJE INDEX
4.261.279,88 0.812
2.633.505,88 0.939
487.350,47 0.997
398.867,69 0.992
398.867,69 0.992
93.503,55 0.995
85.464,98 0.994
63.527,86 0.993
123.569,83 0.997
32.801,47 0.965
15.100,00 0.944
15.100,00 0.944
15.100,00 0.944
73.382,78 1.034
66.601,99 1.041
66.601,99 1.041
6.780,79 0.969
6.780,79 0.969
1.290.345,48 0.922
33.644,20 0.935
14.458,20 0.803
14.458,20 0.803
17.586,00 0.977
17.586,00 0.977
1.600,00 0.977
1.600,00 0.977
184.733,83 0.961
27.727,99 0.940
15.717,96 1.048
9.855,12 0.758
2.154,91 1.437
95.041,83 0.982
4.932,12 0.986
3.445,54 0.861
893,91 0.813
906,95 0.825
64.303,26 0.989
2.603,56 1.001
17.956,49 0.998
59.344,13 0.942
17.127,60 0.952
5.699,62 0.950
8.470,49 0.941
28.046,42 0.935
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3225
Sitni inventar i auto gume
3 2 2 5 1 Sitni inventar
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona,pošte i prijevoza
3 2 3 1 1 Usluge telefona, telefaksa
3 2 3 1 2 Usluge interneta
3 2 3 1 3 Poštarina
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3 2 3 2 10 Usluge tek.i inv.održ.kom.infr.-županijska sredstva
3 2 3 2 11 Zimska služba
3 2 3 2 12 Usluge tek.i inv.održ.javne rasvjete
3 2 3 2 13 Usluge tek.i inv.održ.građ.obj.-društveni dom
3 2 3 2 14 Izdaci za održavanje sajmišta
3 2 3 2 2 Usluge tek.i inv.održ.opreme
3 2 3 2 92 Ostale usl.tek.i inv.održavanja-vodovod PVD
3 2 3 2 93 Ost.usl.tek.i inv.održ.- vodovod Biljaki
3 2 3 2 94 Usluge tekućeg održavanja-MO Mače
3 2 3 2 95 Usluge tekućeg održavanja-MO Mače pod brijeg
3 2 3 2 96 Usluge tekućeg održavanja-MO Mali Bukovec
3 2 3 2 97 Usluge tekućeg održavanja-MO Veliki Bukovec
3 2 3 2 98 Usluge tekućeg održavanja-MO Veliki Komor GD I MK
3 2 3 2 99 Usluge tekućeg održavanja-MO Veliki Komor DD
3 2 3 2 999 Usluga tekućeg održavanja-MO PVDF
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3 2 3 3 1 Elektronski mediji-internet stranica općine Mače
3 2 3 3 91 Oglasi u novinama
3 2 3 3 92 Usluge informiranja putem radio postaje
3234
Komunalne usluge
3 2 3 4 11 Opskrba vodom-društveni dom
3 2 3 4 12 Opskrba vodom-groblje
3 2 3 4 13 Opskrba vodom-sajmište
3 2 3 4 21 Iznošenje i odvoz smeća-divlji deponij
3 2 3 4 22 Iznošenje i odvoz smeća-groblje Mače
3 2 3 4 23 Iznošenje i odvoz smeća-groblje Peršaves
3 2 3 4 24 Iznošenje i odvoz smeća-groblje Veliki Komor
3 2 3 4 25 Iznošenje i odvoz smeća-sajmište
3 2 3 4 26 Iznošenje i odvoz smeća-općina Mače
3 2 3 4 3 Deratizacija i dezinfekcija
3 2 3 4 5 Usluga čišćenja društvenih prostorija
3 2 3 4 91 Slivna vodna naknada
3 2 3 4 92 Ostale komunalne usluge-ukopi
3 2 3 4 93 Vertikalna signalizacija na nerazvrstanim cestama
3 2 3 4 94 Oglasne ploče i znakovi dobrodošlice
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
3 2 3 6 2 Veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
3 2 3 7 22 Usluga ukopa na groblju Peršaves
3 2 3 7 24 Ugovor o djelu-dostava rješenja
3 2 3 7 3 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
3239
Ostale usluge
3 2 3 9 93 Ostale usluge-izrada elaborata i projektne dokmentacije
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
3 2 9 1 91 Naknada strankama za predizbornu kampanju
3 2 9 1 92 Izbori mjesnih odbora
3 2 9 1 93 Naknade za rad predstavničkog tijela
3292
Premije osiguranja
3 2 9 2 2 Premije osiguranja ostale imovine

4.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
897.300,00 1.051.800,00
41.000,00
37.000,00
18.000,00
19.000,00
2.000,00
2.000,00
21.000,00
16.000,00
383.500,00
508.700,00
40.000,00
36.300,00
20.000,00
20.000,00
39.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
18.000,00
12.000,00
12.000,00
42.000,00
18.000,00
19.000,00
19.000,00
66.000,00
125.000,00
14.100,00
23.000,00
9.400,00
9.400,00
15.500,00
46.000,00
9.700,00
28.000,00
14.300,00
16.000,00
52.500,00
58.000,00
16.300,00
21.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
12.000,00
7.300,00
8.000,00
86.500,00
174.100,00
1.500,00
1.600,00
1.000,00
1.600,00
1.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
22.000,00
25.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
6.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.400,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00
12.000,00
51.000,00
0,00
18.000,00
0,00
22.000,00
23.000,00
28.000,00
23.000,00
28.000,00
47.000,00
53.000,00
0,00
18.000,00
12.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
300.000,00
230.000,00
300.000,00
230.000,00
81.500,00
120.100,00
59.500,00
74.500,00
19.500,00
19.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
35.000,00
3.700,00
3.900,00
1.500,00
2.200,00
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2.619,88
2.619,88
988.259,92
34.493,95
18.800,75
636,37
15.056,83
484.950,19
36.278,27
8.275,13
39.321,41
42.900,12
16.754,40
10.042,95
13.284,23
7.202,35
128.462,25
19.804,59
10.432,84
44.970,79
29.741,98
16.007,99
61.470,89
20.782,20
0,00
10.595,20
10.187,00
149.046,53
1.451,55
1.555,27
64,80
0,00
24.377,50
4.136,21
4.727,10
8.863,32
1.561,32
0,00
15.141,74
910,70
47.725,03
17.311,32
21.220,67
31.446,72
31.446,72
44.877,69
15.238,51
0,00
29.639,18
222.662,64
222.662,64
83.707,53
42.300,00
7.450,00
0,00
34.850,00
3.778,36
2.145,36

