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KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Akti župana

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), na prijedlog
tajnice Tajništva Županije, ž u p a n Krapinsko-zagorske
županije, utvrđuje
DOPUNU PLANA PRIJMA U SLUŽBU
U KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU ZA 2009.
GODINU
I.
Županica Krapinsko-zagorske županije donijela
je dana 12. veljače 2009. godine Plan prijma u službu u
Krapinsko-zagorsku županiju za 2009. godinu, dalje u
tekstu: Plan prijma (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 3/09.).
II.
Zbog novog ustroja upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije od 01. kolovoza 2009. godine, ovom Dopunom Plana prijma utvrđuje se potreba prijma u službu:
I. 6 službenika VSS - popuna slobodnih radnih
mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i
turizam, Upravnog odjel za poljoprivredu, ruralni razvi-
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tak i šumarstvo, Upravnog odjela za promet i komunalnu
infrastrukturu, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport tehničku
kulturu, mlade i udruge i Službe za zajedničke poslove,
utvrđenih čl. 4. pod Red. brojem 1. Pravilnika o unutarnjem redu navedenih upravnih tijela,
II. 1 službenika SSS - popuna slobodnog radnog
mjesta administrativnog tajnika utvrđenog čl. 4. Red. brojem 8. Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Županije.
III.
Ova Dopuna Plana prijma stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
Klasa: 119-02/09-01/01
Urbroj: 2140/01-09-09-10
Krapina, 21. srpnja 2009.
Ž U PAN
Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

GRAD OROSLAVJE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
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60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) i članka 21. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 13./01. i 02.//05.)
Gradsko vijeće grada Oroslavja na sjednici održanoj 13.
07. 2009. godine, donosi
S TAT U T
GRADA OROSLAVJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug grada Oroslavja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela grada Oroslavja,
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
Oroslavja.
Članak 2.
Grad Oroslavje je jedinica lokalne samouprave.
Naziv grada je OROSLAVJE.
Granice grada Oroslavja mogu se mijenjati na način
i po postupku propisanom zakonom.
Članak 3.
Grad Oroslavje je pravna osoba.
Sjedište grada Oroslavja je u Oroslavju, Oro trg 1.
II. OBILJEŽJA GRADA OROSLAVJA
Članak 4.
Grad Oroslavje ima grb, zastavu i svečanu zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja
se grad Oroslavje i izražava pripadnost gradu Oroslavju.
Način uporabe i zaštita obilježja grada Oroslavja
utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, u skladu
sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak 5.
Grb grada Oroslavja ima oblik štita. U plavom polju
nalazi se zlatno-žuti uspravljeni,raskriljeni orao.
Članak 6.
Zastava Grada je pravokutnog oblika.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Svečana zastava grada Orosl avja je pravokutnog
oblika u plavom polju nalazi se grb grada Oroslavja.
Članak 7.
Dan grada Oroslavja je 15. 08., koji se svečano slavi
kao Gradski blagdan.
U povodu Dana grada dodjeljuju se priznanja Grada,
te priređuju druge svečanosti.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled grada Oroslavja, 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.
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Javna priznanja grada Oroslavja su:
1. Počasni građanin grada Oroslavja
2. Nagrada grada Oroslavja za životno djelo
3. Nagrada grada Oroslavja
4. Plaketa grada Oroslavja,
5. Grb grada Oroslavja,
4. Zahvalnica grada Oroslavja
Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled
i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, grad Oroslavje uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama
lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
Zakonom i međunarodnim ugovorom.
Članak 12.
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 13.
Sporazum o suradnji grada Oroslavja i općine ili
grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko- zagorske županije.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.
Grad Oroslavje 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 tijela grada Oroslavja.
Članak 15.
Grad Oroslavje 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,
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- promet na svom području ,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad Oroslavje 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 Gradskog vijeća i Gradonačelnika u
skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak 16.
Grad Oroslavje može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. 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 17.
Gradsko vijeće grada Oroslavja, 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 županiju Krapinsko-zagorsku, u skladu sa njezinim
Statutom.
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 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, 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.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroče gradu Oroslavju
znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od
proračuna grada Oroslavja u tekućoj godini (napomena: za
jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna
iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta,
šteta u iznosu od 500.000 kuna i više).
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje

Srijeda, 22. srpnja, 2009.

jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika može
dati i 20% birača upisanih u popis birača grada Oroslavja.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od birača.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od 6 mjeseci od početka mandata Gradonačelnika i
njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika, 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 4. 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 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 Oroslavja, 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.
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 pi-
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tanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana
te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 27.
Zbor građana shodno članku 26. ovog Statuta 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 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 Oroslavja kao
i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, 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 Oroslavja odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela 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 postoje tehničke pretpostavke, sredstvima
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem
na web. stranicama).
VII. TIJELA GRADA OROSLAVJA
Članak 30.
Tijela grada Oroslavja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
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.
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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 Oroslavja 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 Grada Oroslavja
- 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 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
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.
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 Oroslavje. O
preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
Članak 33.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Dva potpredsjednika se u pravilu biraju sukladno
strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika, potpredsjednika i vijećnika
Gradskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije
ne primaju plaću.
Predsjednik, potpredsjednici i vijećnici Gradskog
vijeća imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
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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 15 vijećnika.
Članak 36.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 37.
Vijećniku 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 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 Grada Oroslavja,
danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Članak 38.
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.
Ukoliko u roku osam dana vijećnik ne podnese
pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća o prestanku
obnašanja nespojive dužnosti njegov mandat vijećnika
prestaje.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
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Članak 39.
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,
- prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje
ga izabere Gradsko vijeće
- 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 40.
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.
Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela
i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova
radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji
političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.
1.1. RADNA TIJELA
Članak 41.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut i Poslovnik ,
- Mandatna komisija
- Komisija za Proračun,
- Odbor za priznanja i odlikovanja
Članak 42.
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.
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Članak 43.
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
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 44.
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 45.
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
Članak 46.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne
vlasti Grada.
Mandat Gradonačelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Gradskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje
proračuna,
- donosi odluke o preuzimanju pokroviteljstva grada
Oroslavja,
- 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 Oroslavja čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
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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,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- 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,
- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja
Zavodu za prostorno uređenje velikih gradova,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog
plana,
- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do
osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju
poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih 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,
- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje
reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno
poticane stanogradnje,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog
vijeće o poslovnim prostorima,
- organizira zaštitu od požara na području Grada i
vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera
za unapređenje zaštite od požara
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni
Gradu,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
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ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o
danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8.
ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno
izvještajno razdoblje.
Članak 47.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu
i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog
odjela Grada.
Članak 48.
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
Gradskom vijeću.
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 49.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
- ima pravo i obvezu 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 županiji Krapinsko-zagorskoj, te čelnika središnjeg
tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo i obvezu obustaviti od primjene akt
Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.
Članak 50.
Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 51.
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 52.
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Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika imaju
pravo odlučiti da li će dužnosti obavljati profesionalno
ili volonterski.
Članak 53.
Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat
prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- 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.
Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 54.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
grada Oroslavja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
te obavljanje poslova državne uprave koji su Zakonom
prenijeti na Grad, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel
grada Oroslavja.
Ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravljaju pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.
Članak 55.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.
Članak 56.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela,
osiguravaju se u Proračunu Grada Oroslavja, Državnom
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa Zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 57.
Grad Oroslavje 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 58.
Grad Oroslavje osigurava obavljanje djelatnosti iz
članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva,
javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima grad Oroslavje
ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine
društva (napomena: Gradonačelnik zastupa Grad kao
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pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).
Obavljanje određenih djelatnosti grad Oroslavje
može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 59.
Na području grada Oroslavja 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 60.
Mjesni odbori na području Grada Oroslavja su:
1. Mjesni odbor Andraševec - za naselje Andraševec,
2. Mjesni odbor Krušljevo Selo - za naselje Krušljevo Selo,
3. Mjesni odbor Mokrice - za naselje Mokrice,
4. Mjesni odbor Oroslavje I – (bivše Donje Oroslavje),
5. Mjesni odbor Oroslavje II– ( bivše Gornje Oroslavje),
6. Mjesni odbor Slatina – za naselje Slatina.
Članak 61.
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.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se
dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.
Članak 62.
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 63.
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 64.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 65.
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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 odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 66.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Gradonačelnik u roku 15 dana od dana donošenja odluke
Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u
roku 60 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 67.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 11 članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje
prema broju stanovnika na području mjesnog odbora
na način da se do 100 stanovnika bira jedan član vijeća
mjesnog odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 68.
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 69.
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 70.
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 71.
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 72.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
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dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
Članak 73.
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 74.
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 75.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno
mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 76.
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
mu poslove.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA OROSLAVJA
Članak 77.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska
prava koja pripadaju gradu Oroslavju, čine imovinu grada
Oroslavja.
Članak 78.
Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom
dobrog domaćina.
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 79.
Grad Oroslavje 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 odluka 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,
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- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše grad Oroslavje 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 80.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja grada Oroslavja iskazuju
se u proračunu grada Oroslavja.
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 81.
Proračun Grada Oroslavja 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 82.
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 83.
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 84.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada
nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.
XII. AKTI GRADA
Članak 85.
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 86.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga
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donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je
za to ovlašten Zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 87.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 88.
Gradonačelnik 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 89.
Jedinstveni upravni odjel Grada u izvršavanju općih
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 90.
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 Oroslavje osnivač.
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
žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 91.
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 92.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Oroslavja i
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom
Gradskog vijeća.
Članak 93.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju
u Službenom glasilu 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 odnosno danom donošenja.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
XIII. JAVNOST RADA
Članak 94.
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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 95.
Javnost rada Gradskog 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 Grada Oroslavja i na web stranicama
Grada Oroslavja.
Javnost rada Gradonačelnika 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 Krapinsko -zagorske županije i na web
stranicama grada Oroslavja.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela grada
Oroslavja osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku
i drugim oblicima javnog priopćavanja.
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 96.
Način djelovanja Gradonačelnika i Zamjenika
gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je
posebnim zakonom.
Članak 97.
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 98.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor
za Statut 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 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 99.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije) i Zakona, uskladit će se s odredbama ovog
Statuta i Zakona kojim se uređuje pojedino područje u
zakonom propisanom roku.
Članak 100.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije.
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Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Grada Oroslavja(Službeni glasnik Krapinsko –zagorske županije broj 13./01. i 2./05).
Klasa: 021-06/01-09/02
Urbroj: 2113/04-01/01-09-1
U Oroslavju,13. 07. 2009.
Predsjednik Gradskog vijeća 
Božidar Zimić, 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 21. Statuta grada Oroslavja (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13./01. i 2./05.)
Gradsko vijeće grada Oroslavja na 1. sjednici održanoj
13. 07. 2009. donosi
POSLOVNIK
Gradskog vijeća Grada Oroslavja
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje 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 Oroslavja.
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.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Gradskog
vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a
do izbora Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo
pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom
nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika
u Gradskom vijeću Grada Oroslavja obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike
Hrvatske, zakona i Statuta Grada Oroslavja, te da ću se
zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i
Grada Oroslavja”.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem” te
pristupa i potpisuje izjavu o davanju prisege.
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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 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi
politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili
više političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj
je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je
prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama Statuta grada
Oroslavja.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika
Vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora za izbor i
imenovanja, 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 Oroslavja.
Članak 7.
Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku pružiti
obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili se pripremaju za
sjednice Gradskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i
druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Gradskog vijeća i predsjednika radnih tijela
o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel grada Oroslavja koji
obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće dužno je pružiti
pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose
u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova
i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Gradskog
vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju
za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu
sjednice Gradsko vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i
stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju
funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Gradskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih
vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, priložiti svoja
pravila rada, te podatke o članovima.
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IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Gradsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje 1/3 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 11.
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.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga
zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća propisana su Statutom grada Oroslavja i ovim Poslovnikom.
Članak 13.
Predsjednik Gradskog vijeća prema potrebi, saziva
međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika
klubova vijećnika.
Članak 14.
Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomaže pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela grada Oroslavja koji obavlja
stručne poslove za Gradsko vijeće.
V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom
Grada su:
1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut i Poslovnik,
4. Komisija za Proračun,
5. Odbor za priznanja i odlikovanja
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog
članka, Gradsko vijeće posebnom odlukom osniva i
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Gradskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi
javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju
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vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika.
Članak 17.
Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i
dva člana.
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici
Gradskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Gradskog
vijeća.
Članak 18.
Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća , čine
predsjednik i dva člana.
Predsjednik i članovi Odbora biraju se u pravilu iz
redova vijećnika.
Članak 19.
Način rada radnih tijela Gradskog vijeća, reguliran
je odlukom o osnivanju radnih tijela.
O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskog vijeća,
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju
se putem oglasne ploče Gradskog vijeća te objavom na
web stranici grada Oroslavja.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Gradsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima
obavijestiti predlagatelja akta, Gradonačelnika i Gradsko
vijeće.
VI. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Članak 20.
Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na prvoj
konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedeće
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradonačelnika/zamjenika gradonačelnika grada Oroslavja,
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu
držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada
Oroslavje, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i grada Oroslavja”.
Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika, a gradonačelnik i zamjenik nakon što je
izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju:
“Prisežem”.
Članak 21.
Gradonačelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama
Gradskog vijeća.
Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke
dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u
dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
Članak 22.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Gradskog vijeća
i radnih tijela Gradskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu,
iznosi stajališta gradonačelnika, daje obavijesti i stručna
objašnjenja, te obavještava gradonačelnika o stajalištima
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i mišljenjima Gradskog vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Gradsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti
ili odgoditi.
Članak 23.
O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća izvješćuju
gradonačelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana
održavanja sjednice.
Članak 24.
Način i postupak pokretanja razrješenja gradonačelnika propisan je Statutom grada Oroslavja.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 25.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
Članak 26.
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 27.
Statut, odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira
ili imenuje Gradsko vijeće objavljuju se u Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije i na službenim
web stranicama Grada.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se Jedinstveni upravni odjel grada Oroslavja koji obavlja
stručne poslove za Gradsko vijeće.
Članak 28
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, gradonačelnik i radna
tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da
pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.
Članak 29.
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 30.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom

akta.
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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 može tražiti riječ u tijeku rasprave o
aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj
radnog tijela i Odbor za Statut, Poslovnik .
Članak 31.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge 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 32.
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.
Članak 33.
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 28. ovog Poslovnika.
Članak 34.
Iznimno, ako se većina prisutnih 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 35.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
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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 36.
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 37.
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 podnio Odbor za Statut, Poslovnik i s
njima se suglasio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima
se suglasio predlagatelj akta.
Članak 38
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 kojoj se
odlučuje.
Članak 39.
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.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 40.
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.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29. 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 41.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
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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 42.
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 43.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik na način
i u rokovima propisanim zakonom.
Članak 44.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 45.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i pročelniku
Jedinstvenog upravnog upravnih odjela u svezi poslova
iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Gradskog vijeća
usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika
Gradskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga
upućuje pod točkom dnevnog reda pitanja i prijedlozi.
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, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.
Odgovor može trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje
se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika odnosno
pročelnik, dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Gradskog vijeća. Predsjednik
Gradskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 46.
Pitanja koja vijećnici postavljaju gradonačelniku,
zamjeniku odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela upravnih 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 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
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tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 47.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, gradonačelnik, zamjenik
gradonačelnika odnosno pročelnik može predložiti da se
odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Gradskog
vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici
radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.
Članak 48.
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.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj
je predsjednik Gradskog vijeća obavijestio Gradsko vijeće
o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru,
može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko
pitanje.
XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA
Članak 49.
Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu u
skladu s odredbama Statuta grada Oroslavja.
Članak 50.
Prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika o
pojedinim pitanjima iz njegovog 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. U prijedlogu
mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo
pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 51.
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 15 dana od dana primitka.
Članak 52.
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 53.
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 54.
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 3 mjeseca od dana kada je Gradsko vijeće donijelo
zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća
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od gradonačelnika.
XIII. RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 55.
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 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika,
odnosno gradonačelnika.
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 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 56.
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 5 dana
prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih
razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem. Sjednica Gradskog vijeća može se
održavati i putem video veze kao i putem telefona.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje
predsjednik Gradskog vijeća.
Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju
se vijećnicima, gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela, vijećima mjesnog
odbora na području Grada Oroslavja, političkim strankama koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću, vijećima
nacionalnih manjina/predstavnicima nacionalnih manjina
i sredstvima javnog priopćavanja.
2. Dnevni red
Članak 57.
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 58.
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,
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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 se glasuje 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.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se skraćeni
zapisnik s prethodne sjednice.
Članak 59.
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 60.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog
akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni
red Gradskog vijeća na način propisan člankom 29. ovog
Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja Gradskog vijeća o dnevnom redu.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 61.
Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik
Gradskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
potpredsjednik.
Članak 62.
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.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća se brine da govornik
ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 63.
Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.
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.
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Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak
odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže
od dvije minute.
Članak 64.
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
utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji
prilikom glasovanja.
Članak 65.
Na sjednici Gradskog vijeća se može 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.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se
prijavili za govor u skladu s člankom 62. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti
još najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije
govorili o toj temi.
4. Tijek sjednice
Članak 66.
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 Jedinstvenog upravnog odjela koji 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.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada
se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Gradskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev
vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.
5. Odlučivanje
Članak 67.
Za donošenje akata na sjednici Gradskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima
kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 68.
Gradsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Grada ili ovim

Strana 1090 - Broj 16.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Gradsko vijeće
donosi slijedeće akte:
- Statut Grada,
- Poslovnik Gradskog vijeća,
- proračun,
- godišnji izvješće o izvršenju proračuna
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
gradonačelnika i njegovog zamjenika
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Grada
Oroslavja.
6. Glasovanje
Članak 69.
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 skraćenog
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 pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela grada Oroslavja u čijoj
je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe
Gradskog vijeća.
Članak 70.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 71.
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”.
Glasačke listiće priprema pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela grada Oroslavja. Predsjednik Gradskog
vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu
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pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 72.
Pročelnik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Gradskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje
vijećnicima glasačke listiće.
Članak 73.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom
kao i prvo glasovanje.
Članak 74.
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 75.
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 u prisutnosti pročelnika 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 76.
Predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
bira i razrješava Gradsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom Grada i ovim Poslovnikom.
Članak 77.
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 prvi potpredsjednik kojeg unaprijed
odredi predsjednik Gradskog vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 78.
Na prijedlog Odbora 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
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prijedlog zaprimljen.
Ako Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Gradskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju
izborom novog predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 79.
Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu
dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 80.
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 razrješenja predsjednika izabrati novog
predsjednika.
XIV. ZAPISNICI
Članak 81.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Članak 82.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na skraćeni
zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na skraćeni zapisnik
odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba
prihvati, izvršit će se u zapisniku i u skraćenom zapisniku
odgovarajuća izmjena.
Skraćeni zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe,
odnosno skraćeni zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Nakon što vijeće usvoji skraćeni zapisnik, zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog vijeća i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela grada Oroslavja koji vodi
zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni
upravni odjel grada Oroslavja.
Članak 83.
Sjednice Gradskog vijeća mogu se tonski snimati, a
prijepis tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni upravni
odjel grada Oroslavja.
Jedinstveni upravni odjel grada Oroslavja dužan je
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski
snimak sjednice.
XV. JAVNOST RADA
Članak 84.
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
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Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti
rad Gradskog vijeća.
Članak 85.
O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i
objavom na web stranicama Grada.
Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu,
donesene odluke i akti te zapisnici o radu Gradskog vijeća
objavljuju se na službenim web stranicama Grada.
Članak 86.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 87.
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.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 88.
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 (Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije broj. 13/01.).
Klasa: 021-06/01-09/02
Urbroj: 2113/04-01/01-09-1
Oroslavje, 13. 07. 2009.
PREDSJEDNIK Gradskog vijeća 
Božidar Zimić, v.r.
Temeljem članka 21. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 13/01.
i 2/05.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na 1. sjednici
održanoj 13. 07. 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Komisije za Proračun
grada Oroslavja
I.
U Komisiju za Proračun grada Oroslavja izabrani su:
1. Jelica Sojč, predsjednica,
2. Božidar Zimić i
3. Nenad Mihalić, članovi
II.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije.
Klasa: 021-06/01-09/02
Urbroj: 2113/04-01/01-09-1
U Oroslavju, 13. 07. 2009.
PREDSJEDNIK Gradskog vijeća 
Božidar Zimić, v.r.
Temeljem članka 21. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 13/01.
i 2/05.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na 1. sjednici
održanoj 13. 07. 2009. godine, donosi
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RJEŠENJE
o izboru Komisije za Priznanja
i odlikovanja
I.
U Komisiju za priznanja i odlikovanja grada Oroslavja izabrani su:
1. dr. Josip Perinić, predsjednik,
2. Božidar Lepčin i
3. Marko Franjković, članovi
II.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko - zagorske županije.
Klasa: 021-06/01-09/02
Urbroj: 2113/04-01/01-09-1
U Oroslavju, 13. 07. 2009.
PREDSJEDNIK Gradskog vijeća 
Božidar Zimić, v.r.