0.873
0.873
0.940
0.932
0.990
0.318
0.941
0.953
0.999
0.414
0.983
1.073
0.931
0.837
0.738
0.379
1.028
0.861
1.110
0.978
1.062
1.000
1.060
0.990
0.000
0.883
1.273
0.856
0.907
0.972
0.130
0.000
0.975
0.517
0.788
0.886
0.651
0.000
1.009
0.911
0.936
0.962
0.965
1.123
1.123
0.847
0.847
0.847
0.847
0.968
0.968
0.697
0.568
0.382
0.000
0.996
0.969
0.975
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32923
3293
32931
3 2 9 3 12
3 2 9 3 14
3 2 9 3 15
3 2 9 3 16
34
343
3431
34312
3433
34333
35
352
3523
35231
35232
36
363
3631
3 6 3 1 11
3 6 3 1 12
3 6 3 1 13
3 6 3 1 14
3 6 3 1 15
3 6 3 1 17
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Premije osiguranja zaposlenih
2.200,00
Reprezentacija
18.300,00
Reprezentacija
10.000,00
Izdaci za proslavu Dana općine
8.300,00
Novogodišnje ukrašavanje općine
0,00
Usluge Arhiva Popovec
0,00
RTV-pristojba
0,00
Financijski rashodi
10.000,00
Ostali financijski rashodi
10.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000,00
Usluge platnog prometa
10.000,00
Zatezne kamate
0,00
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
0,00
Subvencije
25.000,00
Subvencije trg.dr.obrt. malim i sr.poduzetnicima
25.000,00
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred.pod.25.000,00
Subvencije poljoprivrednicima
25.000,00
Subvencije obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima
0,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
277.900,00
Pomoći unutar opće države
277.900,00
Tekuće pomoći unutar opće države
217.900,00
Tekuće pomoći žup.pr.-Mala škola
30.000,00
Tek.pomoći grad.pror.-dj.vrtić
132.000,00
Tek.pom.žup.pr.-obuka neplivaća
3.700,00
Tek.pom.žup.pr.-programi u osn.škol.
7.000,00
Tek.pom.žup.-didaktička oprema
9.200,00
Tek.pomoć žup.prorač.-pomoć
starijim osobama-Općina Lobor
36.000,00
3632
Kapitalne pomoći unutar opće države
60.000,00
3 6 3 2 2 Kapitalne pomoći -sanacija odlagališta otpada
60.000,00
37
Naknade građ. i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna
142.000,00
372
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
142.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
142.000,00
3 7 2 1 2 Pomoć obiteljima i kućanstvima
40.000,00
3 7 2 1 5 Stipendije i školarine
32.000,00
3 7 2 1 7 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
50.000,00
3 7 2 1 8 pomoć kuč.-drva ogrjevna
20.000,00
3 7 2 1 9 Ostale naknade iz proračuna u novcu-Šk.kuhinja
0,00
3722
Naknade građanima u novcu
0,00
3 7 2 2 0 Sufin.prijevoza učenika MB-M-MB
0,00
3 7 2 2 1 Sufinanciranje prij.srednjoškolaca
0,00
38
Donacije i ostali rashodi
281.700,00
381
Tekuće donacije
251.700,00
3811
Tekuće donacije u novcu
251.700,00
3 8 1 1 41 Udruga invalida Zlatar
1.500,00
3 8 1 1 410 Društvo distrofičara,inv.cerebr.i dj,paraliz.KZŽ
1.000,00
3 8 1 1 42 KUD “Ljudevit Gaj” Mače
45.000,00
3 8 1 1 43 DVD Mače
90.000,00
3 8 1 1 44 Udruga “Društvo naša djeca” Mače
7.000,00
3 8 1 1 45 Udruga pčelara Mače
3.000,00
3 8 1 1 46 Društvo liječenih alkoholičara “Jezera”
200,00
3 8 1 1 47 Udruga za očuvanje sakralne,kulturne i prirodne baštine
1.000,00
3 8 1 1 48 Udruga slijepih KZŽ
1.000,00
3 8 1 1 49 Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Zlatar
12.000,00
3 8 1 1 51 Nogometni klub “Gaj” Mače
60.000,00
3 8 1 1 52 Šahovsko društvo
3.000,00
3 8 1 1 53 Donacija za “Tamburašku noć 2007.”
5.000,00
3 8 1 1 54 Lovačko društvo “Fazan”
3.000,00

Utorak, 14. srpnja, 2009.

1.700,00
41.700,00
23.000,00
10.500,00
6.000,00
1.200,00
1.000,00
8.200,00
8.200,00
8.000,00
8.000,00
200,00
200,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
233.900,00
233.900,00
233.900,00
35.000,00
142.000,00
4.200,00
7.000,00
9.700,00

1.633,00
37.629,17
20.030,74
10.082,40
5.522,03
1.126,00
868,00
8.306,25
8.306,25
7.373,46
7.373,46
932,79
932,79
16.450,24
16.450,24
16.450,24
16.450,24
0,00
224.894,23
224.894,23
224.894,23
34.670,15
133.400,00
4.144,98
6.959,10
9.720,00

0.961
0.902
0.871
0.960
0.920
0.938
0.868
1.013
1.013
0.922
0.922
4.664
4.664
0.548
0.548
0.548
0.823
0.000
0.961
0.961
0.961
0.991
0.939
0.987
0.994
1.002

36.000,00
0,00
0,00
238.573,08
238.573,08
211.573,08
79.573,08
27.000,00
65.000,00
25.000,00
15.000,00
27.000,00
10.000,00
17.000,00
404.700,00
251.700,00
251.700,00
1.500,00
1.000,00
45.000,00
90.000,00
7.000,00
3.000,00
200,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
60.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00

36.000,00
0,00
0,00
221.003,11
221.003,11
194.594,81
72.710,31
25.500,00
57.475,00
24.700,00
14.209,50
26.408,30
8.940,10
17.468,20
385.156,10
237.408,00
237.408,00
1.500,00
1.000,00
45.000,00
76.708,00
7.000,00
3.000,00
200,00
0,00
1.000,00
12.000,00
60.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00

1.000
1.000
1.000
0.926
0.926
0.920
0.914
0.944
0.884
0.988
0.947
0.978
0.894
1.028
0.952
0.943
0.943
1.000
1.000
1.000
0.852
1.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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3 8 1 1 55
3 8 1 1 91
3 8 1 1 95
3 8 1 1 96
3 8 1 1 97
383
3831
38311
385
3851
38511
4
41
411
4111
41112
4 1 1 1 21
41119
4 1 1 1 91
412
4126
41261
42
421
4214
4 2 1 4 14
4 2 1 4 15
4 2 1 4 16
4 2 1 4 17
42144
422
4221
4 2 2 1 92
4223
42234
42239
4 2 2 3 91
4227
42273
423
4231
42311
426
4264
42641
45
451
4511
45111
4 5 1 1 10
45112
45113
45114
4 5 1 1 41
45115
45116
45118
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Ženska vokalna grupa “Kajda”
Donacije za pokolne djeci osnovne škole
Tekuće donacije-kapelica Sv.Margarete Peršaves
Donacija za RTK župa Bezgr.začeća.Bl.dj.Marije Mače
Tekuća donacija-kapelica Sv.Benedikt Veliki Komor
Kazne, penali naknade šteta
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Rashodi za nabavu nefinancijske pomoći
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina
Zemljišta
Građevinsko zemljište-za pomoćno igralište
Zemljište za proširenje školske dvorane
Ostala zemljišta-dokup zem.za gr. u
Maču,V.Komoru i Peršaves
Ostala zemljišta-prilaz sajmištu
Nematerijalna imovina
Ostala nematerijalna imovina
Izrada prostornog plana i ostalih planova
Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu
Građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Ost.građ.obj.-vodovod Benčići
Ost.građ.obj.-vodovod Vuki
Ost.građ.obj.-vodovod Tuškani- Tikvenjaci
Ostala sekund.vodov.mreža
Energetski vodovi-javna rasvjeta
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Ostala uredska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Oprema za civilnu zaštitu
Ostala oprema-kloratori na vodovodu PVD
Ugradba hidranata u Maču
Uređaji,strojevi i postrojenja
Oprema za održavanje javnih površina
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva-cestovni promet
Nabava službenog vozila
Nematerijalna proizvedena imovina
Ostala nematerijalna proizv. imovina
Oprema za dječje igralište u Maču
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Izgradnja športske dvorane
Mrtvačnica na groblju Mače
Izgradnja nogostupa u Maču i Peršavesi
Sanacija pokosa dj.igral.u izgr.u Maču
Klizište V.Komor
DJ.vrtić sa rehab. centrom
Zdravstveno-stomat.kompleks
Sanacija klizišta na području Općine
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3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
123.000,00 122.890,00
0,00
123.000,00 122.890,00
0,00
123.000,00 122.890,00
30.000,00
30.000,00
24.858,10
30.000,00
30.000,00
24.858,10
30.000,00
30.000,00
24.858,10
3.524.000,00 2.446.000,00 1.627.774,00
418.000,00
70.000,00
54.145,79
147.000,00
70.000,00
54.145,79
147.000,00
70.000,00
54.145,79
37.000,00
37.000,00
36.145,79
50.000,00
3.000,00
3.000,00