OPĆINA ĐURMANEC
Na temelju članka 34. Statuta Općine Đurmanec
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
12/01. i 5/06.) i članka 14. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 5/02.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec
na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Đurmanec
I.
VLADO KRKALO izabire se za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Đurmanec.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije“.
KLASA:021-05/09-01/12
URBROJ:2140/02-09-1
Đurmanec, 10. lipnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marijan Horvat, v.r.

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
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 31. i 86. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj
16/01, 12/02 i 6/08) Općinsko vijeće Općine Krapinske
Toplice na 2. sjednici održanoj 15.07.2009.g. donijelo je
STATUT
OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se pobliže uređuje samoupravni
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djelokrug Općine Krapinske Toplice, njena obilježja,
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana,
provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje
prava i obveza Općine Krapinske Toplice.
Članak 2.
Općina Krapinske Toplice je jedinica lokalne samouprave.
Općina Krapinske Toplice obuhvaća područja
naselja: ČRET, DONJE VINO, GREGUROVEC, HRŠAK BREG, JASENOVEC ZAGORSKI, JURJEVEC,
KLOKOVEC, KLUPCI ( od kbr. 1 do 54), KRAPINSKE
TOPLICE, LOVREĆA SELA, MALA ERPENJA, MATUROVEC, ORATJE, SELNO, SLIVONJA JAREK,
VIĆA SELA i VRTNJAKOVEC.
Općina Krapinske Toplice obuhvaća katastarske
općine: SELNO, MALA ERPENJA, ČRET, KRAPINSKE
TOPLICE, KLOKOVEC, VRTNJAKOVEC (osim naselja
Klupci Začretski).
Granice Općine Krapinske Toplice mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.
Članak 3.
Općina Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Općina) je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Krapinskim Toplicama, ulica
Antuna Mihanovića 3.
Tijela i upravna tijela Općine imaju i rabe pečate s
grbom Republike Hrvatske, sukladno posebnom zakonu.
II. OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 4.
Općina ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
Općina i izražava pripadnost Općini.
Izgled, način uporabe i zaštite obilježja Općine
utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine
u skladu sa zakonom.
Na temelju odluke iz stavka 3. ovog članka Općinski
načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim
osobama radi promicanja interesa Općine.
Članak 5.
Dan Općine je 22. srpnja.
Zaštitnica Općine je Sveta Marija Magdalena.
Povodom Dana Općine održava se svečana sjednica
Općinskog vijeća Općine ( u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće), na kojoj se dodjeljuju priznanja te se priređuju i
druge manifestacije.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 6.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled Općine, 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.
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Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom. Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se
može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim
takove časti.
Članak 7.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove
dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 8.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom
i međunarodnim ugovorima.
Članak 9.
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 10.
Sporazum o suradnji Općine i općine ili grada druge
države objavljuje se u službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije.
Članak 11.
Općina, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih
interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog
razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj, može
osnovati s drugim gradovima i općinama odgovarajuću
udrugu.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 12.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i Zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 13.
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,
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- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području ,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina 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 Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 14.
Općina može organizirati obavljanje pojedinih
poslova iz članka 13. 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 15.
Općinsko vijeće Općine može, posebnom odlukom,
pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine,
prenijeti na županiju ili mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od Skupštine Krapinsko Zagorske županije da se pojedini poslovi iz njezina
samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za
to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka donose se većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 16.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 17 .
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 i ovim Statutom.
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, Općinski načelnik, polovina mjesnih
odbora na području Općine i 20% birača upisanih u popis
birača Općine.
Odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
Općinsko vijeće.
Članak 18.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Op-
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ćinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
-kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna
Općine u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi
preko 500.000 kuna pod znatnom materijalnom štetom
smatra se 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.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati i najmanje
20% birača upisanih u popis birača Općine. Odluku o
raspisivanju referenduma Općinsko vijeće mora donijeti
u roku od 30 dana od prijema prijedloga 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 ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Članak 19.
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 20.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na
području za koje se raspisuje referendum i upisani su u
popis birača.
Članak 21.
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 22.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih
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 Općinski 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.
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Članak 23.
Mjesni 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 10 % birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan
mjesni zbor građana.
Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana
je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih
građana.
Članak 24.
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 25.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine 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 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 za pritužbe, neposrednim
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima
elektroničke komunikacije (e-mailom).
VII. TIJELA OPĆINE
1. PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO
VIJEĆE
Članak 26.
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 Općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.
Članak 27.
Općinsko vijeće ima 15 vijećnika.
Članak 28.
Mandat vijećnika Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima traje četiri godine.
Vijećnik Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno

Srijeda, 22. srpnja, 2009.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

i za to ne prima plaću.
Vijećnik ima pravo na naknadu troškova u skladu s
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnik nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Članak 29.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama posebnog
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama posebnog zakona. Vijećnik
može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika, na
temelju prestanka mirovanja mandata, jedanput u tijeku
trajanja mandata.
Članak 30.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća
- predlagati Općinskom 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 Općinskog 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 31.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj
je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Članak 32.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih vijećnika u
skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća
imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj
odluci Općinskog vijeća.
Članak 33.
Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine,
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
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nekretninama u vlasništvu Općine,
- proračun i odluku o izvršavanju proračuna,
- polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine 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,
- 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, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i
preoblikovanjima u skladu s zakonom,
- odlučuje o stjecanju i prijenosu udjela u kapitalu
trgovačkih društava kojih je Općina osnivač,
- određuje predstavnike Općine u skupštinama
trgovačkih društava kojih je Općina Osnivač, kad je tako
određeno aktom o osnivanju društva,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova,
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Općine i ustanovama kojima je osnivač ili
suosnivač Općina,
- 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. O
preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa i predstavlja Općinsko vijeće
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- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata
Općinskog vijeća,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 35.
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 36.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore
i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih
pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja
odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u
rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih
poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela
iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog
tijela.
2. IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 37.
Izvršno tijelo Općine je Općinski načelnik.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.
Članak 38.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika
biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom
zakonu.
Članak 39.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje
proračuna,
- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovin-
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skim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 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 Općine, sukladno
zakonima, ovom Statutu i općim aktima Općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Općine
- imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela,
- 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 tijela 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 akata koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima.
Članak 40.
Općinski načelnik može osnivati stalne i povremene
odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja
pitanja iz nadležnosti Općine, pripreme odluka i drugih
akata Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, davanja
mišljenja i pružanja stručne pomoći Općinskom načelniku
u radu.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada i pravo
na naknadu za rad tijela utvrđuje se posebnim aktom
Općinskog načelnika.
Članak 41.
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 42.
Općinski načelnik dva puta godišnje, u pismenom
obliku, 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 pismeno izvješće po
zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva.
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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.
Članak 43.
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 44.
Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 45.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog
načelnika.
Članak 46.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika
imaju pravo odlučiti hoće li dužnost, na koju su izabrani,
obavljati profesionalno u skladu s odredbama posebnog
zakona.
Članak 47.
Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog 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 Općine,
- 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 Općinskog načelnika prestaje u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata
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obavlja zamjenik Općinskog načelnika.
Članak 48.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom
18. 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.
VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 49.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, 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 i
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.
Članak 50.
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.
Članak 51.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova
iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.
Članak 52.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
Proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 53.
Općina 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 54.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka
53. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih
ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele
ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva,
ako aktom o osnivanju društva nije drugačije određeno.
Općinski načelnik može drugoj osobi dati punomoć da
zastupa Općinu u skupštini trgovačkog društva.
Općinski načelnik, odnosno drugi ovlašteni predstavnik Općine dužan je pribaviti prethodnu suglasnost
Općinskog vijeća prije odlučivanja o promjeni društvenog
ugovora, statusnih promjena društva, povećanju i smanje-
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nju temeljnog kapitala, raspoređivanju dobiti i pokrivanju
gubitka društva te je dužan redovito i pravovremeno
izvještavati Općinsko vijeće o radu skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina može
povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem
ugovora o koncesiji.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 55.
Na području Općine 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.
Mjesni odbori u svome poslovanju rabe pečat
okruglog oblika, promjera 38 mm, slijedećeg sadržaja:
Krapinsko-zagorska županija, Općina Krapinske Toplice,
Mjesni odbor /naziv mjesnog odbora/.
Članak 56.
Mjesni odbori na području Općine su:
1. Mjesni odbor Čret,
2. Mjesni odbor Donje Vino,
3. Mjesni odbor Gregurovec,
4. Mjesni odbor Hršak Breg,
5. Mjesni odbor Jasenovec Zagorski,
6. Mjesni odbor Jurjevec,
7. Mjesni odbor Klokovec,
8. Mjesni odbor Klupci,
9. Mjesni odbor Krapinske Toplice,
10. Mjesni odbor Lovreća Sela,
11. Mjesni odbor Mala Erpenja I,
12. Mjesni odbor Mala Erpenja II,
13. Mjesni odbor Maturovec,
14. Mjesni odbor Oratje,
15. Mjesni odbor Selno,
16. Mjesni odbor Slivonja Jarek,
17. Mjesni odbor Viča Sela,
18. Mjesni odbor Vrtjakovec.
Mjesni odbor Čret osniva se za područje naselja
Čret, sa sjedištem u Čretu (Vatrogasni Dom).
Mjesni odbor Donje Vino osniva se za područje
naselja Donje Vino, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Gregurovec osniva se za područje
naselja Gregurovec, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Hršak Breg, osniva se za područje
naselja Hršak Breg, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Jasenovec Zagorski osniva se za
područje naselja Jasenovec Zagorski, sa sjedištem u
Krapinskim Toplicama, K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Jurjevec osniva se za područje na-
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selja Jurjevec, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Klokovec osniva se za područje
naselja Klokovec, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Klupci osniva se za područje naselja
Klupci od kbr. 1 do kbr. 54, sa sjedištem u Krapinskim
Toplicama, K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Krapinske Toplice osniva se za područje naselja Krapinske Toplice, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Lovreća Sela osniva se za područje naselja Lovreća sela, sa sjedištem u Čretu (Vatrogasni dom).
Mjesni odbor Mala Erpenja I osniva se za područje
naselja Mala Erpenja od kbr. 1 do 39 i kbr. 184 do 265, sa
sjedištem u Maloj Erpenji 249 (Vatrogasni dom).
Mjesni odbor Mala Erpenja II osniva se za područje
naselja Mala Erpenja od kbr. 40 do 183, sa sjedištem u
Maloj Erpenja bb (Društveni dom).
Mjesni odbor Maturovec osniva se za područje
naselja Maturovec, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Oratje osniva se za područje naselja Oratje, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Selno osniva se za područje naselja
Selno, sa sjedištem u Selnom bb (Društveni dom).
Mjesni odbor Slivonja Jarek osniva se za područje
naselja Slivonja Jarek, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Viča Sela osniva se za područje naselja Viča Sela, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Mjesni odbor Vrtnjakovec osniva se za područje naselja Vrtnjakovec, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama,
K.Š.Đalskog 2 (Dom kulture).
Članak 57.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog
odbora ili za preustroj osnovanih mjesnih odbora može
dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za
koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije
i udruženja građana, Vijeće mjesnog odbora te Općinski
načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka,
daju građani, i njihove organizacije i udruženja ili Vijeće
mjesnog odbora, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku
Općinskom načelniku.
Članak 58.
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 Općinski 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 ili preustroj mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
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Članak 59.
U prijedlogu za osnivanje ili preustroj 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 60.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 61.
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.
Članak 62.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinski načelnik.
Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenjuju
odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 63.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, od 3 do 7 članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje
prema broju stanovnika na području mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
-3 člana u mjesnom odboru koji ima do 300 stanovnika;
-5 članova u mjesnom odboru koji ima od 301 do
600 stanovnika;
-7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 600
stanovnika.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 64.
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 65.
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 Općinskog načelnika.
Članak 66.
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 poboljšava-
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nju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih
potreba na svom području
Članak 67.
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 68.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Članak 69.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati
mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 70.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način
propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način
rada upravnih tijela Općine.
Članak 71.
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.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 72.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.
Članak 73.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik
i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog domaćina.
Općinski 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.
Članak 74.
Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih
prava,
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- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima
udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima sa županijom i Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 75.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u
proračunu Općine.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 76.
Proračun Općine 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 77.
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 78.
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 79.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo
financija.
XII. AKTI OPĆINE
Članak 80.
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 81.