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.999
0.999
0.999
0.829
0.829
0.829
0.665
0.774
0.774
0.774
0.977
1.000

50.000,00
10.000,00
271.000,00
271.000,00
271.000,00
256.000,00
130.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
30.000,00
86.000,00
30.000,00
30.000,00
46.000,00
11.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
600.000,00
1.000.000,00
300.000,00
500.000,00
300.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

0.750
0.000
0.000
0.000
0.000
0.518
0.530
0.530
0.530
0.530
0.949
0.508
0.000
0.485
0.994
0.994
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.672
0.672
0.672
0.637
0.855
0.855
0.855
0.508
0.969
0.969
0.969
0.969

20.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.000,00
78.188,07
110.000,00
58.305,61
110.000,00
58.305,61
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
37.967,86
40.000,00
20.337,75
30.000,00
0,00
41.000,00
19.882,46
20.000,00
19.882,46
20.000,00
19.882,46
16.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.225.000,00 1.495.440,14
2.225.000,00 1.495.440,14
2.225.000,00 1.495.440,14
1.400.000,00 891.535,88
500.000,00 427.359,54
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00 152.311,62
25.000,00
24.233,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
99.600,00
0,00
0,00 0.969
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
99.600,00
0,00
0,00 0.969
Otplata glavnice primljenih zajmova
99.600,00
0,00
0,00 0.969
otplata glavnice primljenih zajmova
99.600,00
0,00
0,00 0.969
Otplata glavnice primljenih zajmova
99.600,00
0,00
0,00 0.969
Članak 3.
Godišnji obračun Proračuna Općine Mače za 2008.godinu objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
Klasa:400-08/09-01/07
Urbroj: 2211/06-09-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Mače, 06.07.2009.
Matija Hrandek, v.r.
Na temelju članka 39.stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08) i članka 13. Statuta Općine Mače
(„Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije br.1/06) Općinsko vijeće Općine Mače na  2.sjednici održanoj dana
06.07.2009.g. donosi:  
I IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA OPĆINE MAČE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2009.G.
Članak 1.
Proračun Općine Mače za 2009.godinu  nakon I izmjene i dopune sastoji se od :
A)  RAČUN  PRIHODA I  RASHODA
PLAN
IZMJENA
(a1) Prihodi poslovanja
5.861.600,00 6.738.300,00
(a2) Rashodi  poslovanja
3.077.000,00 2.947.700,00
(a3) Rashodi za nabavu nefin.imovine
4.285.000,00 5.291.000,00
RAZLIKA  -  MANJAK
1.500.400,00 1.500.400,00          
B) RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
(b1)  Izdaci za financ.imovinu i otplate zajmova
99.600,00
99.600,00   
(b 2) Primici od finan. Imovine i zaduživanja
1.600.000,00 1.600.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
1.500.400,00 1.500.400,00
C) PRORAČUN UKUPNO
Prihodi i primici ukupno (a1+b2)
7.461.600,00 8.338.300,00        
Rashodi i izdaci (a2+a3+b1)
7.461.600,00 8.338.300,00
Članak 2.
Prihodi proračuna po iznosima i vrstama, te izdaci po namjenama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja za 2009.g. kako slijedi:
Sk.pod.od.os.
OPIS PRIMITAKA I IZDATAKA
PLAN REBALANS
RAZLIKA
S V E U K U P N O  P R I H O D I
7.411.600,00 8.338.300,00 926.700,00
6
PRIHODI
5.811.600,00 6.738.300,00 926.700,00
61
PRIHODI OD POREZA
1.989.900,00 1.974.000,00 -15.900,00
611
Porez i prirez na dohodak
1.812.900,00 1.797.000,00 -15.900,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
1.605.900,00 1.600.000,00
-5.900,00
6 1 1 1 1 Porez iprirez na dohodak od nes.rada i dr. sam.djel.
1.605.900,00 1.600.000,00
-5.900,00
6112
Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti
120.000,00 120.000,00
0,00
6 1 1 2 2 Porez i prirez na dohodak od obrta i djel.slob.zan.pauša
100.000,00 100.000,00
0,00
6 1 1 2 3 Porez i prirez na doh.od dr.sam.djel.koje se povr.obavlj
20.000,00
20.000,00
0,00
6113
Porez i prirez ns dohodak od imovine i imovinskih prava
27.000,00
27.000,00
0,00
6 1 1 3 1 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
27.000,00
27.000,00
0,00
6 1 1 7 1 Povrat poreza po god.prijavi
60.000,00
50.000,00 -10.000,00
613
Porezi na imovinu
123.000,00 123.000,00
0,00
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
73.000,00
73.000,00
0,00
6 1 3 1 4 Porez na kuće za odmor
58.000,00
58.000,00
0,00
6 1 3 1 5 Porez na korištenje javnih površina
15.000,00
15.000,00
0,00
6134
Povremeni porezi na imovinu
50.000,00
50.000,00
0,00
6 1 3 4 1 Porez na promet nekretnina
50.000,00
50.000,00
0,00
614
Porezi na robu i usluge
54.000,00
54.000,00
0,00
6142
Porez na promet
26.000,00
26.000,00
0,00
6 1 4 2 4 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh.pića
26.000,00
26.000,00
0,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
28.000,00
28.000,00
0,00
6 1 4 5 3 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
28.000,00
28.000,00
0,00
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
1.964.000,00 3.047.000,00 1.083.000,00
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633
Pomoći iz proračuna
6331
Tekuće potpore iz proračuna
6 3 3 1 11 tekuće potpore iz drž.pror.-didaktička oprema
6 3 3 1 22 Tekuće pomoći iz žup-pror.-održ.kom.infr.
6 3 3 1 23 Tekuće pomoći iz žup.pr.-za drva ogrijevna
6 3 3 1 25 Tekuće pomoći iz žup.prorač.-poticaju za sak.otpada
6 3 3 1 26 Tekuće pomoći iz žup.proračuna-divlja odlagališta
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
6 3 3 2 1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
6 3 3 2 2 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
6 3 3 2 4 Kapitalne pomoći iz proračuna Općine Bedekovčina
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
6414
Prihodi od zateznih kamata
6 4 1 4 3 Zatezne kamate iz obveznih odnosa
642
Prihodi od nefinancijske imovine
6421
Naknade za koncesije
6 4 2 1 91 Naknade za ostale koncesije-dimnjačarska koncesija
6 4 2 1 92 Naknade za ostale koncesije-pogrebne usluge
6 4 2 1 93 Naknade za ostale kocesije-auto-taxi prijevoz
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
6 4 2 2 91 Najamnina za poslovni prostor
6 4 2 2 92 Najamnina od prostora na sajmištu
6423
Prihod od spomenučke rente
6 4 2 3 6 Prihodi od spomeničke rente
65
Prihodi od prodaje roba i usluga
651
Administrativne pristojbe
6512
Županijske,gradske i općinske pristojbe i naknade
6 5 1 2 911 Grobna naknada - groblje Mače
6 5 1 2 912 Grobna naknada-groblje Peršaves
6 5 1 2 913 Grobna naknada-groblje Veliki Komor
6 5 1 2 92 Paušalna naknada za korištenje vode iz vodovoda PVD
6 5 1 2 932 Naknada za priključenje na vodu
6513
Ostale upravne pristojbe
6 5 1 3 9 Prihodi od prodaje državnih biljega
652
Prihodi po posebnim propisima
6523
Komunalni doprinosi i druge nakn.utvrđene posebnim zakon
6 5 2 3 1 Komunalni doprinos
6 5 2 3 21 Komunalna naknada- MO Mače
6 5 2 3 22 Komunalna naknada -MO Mače pod brijeg
6 5 2 3 23 Komunalna naknada- MO Mali Bukovec
6 5 2 3 24 Komunalna naknada-MO Veliki Bukovec
6 5 2 3 25 Komunalna naknada-MO Veliki Komor gornji dio i Mali Komo
6 5 2 3 26 Komunalna naknada-MO Veliki Komor donji dio
6 5 2 3 27 Komunalna naknada-MO Peršaves,Vukanci,Delkovec,Frkulj.Pe
6 5 2 3 28 Komunalna naknada poduzetnici
6524
Doprinosi za šume
6 5 2 4 1 Doprinosi za šume
6526
Ostali nespomenuti prihodi
6 5 2 6 91 Ostali nespomenuti prihodi-razne uplate
6 5 2 6 92 Sufinanciranje građana-vodovod Biljaki
6 5 2 6 920 Put Golubi
6 5 2 6 921 Put Dumbović-Ptičari
6 5 2 6 922 Put Mrkociji
6 5 2 6 923 Put gornji Klarići
6 5 2 6 924 Put Žvigači
6 5 2 6 925 Put Cerčić Emerik
6 5 2 6 926 Put od crkve prema Malečićima

1.964.000,00
114.000,00
12.000,00
60.000,00
30.000,00
2.000,00
10.000,00
1.850.000,00
1.300.000,00
450.000,00
100.000,00
147.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
142.000,00
29.000,00
2.000,00
12.000,00
15.000,00
110.000,00
80.000,00
30.000,00
3.000,00
3.000,00
1.394.700,00
308.000,00
307.000,00
170.000,00
52.000,00
25.000,00
40.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.086.700,00
301.000,00
35.000,00
36.000,00
15.000,00
14.000,00
19.000,00
19.000,00
8.000,00
51.000,00
104.000,00
3.000,00
3.000,00
782.700,00
12.000,00
10.000,00
16.300,00
10.500,00
7.800,00
21.500,00
29.700,00
2.900,00
0,00
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3.047.000,00
97.000,00
12.000,00
43.000,00
30.000,00
2.000,00
10.000,00
2.950.000,00
2.400.000,00
450.000,00
100.000,00
167.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
162.000,00
32.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
120.000,00
80.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
1.434.300,00
268.000,00
267.000,00
152.000,00
38.000,00
17.000,00
40.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.166.300,00
307.000,00
35.000,00
51.000,00
0,00
33.000,00
0,00
27.000,00
0,00
51.000,00
110.000,00
3.000,00
3.000,00
634.656,00
40.000,00
10.000,00
16.300,00
29.000,00
9.300,00
24.700,00
30.700,00
3.850,00
16.800,00

1.083.000,00
-17.000,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
39.600,00
-40.000,00
-40.000,00
-18.000,00
-14.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.600,00
6.000,00
0,00
15.000,00
-15.000,00
19.000,00
-19.000,00
8.000,00
-8.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
-148.044,00
28.000,00
0,00
0,00
18.500,00
1.500,00
3.200,00
1.000,00
950,00
16.800,00
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6 5 2 6 927 Put Turčini-Kovači-Sedaki
6 5 2 6 928 Put Trčaki-Horvati-Jezera II dio
6 5 2 6 929 Put Trčaki-Horvati-Jezera I dio
6 5 2 6 930 Put Trčaki-Horvati-Jezera III
6 5 2 6 931 Put Cerčić Dragutin
6 5 2 6 932 Put prema Vukima
6 5 2 6 933 Put Žerjavići
6 5 2 6 934 Put Ivančiri-Mutaki-Sedaki II
6 5 2 6 935 Put Ivančiri-Mutaki-Sedaki I
6 5 2 6 936 Put Bobinci-Malečići-Benčići
6 5 2 6 937 Put Žerjavići-Kerenci
6 5 2 6 96 Sufinanciranje građana-vodovod PVDF
6 5 2 6 98 Sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta
6 5 2 6 993 Put Kondresi do granice
6 5 2 6 998 Put prema Plečko Ljubici
6527
Sufinanciranje asfaltiranja
6 5 2 7 7 Put Krpanci
6 5 2 7 8 Put selo Malečići
6 5 2 7 9 Put Steklari
6528
Sufinanciranje asfaltiranja
6 5 2 8 5 Put Hercegi
6 5 2 8 6 Put Mrkociji
6 5 2 8 7 Sufinanciranje ostalih neraz.cesta
66
Ostali prihodi
661
Prihodi koje prorač.i prorač.koris.ostv.obavlj.posl.na t
6612
Prihodi od obavlj.ost.posl.vlast.djel.
6 6 1 2 11 Prih.od obavlj.ost.posl.vl.djel.-groblje Mače
6 6 1 2 12 Prih.od obavlj.ost.posl.vl.djel.-groblje Peršaves
6 6 1 2 13 Prih.od obavlj.ost.posl.vl.djel.-groblje Veliki Komor
662
Kazne
6627
Ostale kazne
6 6 2 7 4 Naplaćeni troškovi prisilne naplate
6 6 2 7 9 Prihodi od nespomenutih kazni
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
6631
Tekuće donacije
6 6 3 1 4 tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
84
Primici od zaduživanja
844
Primljeni zajmovi od banaka
8441
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka
8 4 4 1 2 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka
IZDACI
3
Rashodi
31
Rashodi za zaposlene
32
Materijalni rashodi
34
Financijski rashodi
35
Subvencije
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
37
Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna
38
Donacije i ostali rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske pomoći
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
42
Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
3
Rashodi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
637.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.000,00
103.000,00
103.000,00
70.000,00
18.000,00
15.000,00
13.000,00
13.000,00
8.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
7.461.600,00
3.077.000,00
567.000,00
1.556.500,00
80.500,00
40.000,00
268.000,00
257.000,00
308.000,00
4.285.000,00
215.000,00
120.000,00
3.950.000,00
99.600,00
99.600,00
3.077.000,00
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42.300,00
42.300,00
34.600,00
34.600,00
34.150,00
34.150,00
33.300,00
33.300,00
14.700,00
14.700,00
29.500,00
29.500,00
130.000,00 130.000,00
22.500,00
22.500,00
7.300,00
7.300,00
10.000,00
10.000,00
51.500,00
51.500,00
30.000,00
-5.000,00
0,00 -637.000,00
12.600,00
12.600,00
1.556,00
1.556,00
8.500,00
8.500,00
2.200,00
2.200,00
5.300,00
5.300,00
1.000,00
1.000,00
213.144,00 213.144,00
2.400,00
2.400,00
5.000,00
5.000,00
205.744,00 205.744,00
116.000,00
103.000,00
103.000,00
70.000,00
18.000,00
15.000,00
13.000,00
13.000,00
8.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
8.338.300,00
2.926.700,00
529.000,00
1.432.700,00
86.500,00
40.000,00
255.500,00
237.000,00
346.000,00
5.312.000,00
140.000,00
51.000,00
5.121.000,00
99.600,00
99.600,00
2.926.700,00