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Općinski 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 82.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 83.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz
članka 80. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom
ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnih tijela.
Članak 84.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju 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 85.
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 Općina osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog 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 86.
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.
Članak 87.
Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 88.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju
u Službenom glasilu 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 89.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i
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upravnih tijela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 90.
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 Krapinsko-zagorske županije i na web
stranicama Općine.
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:
- alternativa održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije i na web
stranicama Općine.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 91.
Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen
je posebnim zakonom.
Članak 92.
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 93.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i
Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko 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
Općinskog vijeća, prije isteka roka od tri mjeseca od dana
zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 94.
Odbor za statut i poslovnik ima pravo i obvezu
neposredno Općinskom vijeću, bez prethodnog podnošenja prijedloga za promjenu Statuta, predložiti izmjenu i
dopunu Statuta u slučajevima kada se radi o usklađivanju
Statuta sa zakonom i drugim propisima.
Članak 95.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
Općine (Služben glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
16/01, 12/02 i 6/08) i zakona, uskladit će se s odredbama
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ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje.
Do donošenja općih akata iz prethodnog stavka
primjenjivat će se opći akti Općine u onim odredbama
koje nisu u suprotnosti s odredbama pojedinih zakona i
ovog Statuta.
Članak 96.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/01, 12/02 i 6/08).
KLASA: 021-05/09-01/33
URBROJ: 2197/03-09-1
Krapinske Toplice, 15.07.2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ernest Svažić, v.r.
Temeljem članka 14. Zakona o Proračunu (NN br.
87/08) i članka 31. Statuta Općine Krapinske Toplice (
Službeni glasnik KZŽ br. 16/01,12/02 i 6/08), Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na 2.sjednici održanoj
dana 15.srpnja 2009.g. donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine
Krapinske Toplice za 2009.godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju se struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2009. g. (u daljnjem tekstu: Proračun)
i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, te pojedine ovlasti općinskog načelnika u
izvršavanju proračuna za pojedinu godinu.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i od
plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda
i Račun financiranja , a Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka prema ekonomskoj i funkcijskoj
klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti i projekata..
U Računu prihoda iskazani su porezni i neporezni
prihodi i drugi prihodi i primici.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku
imovinu i za otplatu kredita i zajmova.
II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se donosi za proračunsku godinu koja je
razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1.siječnja ,a
završava 31.prosinca kalendarske godine.
Proračun donosi Općinsko vijeće na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu
i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za
slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine
i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1.siječnja
godine za koju se donosi proračun.
Proračun se izvršava na temelju plana o njegovu
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izvršavanju, a u skladu s naplatom prihoda i primitaka.
Članak 4.
Općinski načelnik odgovoran je za :
a)planiranje i izvršavanje proračuna
b)prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti
c)preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava
d)zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
Članak 5.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u njegovu
Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstva raspoređenih po programima i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo
za namjene koje su određene Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.
Obvezuju se proračunski korisnici da Općinskom
vijeću Općine Krapinske Toplice dostave polugodišnje
i godišnje izvješće o utrošku doznačenih proračunskih
sredstava.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje
financijskog plana , za potpunu i pravodobnu naplatu
prihoda i primitaka i za izvršavanje svih rashoda i izdataka
u skladu s namjenama.
Članak 6.
Radi pravovremenog obračunavanja i doznačivanja proračunskih sredstava za plaće i druge namjene,
proračunski korisnici obvezni su dostaviti svaki akt o
prestanku radnog odnosa djelatnika u roku osam dana, a
za povećanje broja zaposlenih obvezni su tražiti suglasnost
Općinskog načelnika.
Članak 7.
Sredstva za investicije i opremu isplaćivati će u
skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine
Krapinske Toplice.
Članak 8.
Odluku o visini osnovice i visini koeficijenata
za obračun i isplatu plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela , obračun i isplatu plaće
,odnosno naknade plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika i djelatnika Općinske knjižnice
Krapinske Toplice (u daljem tekstu: djelatnici) donosi
Općinsko vijeće.
Dodaci na osnovnu plaću kao i iznosi naknada
troškova djelatnika iz stavka 1.ovog članka isplaćuju se
u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne
službenike i namještenike.
Odluku o visini osnovice za isplatu materijalnih
prava djelatnika iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski
načelnik .
Članak 9.
Općina Krapinske Toplice financirat će djelatnost
Općinske knjižnice Krapinske Toplice prema mjesečnim
zahtjevima korisnika.
Članak 10.
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Odluku o visini osnovice i visini koeficijenata za
obračun i isplatu plaća djelatnika u dječjem vrtiću „Maslačak“, donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonskim
propisima i osiguranim sredstvima.
Članak 11.
Materijalna prava djelatnika u dječjem vrtiću
„Maslačak“ isplaćuju se u visini koju određuje Općinski
načelnik.
Članak 12.
Općina Krapinske Toplice sufinancirati će primarne
predškolske programe u skladu s Odlukom Općinskog
vijeća i osiguranim sredstvima u Proračunu za 2009.godinu na način da se svaki mjesec isplati 1/12 osiguranih
proračunskih sredstava .
Članak 13.
Sredstva za sufinanciranje primarnih predškolskih
programa izvan Općine Krapinske Toplice isplaćivati će
se po podnijetom zahtjevu, a na temelju odluke Općinskog
načelnika u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu
Općine Krapinske Toplice.
Primarni predškolski programi iz stavka 1. ovog
članka mogu se financirati do visine 50% visine ekonomske cijene u Dječjem vrtiću «Maslačak».
Članak 14.
Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti doznačivati će se na žiro-račun Vatrogasne zajednice Općine
Krapinske Toplice u visini i u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i postotku punjenja izvornih općinskih prihoda.
Članak 15.
U Proračunu Općine Krapinske Toplice utvrđena su
sredstva proračunske zalihe i mogu iznositi najviše 0,50%
proračunskih prihoda bez primitka.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva
ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nema
dostatnih sredstava, jer ih prilikom planiranja Proračuna
nije bilo moguće predvidjeti.
Odluku o korištenju sredstva proračunske zalihe
donosi Općinski načelnik u visini osiguranih sredstava
u proračunu.
Općinski načelnik obavezan je polugodišnje i godišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske
zalihe.
Članak 16.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca tekuće godine podmiruju se iz sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine.
Višak prihoda i primitaka Proračuna nad rashodima
i izdacima prenosi se u Proračun za iduću godinu, a koristiti će se za podmirenje rashoda i izdataka te godine, a
eventualni manjak prihoda nadoknaditi će se iz prihoda
tekuće godine.
Članak 17.
Troškovi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture mogu se financirati zaduživanjem na temelju
odluke Općinskog vijeća, a u skladu sa Zakonom.
Članak 18.
Sredstva Proračuna mogu se iznimno raspoređivati
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između pojedinih stavki, s time da preraspodjela ne može
biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se
smanjuje, na temelju odluke Općinskog načelnika.
Općinski načelnik obvezan je o izvršenoj preraspodjeli obavijestiti Općinsko vijeće u roku od 30 dana od
dana donošenja odluke o preraspodijeli.
Članak 19.
Sredstva za udruge i ostale društvene djelatnosti,
ukoliko nisu definirana kroz stavke proračuna, isplaćivati
će se na temelju odluke Općinskog načelnika.
Članak 20.
Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2009.g
Članak 21.
Do donošenja Odluka iz čl.8.st.1. i čl.10. ove Odluke primjenjivat će se odredbe postojećih akata kojima
se uređuje to područje.
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice
objavljena u Službenom glasniku KZŽ br.29/08.
KLASA: 400-08/09-01/ 25 a
UR.BROJ: 2197/03-09-1
Krapinske Toplice,15.srpnja 2009.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ernest Svažić, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/01, 12/02 i 6/08) i članka 35.
stavak 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 14/02)
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 2. sjednici
održanoj dana 15.07. 2009.g. donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za predstavke i pritužbe
1. U Odbor za predstavke i pritužbe Općinskog
vijeća Općine Krapinske Toplice izabiru se:
1. VJEKOSLAV FUČKAR predsjednik
2. TEA ŽIBRAT član
3. NENAD ŠOŠTARKO član.
2. Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/09-01/34
UR.BROJ: 2197/03-09-1
Krapinske Toplice, 15.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ernest Svažić, v.r.
Na temelju članka 31. i 32. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/01, 12/02 i 6/08) Općinsko
vijeće Općine Krapinske Toplice na 2. sjednici održanoj
dana 15.07.2009.g. donijelo je
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ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Socijalnog
vijeća
Članak 1.
Osniva se Socijalno vijeće Općine Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).
Članak 2.
Socijalno vijeće obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane Pravilnikom o
kriterijima za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, i to
- razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za
ostvarivanje pojedinog prava, te donosi zaključak o isplati
i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki
pojedini slučaj
- obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge, mišljena i prati stanje u svom području,
- obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi,
kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.
Članak 3.
Socijalno vijeće se sastoji od predsjednika i 5
članova.
U Socijalno vijeće imenuju se:
1. SAMSON ŠTIBOHAR - predsjednik
2. VIŠNJA KRČMAR - član
3. VESNA LEVAK - član
4.Predstavnik Centra za socijalnu skrb Zabok,za
člana
5.Predstavnik Udruge umirovljenika Općine Krapinske Toplice, za člana
6.Predstavnik Osnovne škole Krapinske Toplice,
za člana.
Socijalno vijeće se imenuj za mandatno razdoblje
Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice.
Članak 4.
Rad Socijalnog vijeća odvija se na sjednicama.
Predsjednik Socijalnog vijeća saziva sjednice Socijalnog
vijeća, predsjedava im, predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte koje Socijalno vijeće donosi. Sjednica
Socijalnog vijeća se može održati ako je nazočna većina
članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih
članova Socijalnog vijeća.
Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske
Toplice.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine
Krapinske Toplice («Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske županije br. 15/05, 7/06 i 8/08 ).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:550-01/09-01/19
UR:BROJ: 2197/03-09-1
Krapinske Toplice, 15.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ernest Svažić, v.r.
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Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97) i članka 31. i 32. Statuta
Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/01, 12/02 i
6/08_) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 2.
sjednici održanoj dana 15.07.2009.g. donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Krapinske Toplice (
u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo).