-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876.700,00
-150.300,00
-38.000,00
-123.800,00
6.000,00
0,00
-12.500,00
-20.000,00
38.000,00
1.027.000,00
-75.000,00
-69.000,00
1.171.000,00
0,00
0,00
-150.300,00
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31
311
3111
3 1 1 1 11
3 1 1 1 12
3 1 1 1 13
3 1 1 1 14
3 1 1 1 15
3 1 1 1 16
3 1 1 1 17
312
3121
31219
313
3132
31321
3133
31331
32
321
3211
32119
3212
32121
3213
32131
322
3221
32211
32212
32214
3223
3 2 2 3 11
3 2 2 3 12
3 2 2 3 13
3 2 2 3 14
3 2 2 3 15
3 2 2 3 16
3 2 2 3 17
32233
3224
3 2 2 4 41
3 2 2 4 42
3 2 2 4 43
3 2 2 4 44
3225
32251
323
3231
32311
32312
32313
3232
3 2 3 2 10
3 2 3 2 11
3 2 3 2 12
3 2 3 2 13
3 2 3 2 14
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Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaća pročelnika
Plaća financijskog referenta
Plaća komunalnog referenta
Plaća komunalnog radnika
Plaća načelnika
Plaća službenika na određeno
Plaća donačelnika
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinos za zapošljavanje
Doprinos za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Ostali rashodi za sl.putovanja
Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni život
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Stručno usavršavanje zaposlenika
Seminari, savjetovanja i simpozij
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Uredski materijal
Literatura(publikacije,časopisi, glasila. knjige)
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Energija
Električna energija-upravni odjel
Električna energija-dom kulture
Električna energija-mrtvačnica Peršaves
Električna energija-mrtvačnica Veliki Komor
Električna energija-javna rasvjeta
Električna energija-mrtvačnica Mače
Električna energija -sajmište
Plin-društveni dom
Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Groblje Mače-materijal za tekuće održavanje
Groblje Peršaves-materijal za tekuće održavanje
Groblje Veliki Komor-materijal za tekuće i inv.održMaterijal za održavanje javnih površina
Sitni inventar i auto gume
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona,pošte i prijevoza
Usluge telefona, telefaksa
Usluge interneta
Poštarina
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge tek.i inv.održ.kom.infr.-županijska sredstva
Zimska služba
Usluge tek.i inv.održ.javne rasvjete
Usluge tek.i inv.održ.građ.obj.-društveni dom
Izdaci za održavanje sajmišta
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567.000,00 529.000,00 -38.000,00
458.000,00 424.000,00 -34.000,00
458.000,00 424.000,00 -34.000,00
45.000,00
0,00 -45.000,00
92.000,00
95.000,00
3.000,00
87.000,00
82.000,00
-5.000,00
65.000,00
63.000,00
-2.000,00
124.000,00 114.000,00 -10.000,00
45.000,00
40.000,00
-5.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
89.000,00
85.000,00
-4.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
14.000,00
10.000,00
-4.000,00
14.000,00
10.000,00
-4.000,00
1.556.500,00 1.432.700,00 -123.800,00
49.000,00
38.000,00 -11.000,00
20.000,00
12.000,00
-8.000,00
20.000,00
12.000,00
-8.000,00
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
8.000,00
5.000,00
-3.000,00
8.000,00
5.000,00
-3.000,00
320.000,00 321.000,00
1.000,00
32.000,00
23.000,00
-9.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00 -10.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
108.000,00 110.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
18.000,00
20.000,00
2.000,00
175.000,00 175.000,00
0,00
100.000,00 100.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
13.000,00
8.000,00
5.000,00
13.000,00
8.000,00
965.000,00 907.500,00 -57.500,00
43.000,00
36.000,00
-7.000,00
20.000,00
17.000,00
-3.000,00
3.000,00
1.000,00
-2.000,00
20.000,00
18.000,00
-2.000,00
477.000,00 502.000,00
25.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00 -10.000,00
30.000,00
20.000,00 -10.000,00
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3 2 3 2 2 Usluge tek.i inv.održ.opreme
3 2 3 2 92 Ostale usl.tek.i inv.održavanja-vodovod PVD
3 2 3 2 93 Ost.usl.tek.i inv.održ.- vodovod Biljaki
3 2 3 2 94 Usluge tekućeg održavanja-MO Mače
3 2 3 2 95 Usluge tekućeg održavanja-MO Mače pod brijeg
3 2 3 2 96 Usluge tekućeg održavanja-MO Mali Bukovec
3 2 3 2 97 Usluge tekućeg održavanja-MO Veliki Bukovec
3 2 3 2 98 Usluge tekućeg održavanja-MO Veliki Komor GD I MK
3 2 3 2 99 Usluge tekućeg održavanja-MO Veliki Komor DD
3 2 3 2 999 Usluga tekućeg održavanja-MO PVDF
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3 2 3 3 1 Elektronski mediji-internet stranica općine Mače
3 2 3 3 91 Oglasi u novinama
3 2 3 3 92 Usluge informiranja putem radio postaje
3234
Komunalne usluge
3 2 3 4 11 Opskrba vodom-društveni dom
3 2 3 4 12 Opskrba vodom-groblje
3 2 3 4 13 Opskrba vodom-sajmište
3 2 3 4 21 Iznošenje i odvoz smeća-divlji deponij
3 2 3 4 22 Iznošenje i odvoz smeća-groblje Mače
3 2 3 4 23 Iznošenje i odvoz smeća-groblje Peršaves
3 2 3 4 24 Iznošenje i odvoz smeća-groblje Veliki Komor
3 2 3 4 25 Iznošenje i odvoz smeća-sajmište
3 2 3 4 26 Iznošenje i odvoz smeća-općina Mače
3 2 3 4 3 Deratizacija i dezinfekcija
3 2 3 4 5 Usluga čišćenja društvenih prostorija
3 2 3 4 91 Slivna vodna naknada
3 2 3 4 92 Ostale komunalne usluge
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
3 2 3 6 2 Veterinarske usluge
3237
Intelektualne i osobne usluge
3 2 3 7 21 Ostali ugovori o djelu
3 2 3 7 3 Usluge pravnog savjetovanj i intelek.usluge
3239
Ostale usluge
3 2 3 9 93 Ostale usluge-izrada elaborata i projektne dokmentacije
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
3 2 9 1 91 Naknada strankama za predizbornu kampanju
3 2 9 1 92 Izbori mjesnih odbora i JLS
3 2 9 1 93 Naknade za rad predstavničkog tijela
3292
Premije osiguranja
3 2 9 2 2 Premije osiguranja ostale imovine
3 2 9 2 3 Premije osiguranja zaposlenih
3293
Reprezentacija
3 2 9 3 1 Reprezentacija
3 2 9 3 12 Izdaci za proslavu Dana općine
3 2 9 3 14 Novogodišnje ukrašavanje općine
3 2 9 3 15 Usluge Arhiva Popovec
3 2 9 3 16 RTV-pristojba
3 2 9 3 17 Izdaci za obilježavanje prigodnih datuma
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3 4 3 1 2 Usluge platnog prometa
3433
Zatezne kamate
3 4 3 3 3 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
3434
Ostali nespomenuti fin.rashodi
3 4 3 4 91 Sredstva za sustav zaštite i spašavanja

14.000,00
20.000,00
10.000,00
80.000,00
24.000,00
12.000,00
25.000,00
25.000,00
17.000,00
60.000,00
27.000,00
0,00
18.000,00
9.000,00
148.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
24.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
24.000,00
2.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
200.000,00
200.000,00
222.500,00
160.000,00
40.000,00
70.000,00
50.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
54.500,00
25.000,00
15.000,00
6.000,00
2.000,00
1.500,00
5.000,00
80.500,00
80.500,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
70.000,00
30.000,00
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20.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
0,00
40.000,00
0,00
42.000,00
0,00
60.000,00
32.000,00
5.000,00
18.000,00
9.000,00
127.500,00
1.000,00
1.500,00
0,00
5.000,00
24.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
28.000,00
2.000,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
70.000,00
40.000,00
30.000,00
120.000,00
120.000,00
166.200,00
115.000,00
30.000,00
45.000,00
40.000,00
7.000,00
4.000,00
3.000,00
44.200,00
20.000,00
17.000,00
5.000,00
1.200,00
1.000,00
0,00
86.500,00
86.500,00
6.000,00
6.000,00
500,00
500,00
80.000,00
30.000,00

6.000,00
-10.000,00
0,00
70.000,00
-24.000,00
28.000,00
-25.000,00
17.000,00
-17.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
-20.500,00
-1.000,00
-500,00
-1.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
4.000,00
0,00
-15.000,00
-10.000,00
-10.000,00
30.000,00
40.000,00
-10.000,00
-80.000,00
-80.000,00
-56.300,00
-45.000,00
-10.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-10.300,00
-5.000,00
2.000,00
-1.000,00
-800,00
-500,00
-5.000,00
6.000,00
6.000,00
-4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
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3 4 3 4 92 Sredstva za izradu Planova i Procjena
3 4 3 4 93 Izrada Plana gospodarenja otpadom
35
Subvencije
352
Subvencije trg.dr.obrt. malim i sr.poduzetnicima
3523
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred.
3 5 2 3 1 Subvencije poljoprivrednicima
3 5 2 3 2 Subvencije obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363
Pomoći unutar opće države
3631
Tekuće pomoći unutar opće države
3 6 3 1 11 Sredstva za rad “Male škole”
3 6 3 1 12 Sufinanciranje dječjeg vrtića
3 6 3 1 13 Sredstva za obuku neplivaća
3 6 3 1 14 Sufinanciranje programa u osnovnom školstvu
3 6 3 1 15 Tek.pom.žup.-didaktička oprema
3 6 3 1 17 Pomoć starijim osobama-Općina Lobor
3632
Kapitalne pomoći unutar opće države
3 6 3 2 2 Kapitalne pomoći -sanacija odlagališta otpada
37
Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna
372
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3 7 2 1 2 Pomoć obiteljima i kućanstvima
3 7 2 1 5 Stipendije i školarine
3 7 2 1 7 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
3 7 2 1 8 Pomoć kuč.-drva ogrjevna
3 7 2 1 9 Sufinanciranje šk.kuhinje
3722
Naknade građanima u novcu
3 7 2 2 0 Sufin.prijevoza učenika MB-M-MB
3 7 2 2 1 Sufin.prijevoza srednjoškolaca
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
3 8 1 1 41 Udruga invalida Zlatar
3 8 1 1 410 Društvo distrofičara,inv.cerebr.i dj,paraliz.KZŽ
3 8 1 1 42 KUD “Ljudevit Gaj” Mače
3 8 1 1 43 DVD Mače
3 8 1 1 44 Udruga “Društvo naša djeca” Mače
3 8 1 1 45 Udruga pčelara Mače
3 8 1 1 46 Društvo liječenih alkoholičara “Jezera”
3 8 1 1 47 Udruga Umirovljenika Zlatar
3 8 1 1 48 Udruga slijepih KZŽ
3 8 1 1 49 Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Zlatar
3 8 1 1 51 Nogometni klub “Gaj” Mače
3 8 1 1 52 Šahovsko društvo
3 8 1 1 53 Donacija za “Tamburašku noć”
3 8 1 1 54 Lovačko društvo “Fazan”
3 8 1 1 55 Ženska vokalna grupa “Kajda”
3 8 1 1 91 Donacije za pokolne djeci osnovne škole
3 8 1 1 95 Tekuće donacije-kapelica Sv.Margarete Peršaves
3 8 1 1 96 Donacija za RTK župa Bezgr.začeća.Bl.dj.Marije Mače
3 8 1 1 97 Tekuća donacija-kapelica Sv.Benedikt Veliki Komor
3 8 1 1 98 Udruga vojnih invalida-HVIDRA Zlatar
3 8 1 1 99 Donacija za Tjedan kakjavske kulture
385
Izvanredni rashodi
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
3 8 5 1 1 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
4
Rashodi za nabavu nefinancijske pomoći
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
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20.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
268.000,00 255.500,00 -12.500,00
268.000,00 255.500,00 -12.500,00
228.000,00 235.500,00
7.500,00
37.000,00
30.000,00
-7.000,00
140.000,00 140.000,00
0,00
5.000,00
4.500,00
-500,00
7.000,00
7.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
30.000,00
45.000,00
15.000,00
40.000,00
20.000,00 -20.000,00
40.000,00
20.000,00 -20.000,00
257.000,00 237.000,00 -20.000,00
257.000,00 237.000,00 -20.000,00
205.000,00 187.000,00 -18.000,00
50.000,00
40.000,00 -10.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
70.000,00
60.000,00 -10.000,00
30.000,00
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
27.000,00
7.000,00
52.000,00
50.000,00
-2.000,00
12.000,00
10.000,00
-2.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
308.000,00 346.000,00
38.000,00
278.000,00 316.000,00
38.000,00
278.000,00 316.000,00
38.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
90.000,00 128.000,00
38.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
4.285.000,00 5.312.000,00 1.027.000,00
215.000,00 140.000,00 -75.000,00
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411
4111
4 1 1 1 21
41119
4 1 1 1 91
412
4126
41261
42
421
4214
4 2 1 4 17
42144
422
4221
4 2 2 1 92
4223
42239
4 2 2 3 91
4227
42273
426
4264
42641
45
451
4511
45111
4 5 1 1 10
45112
45113
45114
45115
45116
45118
45119
5
54
544
5441
54412

Materijalna imovina
115.000,00
90.000,00 -25.000,00
Zemljišta
115.000,00
90.000,00 -25.000,00
Zemljište za proširenje školske dvorane
50.000,00
30.000,00 -20.000,00
Ostala zemljišta-dokup zem.za gr. u Maču,V.Komoru i Perš
50.000,00
30.000,00 -20.000,00
Ostala zemljišta
15.000,00
30.000,00
15.000,00
Nematerijalna imovina
100.000,00
50.000,00 -50.000,00
Ostala nematerijalna imovina
100.000,00
50.000,00 -50.000,00
Izrada detaljnog plana uređenja
100.000,00
50.000,00 -50.000,00
Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu
120.000,00
51.000,00 -69.000,00
Građevinski objekti
30.000,00
40.000,00
10.000,00
Ostali građevinski objekti
30.000,00
40.000,00
10.000,00
Ostala sekund.vodov.mreža
30.000,00
20.000,00 -10.000,00
Energetski vodovi-javna rasvjeta
0,00
20.000,00
20.000,00
Postrojenja i oprema
80.000,00
11.000,00 -69.000,00
Uredska oprema i namještaj
30.000,00
2.000,00 -28.000,00
Ostala uredska oprema i namještaj
30.000,00
2.000,00 -28.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu
40.000,00
6.000,00 -34.000,00
Ostala oprema-kloratori na vodovodu PVD
30.000,00
1.000,00 -29.000,00
Ugradba hidranata u Maču
10.000,00
5.000,00
-5.000,00
Uređaji,strojevi i postrojenja
10.000,00
3.000,00
-7.000,00
Oprema za održavanje javnih površina
10.000,00
3.000,00
-7.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
10.000,00
0,00 -10.000,00
Ostala nematerijalna proizv. imovina
10.000,00
0,00 -10.000,00
Oprema za dječje igralište u Maču
10.000,00
0,00 -10.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu
3.950.000,00 5.121.000,00 1.171.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
3.950.000,00 5.121.000,00 1.171.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
3.950.000,00 5.121.000,00 1.171.000,00
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
1.600.000,00 2.750.000,00 1.150.000,00
Izgradnja športske dvorane
900.000,00 940.000,00
40.000,00
Mrtvačnica na groblju Mače
300.000,00 200.000,00 -100.000,00
Izgradnja nogostupa u Maču i Peršavesi
500.000,00 500.000,00
0,00
Sanacija pokosa dj.igr.u izgradnji
300.000,00 160.000,00 -140.000,00
DJ.vrtić sa rehab. centrom
50.000,00
50.000,00
0,00
Zdravstveno-stomat.kompleks
50.000,00
50.000,00
0,00
Sanacija klizišta na području Općine
200.000,00 200.000,00
0,00
Održavanje Doma kulture
50.000,00 271.000,00 221.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
99.600,00
99.600,00
0,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
99.600,00
99.600,00
0,00
Otplata glavnice primljenih zajmova
99.600,00
99.600,00
0,00
otplata glavnice primljenih zajmova
99.600,00
99.600,00
0,00
Otplata glavnice primljenih zajmova
99.600,00
99.600,00
0,00
Članak  3.
I  izmjena Proračuna Općine Mače za 2009.g. objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i
stupa na snagu osmog dana od objave.
Klasa:400-08/09-01/13
Urbroj:2211/06-09-01
Predsjednik  Općinskog vijeća
Mače, 06.07.2009
Matija Hrandek, v.r.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Temeljem članka 32. st. 3. Zakona o izborima načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada
Zagreba (Nar. nov. br. 109/07 i 125/08) Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Stubičke Toplice objavljuje sljedeće
CJELOVITO ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O
IZVORIMA I VISINI SREDSTAVA ZA IZBORNU
PROMIDŽBU

1. Na neposrednim izborima za načelnika Općine
Stubičke Toplice koji su provedeni dana 17. svibnja 2009.
godine za načelnika Općine Stubičke Toplice kandidirao
se:Vladimir Bosnar, a za zamjenika Ivan Hren.
2. Kandidat i zamjenik kandidata podnijeli su privremeno izvješće o izvorima i visini sredstava prikupljenih
za financiranje izborne promidžbe u skladu sa člankom
32. st. 1. Zakona o izborima načelnika, gradonačelnika,
župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Nar. nov. br.
109/07 i 125/08), u zakonskom roku, te prema privreme-
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nom izvješću:
Kandidat                Izvor sredstava Visina sredstava
Vladimir Bosnar
članarine iz 2005. godine
donacija iz 2009. godine
8.385,06 kn
Zamjenik kandidat  Izvor sredstava Visina sredstava
Ivan Hren
Hrvatska demokratska zajednica
3.500,00 kn
3. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava
prikupljenih za financiranje izborne promidžbe u skladu sa
čl. 32. st. 2. Zakona o izborima načelnika, gradonačelnika,
župana i gradonačelnika Grada Zagreba kandidat je podnio
u roku, a zamjenik kandidata izvan zakonskog roka:
Kandidat               Izvor sredstava Visina sredstava
Vladimir Bosnar
članarine iz 2005. godine
donacija iz 2009. godine
9.605,06 kn
Zamjenik kandidat  Izvor sredstava Visina sredstava
Ivan Hren
Hrvatska demokratska zajednica4.500,00 kn
KLASA:013-03/09-01/36
URBROJ:2113/03-01-09-2
Stubičke Toplice, 15.07.2009.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Ljubica Ljubić, dipl.iur, v.r.

OPĆINA TUHELJ
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08)
i članka 20. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  br. 15/01 i 16a/05) Općinsko
vijeće Općine Tuhelj na sjednici održanoj 10.07.2009.
godine donosi
STATUT
Općine Tuhelj
I.  OPĆE ODREDBE
Članak  1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug Općine Tuhelj, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Tuhelj,
način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava,
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza
Općine Tuhelj.
Članak 2.
Općina Tuhelj je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Općine je : OPĆINA TUHELJ
Općina obuhvaća područje naselja: Banska Gorica,
Črešnjevec, Glogovec Zagorski, Lenišće, Lipnica Zagorska, Pristava, Prosenik, Sveti Križ, Trsteno, Tuhelj,
Tuheljske Toplice.
Granice Općine Tuhelj mogu se mijenjati na način
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i po postupku propisanom  zakonom.
Članak 3.
Općina Tuhelj je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Tuhlju, Tuhelj 36.
II. OBILJEŽJA Općine Tuhelj
Članak 4.
Općina ima:
a) grb Općine Tuhelj
b) zastava Općine Tuhelj
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
Općina Tuhelj i izražava pripadnost Općini Tuhelj.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Tuhelj
utvrđuju se posebnom odlukom općinskog načelnika u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 5.
Grb Općine Tuhelj:
U plavome oko zlatno/žute krune 12 zlatnih/žutih
peterokrakih zvijezda; glava štita: u srebrenome/bijelome
3 plave kapljice.
Članak 6.
Zastava Općine Tuhelj
Omjera  1 : 2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom
općine u sredini.
Članak 7.
Dan Općine Tuhelj je 15. kolovoz, koji se svečano  
slavi kao općinski blagdan.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled Općine Tuhelj, a poglavito za naročite
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture,
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za
poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Članak 9.
Javna priznanja Općine Tuhelj su:
a) Nagrada za životno djelo Općine Tuhelj
b) Priznanje počasnog građanina Općine Tuhelj
c) Nagrada Općine Tuhelj
d) Plaketa Općine Tuhelj
e) Grb Općine Tuhelj
Članak 10.
Nagrada za životno djelo Općine Tuhelj dodjeljuje
se osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti,
kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih
djelatnosti, posebno značajnih za Općinu, kada se ocjeni
da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti
utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv
rezultat u odnosnom području.
Članak 11.
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,
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miru u svijetu i napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti
osoba koja ima prebivalište na području Općine.
Članak 12.
Nagrada Općine Tuhelj dodjeljuje se fizičkim i
pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 10. ovog
Statuta, od posebnog značaja za Općinu.
Članak 13.
Plaketa Općine Tuhelj dodjeljuje se fizičkim i
pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 10. ovog
Statuta, od posebnog značaja za Općinu.
Članak 14.
Grb Općine Tuhelj dodjeljuje se građanima Općine,
ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima
drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i
napredak čovječanstva.
Članak 15.
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim
aktom.
Osim javnih priznanja u smislu članka 9. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti
i dodijeliti i druga priznanja.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE
Članak 16.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
Tuhelj uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama
lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 17.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama
lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i
trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za
njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća
Članak 18.
Radi suradnje u smislu članka 16. i 17. ovog Statuta, Općina s drugim Općinama može osnovati trgovačko
društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička
upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike
suradnje.
Članak 19.
Sporazum   o suradnji Općine Tuhelj i općine ili
općine druge države objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 20.
Općina Tuhelj je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom
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Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Općine Tuhelj.
Članak 21.
Općina Tuhelj u samoupravnom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
prava 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 zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Tuhelj obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 22.
Općina Tuhelj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 21. ovog Statuta zajednički s drugom
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne
samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog
upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova
u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem
koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju
zajedničkih poslova.
Članak 23.
Općinsko vijeće Općine Tuhelj, može posebnom
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za stanovnike
na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti
na  Krapinsko-zagorsku županiju, u skladu sa njezinim  
Statutom.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 24.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 25.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg
akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika
o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom.
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Prijedlog za donošenje odluke o   raspisivanju
referenduma   iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova
Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih odbora na
području Općine i 20% birača upisanih u  popis birača
Općine.
Članak 26.
Referendum se može raspisati   radi razrješenja
načelnika i njegovog  zamjenika u slučajevima i na način  
propisan zakonom.
Članak 27.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku
od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno
članku 26. Statuta, Općinsko vijeće je dužno  dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od 15 dana od prijema
prijedloga.
Članak 28.
Odluka o raspisivanju referenduma   sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 29.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Općine Tuhelj, odnosno
na području za koje se raspisuje referendum i upisani su
u popis birača.
Članak 30.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 25. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.
Članak 31.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 32.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća
i načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja
prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana
te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 33.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
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vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno,
a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 34.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja
iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka
l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 35.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Tuhelj kao i na rad
njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih
u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih
prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
Općine Tuhelj odnosno pročelnik upravnog tijela dužan
je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine,
sredstvima elektroničke komunikacije (elektroničkom
poštom, kontakt obrascem na web stranicama).
VII. TIJELA  Općine Tuhelj
Članak 36.
Tijela Općine Tuhelj su Općinsko vijeće i  Načelnik.
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 37.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove
u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u
nadležnosti su načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.
Članak 38.
Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine,
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
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- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Tuhelj čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),
- odluku o promjeni granice Općine Tuhelj,
- odluku o prostornim i urbanističkim planovima
općine u skladu sa zakonom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i
službi,
- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za  Općinu,
- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova,
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji
s drugim jedinicama lokalne   samouprave, u skladu sa
općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća,  
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog
vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda,
predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene,
kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za
Općinu Tuhelj. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik
obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici
Općinskog vijeća.
Članak 39.
Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog
potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je
počasna   i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici   imaju pravo na naknadu
troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Članak 40.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
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propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 41.
Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.
Članak 42.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za
to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu
s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 43.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije
tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog
vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam
dana prije podnošenja iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Tuhelj,
danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Članak 44.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat
miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u
skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od
osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 45.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Vijeća
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- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
- postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je
član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje
u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća.
Članak 46
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje
prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug,
sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja,
sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od
značaja za rad Općinskog vijeća.
1.1.  RADNA TIJELA
Članak 47.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija,
- Komisija za financije i proračun
Članak 48.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog
vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.
Članak 49.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu
njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge
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Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 50.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko
vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 51.
Komisije za financije i proračun:
- predlaže proračun i izmjene i dopune proračuna
općine,
- prati izvršenje proračuna
Članak 52.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela
radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih
akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja
su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
2. NAČELNIK
Članak 53.
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti
Općine.
Mandat načelnika traje  četiri godine
U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje
proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Tuhelj čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00
kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu
i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
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- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Općina,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela
Općine,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni Općini,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8.
ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno
izvještajno razdoblje.
Članak 54.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.
Članak 55.
Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za
razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna
za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od
3 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 56.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon
ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku
od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana
o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela
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državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada
tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 57.
Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika
u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
u obavljanju  svoje dužnosti.
Članak 58.
Načelnik može obavljanje određenih poslova iz
svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog
članka dužan pridržavati se uputa načelnika.
Članak 59.
Načelnik i zamjenik načelnika dužnost mogu obavljati profesionalno.
Članak 60.
Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje
po sili zakona:
– danom podnošenja ostavke,
– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i
prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– danom odjave prebivališta s područja jedinice,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva,
– smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
Ako   mandat načelnika prestaje u godini u kojoj
se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik
načelnika.
Članak 61.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u
slučajevima i u postupku propisanom člankom 26. ovog
Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje
danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike
Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske
za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.
VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 62.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Tuhelj, utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom
prenijeti na Općinu, ustrojavaju se jedinstveni upravni
odjel Općine.
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Ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.
Članak 63.
Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je
ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadziru provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja
općeg akta poduzima propisane mjere.
Članak 64.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Načelniku.
Članak 65.
Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela,
osiguravaju se u Proračunu Općine Tuhelj, Državnom
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 66.
Općina Tuhelj u okviru samoupravnog djelokruga
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju
svakodnevne potrebe građana na području komunalnih,
društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 67.
Općina Tuhelj osigurava obavljanje  djelatnosti iz
članka 65. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva,
javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Općina Tuhelj
ima udjele ili dionice Načelnik je član skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Tuhelj
može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 68.
Na području Općine Tuhelj osnivaju se mjesni
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o
lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili
više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i
po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije
uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 69.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,
organizacije i udruženja građana, te Načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se
dostavlja u pisanom obliku Načelniku.
Članak 70.
Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po
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postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen
na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku
od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 71.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode
se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog
odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.
Članak 72.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 73.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme
od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća   uz shodnu   primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 74.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke
Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno
u roku od 30 dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja
vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 76.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća
iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Članak 77.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom
radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge
poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama
Općinskog vijeća i Načelnika.
Članak 78.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija
kojima se poboljšava komunalni standard građana na
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području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju   zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih
potreba na svom području
Članak 79.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 80.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Članak 81.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 82.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavlja jedinstveni upravni odjel Općine na
način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i
način rada jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Članak 83.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno
mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.
Članak 84.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Načelnik.
Načelnik   može u postupku provođenja nadzora
nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene
mu poslove.
XI. IMOVINA   I   FINANCIRANJE   OPĆINE  
TUHELJ
Članak 85.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju Općini Tuhelj, čine imovinu Općine Tuhelj.
Članak 86.
Imovinom Općine upravljaju Načelnik i Općinsko
vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog
domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine
donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na
temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.
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Članak 87.
Općina Tuhelj ima  prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Tuhelj su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog
vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih
prava,
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općinu ima
udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Tuhelj u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima sa Krapinsko-zagorskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio
u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 88.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Tuhelj iskazuju
se u proračunu Općine Tuhelj.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 89.
Proračun Općine Tuhelj i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu
za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 90.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje
od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 91.
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.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.
Članak 92.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo
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financija.
XII. AKTI OPĆINE
Članak 93.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge
opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 94.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to
ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Članak 95.
Radna   tijela Općinskog vijeća donose zaključke
i preporuke.
Članak 96.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 93. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom
ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnih tijela.
Članak 97.
Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju
općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne
ovlasti.
Članak 98.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza
općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima,
obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane
pravnih osoba kojima je Općina Tuhelj osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika kojima 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.
Članak 99.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja
ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu.
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Članak 100.
Detaljnije odredbe o aktima Općine Tuhelj i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Članak 101.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  
u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim
aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
XIII. JAVNOST RADA
Članak 102.
Rad Općinskog vijeća, Načelnika i upravnih tijela
Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 103.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Tuhelj i na web stranicama Općine
Tuhelj.
Javnost rada načelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih   mjesečnih konferencija
za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Tuhelj i na web stranicama Općine
Tuhelj.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 104.
Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u
obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.
Članak 105.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko
se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti
te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog
i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 106.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i Komisija
za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog
vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 107.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta
Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta
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i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom
propisanom roku.
Članak 108.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Utorak, 14. srpnja, 2009.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br. 15/01i 16a/05).
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