člana.

Članak 2.
Općinsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri

Članak 3.
U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
1. MILAN ČANŽEK - predsjednik
2. NADA HRŠAK - član
3. VJEKOSLAV FILIPAJ - član
4. STJEPAN BEDNJANEC - član
5. MLADEN CRLJEN - član
Općinsko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od
četiri godine.
Članak 4.
Općinsko povjerenstvo obvezno je odmah, nakon nastanka nepogoda, odnosno njezinih posljedica, a
najkasnije u roku od 8 (osam) dana podnijeti izvješće
o elementarnoj nepogodi i to: Državnom povjerenstvu,
Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati
podatke o području zahvaćenom nepogodom izraženo u
hektarima, imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i prvoj procjeni štete.
Članak 5.
Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
1. utvrđuje štetu na području Općine Krapinske
Toplice te organizira i usklađuje njezinu procjenu,
2. surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje odnosno
ublažavanje se odobravaju sredstva iz Proračuna Općine
Krapinske Toplice,
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne
pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i
mišljenja Županijskog povjerenstva,
5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema
redovitu postupku,
7. za Općinsko poglavarstvo Općine Krapinske
Toplice i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o
štetama i utrošku sredstava od pomoći,
8. predlaže visinu sredstava pomoći za ublažavanje
i uklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda u Proračunu Općine Krapinske Toplice
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9. obavlja i druge poslove određene Zakonom o
zaštiti od elementarnih nepogoda, odnosno poslove koje
mu povjeri Državno i Županijsko povjerenstvo.
Članak 6.
Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju
se u Proračunu Općine Krapinske Toplice.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda («Službeni glasnik» Krapinskozagorske županije br. 15/05, 21/06 i 11/07).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:920-01/09-1/01
UR:BROJ: 2197/03-09-1
Krapinske Toplice,15.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ernest Svažić, v.r.
Na temelju članka 31. i 32. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/01, 12/02 i 6/08), a u svezi
s odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine
br. 110/07i 125/08 ) Općinsko vijeće Općine Krapinske
Toplice na 2. sjednici održanoj 15.07.2009.g. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o provođenju
postupka javne nabave
Članak 1.
U Odluci o provođenju postupka javne nabave Službeni glasnik KZŽ br. 6/08 i 8/09) Članak 3. mijenja se i
glasi:
«U Povjerenstvo za nabavu imenuju se:
1. VLADO BELOŠEVIĆ - predsjednik
2. NADICA SINKOVIĆ-ŠPOLJAR - član
3. MILAN ČANŽEK - član
4. DIVNA HRŠAK-MAKEK, dipl.iur. - član
5. MIRJANA BREZAK, dipl.oec. - član.»
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:021-05/09-01/35
UR:BROJ: 2197/03-09-1
Krapinske Toplice, 15.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ernest Svažić, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
broj 16/01, 12/02 i 6/08) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 2. sjednici održanoj 15.07.2009.g. donijelo
je sljedeću
ODLUKU
o naknadi troškova za rad zamjenika
Općinskog načelnika
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Članak 1.
Ovom Odlukom o naknadi troškova za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice uređuje
se naknada troškova za rad, uvjeti pod kojima mu naknada
pripada, način na koji se naknada isplaćuje, kao i druga
pitanja vezana uz naknadu troškova za rad.
Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova
za rad pripada zamjeniku Općinskog načelnika Općine
Krapinske Toplice za vrijeme za koje dužnost ne obavlja
profesionalno.
Članak 3.
Zamjenik Općinskog načelnika ima pravo na naknadu troškova za rad u neto iznosu od 2.000,00 kuna
mjesečno.
Članak 4.
Zamjenik Općinskog načelnika, kad se upućuje na
službeno putovanje u zemlji ili inozemstvo ima pravo na
naknadu troškova i dnevnice do visine iznosa propisanih
za korisnike Državnog proračuna.
Članak 5.
Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom
osiguravaju se u Proračunu Općine Krapinske Toplice.
Poreze i doprinose na naknadu iz ove odluke snosi
Općina Krapinske Toplice.
Isplata naknade iz ove Odluke vrši se mjesečno na
račun korisnika naknade.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 021-05/09-01/36
UR.BROJ: 2197/03-09-1
Krapinske Toplice, 15.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ernest Svažić, v.r.

OPĆINA LOBOR
Temeljem članka 135. Ustava Republike Hrvatske pročišćeni tekst (“Narodne novine” broj 41/01), članka 8.
i 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi “Narodne novine” broj 33/01,60/1, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. stavak 1. Statuta
Općine Lobor (“Službeni glasnik”) Krapinsko-zagorske
županije broj 13/01, 02/05 i 07/06) Općinsko vijeće Lobor
na svojoj 02. sjednici održanoj 17.07.2009. godine donosi
S TAT U T
OPĆINELOBOR
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Statutom Općine Lobor (u daljnjem tekstu: Statut),
podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Općine
Lobor, njezina obilježja, javna priznanja, suradnja sa
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Lobor, mjesna
samouprava, imovina i način financiranja općine, te druga
pitanja važna za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti

Općine Lobor.
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Članak 2.
Općina Lobor je jedinica lokalne samuprave.
Područje Općine Lobor obuhvaća naselja: Lobor,
Vojnovec Loborski, Markušbrijeg, Petrova Gora, Cebovec, Velika Petrovagorska, Loborsko Završje, Vinipotok,
Stari Golubovec i Šipki.
Područje Općine Lobor može se mjenjati
Članak 3.
Naziv jedinice lokalne samouprave je: OPĆINA
LOBOR.
Sjedište Općine je u naselju Lobor, Trg Svete Ane
26, Lobor.
Općina Lobor je pravna osoba.
II. OBILJEŽJA OPĆINE LOBOR
Članak 4.
Općina Lobor ima svoj grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
Općina Lobor i izražava pripadnost Općini Lobor.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Lobor,
utvrđuje se posebnom odlukom načelnika u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Članak 5.
Grb Općine Lobor predstavlja, u crvenome polju
na srebrnom/bijelom šiljku, crveni ponovljeni (jeruzalemski) križ.
Članak 6.
Zastava Općine Lobor je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Članak 7.
26. srpanj, blagdan Svete Ane, utvrđuje se Danom
Općine Lobor.
Dan Općine iz stavka 1. ovog članka obilježava se
svečanom sjednicom Općinskog vijeća.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu proglasiti počasnim građaninom Općine.
Počašću takvoj osobi ne daje nikakova posebna
prava i može biti opozvana ako se počastvovani pokaže
nedostojnim takve počasti, o čemu odluku donosi Općinsko vijeće Lobor.
Članak 9.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga
javna priznanja zaslužnim građanima, odnosno fizičkim i
pravnim osobama, za naročito postignute uspjehe na svim
područjima gospodarskog, društvenog i kulturnog života
od značaja za općinu.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća regulirati će
se uvjeti i način dodjele nagrada i priznanja općine.
IV. SURADNJA SA DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 10.
Radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina
Lobor uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama
lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
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zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 11.
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 12.
Sporazum o suradnji Općine Lobor objavljuje se u
službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.
Općina Lobor samostalna je u svom odlučivanju u
poslovima iz svoga djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Općine Lobor.
Članak 14.
Općina Lobor u svom samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove od lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom
ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to poslove u
djelatnostima 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, i
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima
kojima se uređuju poslovi unutar pojedine djelatnosti iz
ovoga članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 15.
Statutarnom odlukom Općinskog vijeća Lobor
mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga
općine prenijeti na županiju, odnosno na mjesnu samoupravu i druga tijela.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način
i visina osiguranja sredstava, nadzor i kontrola izvršenja
povjerenih poslova.
Članak 16.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u jedinici
lokalne samouprave prenesenih na tijela općine određuju
se zakonom, i tada troškove obavljanja podmiruje državni
proračun.
Članak 17.
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Općina potiče razvoj poduzetništva, osigurava
uvjete i poduzima mjere za razvitak svih gospodarskih
djelatnosti, naročito kroz prostorno planiranje i uređenje
prostora, a posebno pravodobnom pripremom zemljišta
za izgradnju, komunalnih objekata i gospodarenjem nekretninama u vlasništvu Općine.
Općina i u drugim vidovima utvrđenim zakonom
i drugim propisima neposredno ili posredno sudjeluje u
razvitku gospodarskih djelatnosti.
Članak 18.
Općina u području uređenja naselja i stanovanja u
okviru zakona naročito:
- vodi brigu o uređenosti naselja,
- vodi brigu i poduzima mjere za kvalitetnijim
stanovanjem,
- provodi i druge zakonom propisane mjere u unapređenju uređenja naselja i kvalitete stanovanja.
Članak 19.
Općina u području prostornog i urbanističkog planiranja naročito:
- utvrđuje ciljeve i zadatke dugoročnog razvoja
Općine i pripadajućih naselja,
- prati stanje u prostoru područja općine, te donosi
izvješća o stanju u prostoru,
- utvrđuje i donosi programe mjera kojima se utvrđuje obveza izrade detaljnijih planova,
- utvrđuje smjernice o potrebama za izradu, donošenje i provedbu određenih vrsta urbanističkih planova i
srednjoročnih planova uređenja prostora,
- donosi određene vrste prostornih i urbanističkih
planova za područje Općine, sukladno zakonu,
- utvrđuje programe i mjere, te neposredno organizira i učestvuje u zaštiti okoliša i oblikovanju okoliša kao
i posebno zaštićenih područja,
- vodi brigu o usklađenosti prostornih planova sa
planovima šireg područja, i
- vodi brigu o provođenju dokumenata prostornog
uređenja.
Članak 20.
U oblasti komunalnih djelatnosti Općina obavlja
naročito poslove koji su svezi sa:
- opskrbom pitkom vodom,
- odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda,
- opskrbom plinom,
- opskrbom toplinskom energijom,
- prijevozom putnika u javnom prometu,
- održavanjem čistoće,
- odlaganjem komunalnog otpada,
- održavanjem javnih površina,
- održavanjem nerazvrstanih cesta,
- tržnicama na malo,
- održavanje groblja i krematorija te obavljanje
pogrebnih poslova,
- obavljanje dimnjačarskih poslova, i
- javnom rasvjetom.
Članak 21.
U području brige o djeci predškolske dobi, Općina
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općim aktom Vijeća utvrđuje oblik, opseg, kvalitetu i
način zadovoljavanja tih javnih potreba, sukladno zakonu.
Općina može osnivati predškolske organizacije i
ustanove.
Sredstva za osiguravanje potreba iz područja brige o
djeci predškolske dobi osiguravaju se u proračunu Općine.
Članak 22.
U području socijalne skrbi Općina prati stanje u
socijalnoj zaštiti građana, utvrđuje oblike, vrste i uvjete za
ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, u skladu sa zakonom.
Općina osigurava sredstva za obavljanje i ostvarivanje prava u socijalnoj skrbi, pod uvjetima i na način
propisan zakonom.
Općina obvezno u svom proračunu osigurava
sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja socijalno ugroženim građanima, u
skladu sa zakonom.
Općina može osigurati i sredstva za ostvarivanje
drugih prava i vrsti pomoći iz socijalne skrbi u većem
opsegu u skladu sa zakonom i općim aktima Vijeća.
Djelatnost socijalne skrbi u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktom Vijeća obavlja upravno
tijelo Općine.
Članak 23.
Općina prati stanje u području primarne zdravstvene
zaštite. U suradnji sa zdravstvenim isnstitucijama, utvrđuju se mjesne potrebe - posebno u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti i način zadovoljavanja tih potreba, poduzimaju se
mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti kao i
mjere za poboljšanje općih zdravstvenih i sanitarnih uvjeta
života građana.
Članak 24.
U području odgoja i osnovnog obrazovanja Općina
prati stanje i u suradnji s prosvjetnim institucijama, utvrđuje mjesne potrebe u tom području i preko svojih izaslanika
u školskom odboru sukladno zakonu poduzima mjere te
obavlja poslove za njhovo ostvarivanje.
Sredstva za financiranje djelatnosti osnovne škole
na području Općine osiguravaju se u državnom proračunu,
proračunu Županije i proračunu Općine.
U proračunu Općine mogu se osiguravati sredstva
za:
- materijalne troškove osnovne škole,
- investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala,
- nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i
pomagala,
- prijevoz učenika, i
- kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme
prema standardima i normativima koje utvrđuje nadležno
državno tijelo.
Općina može utvrditi šire javne potrebe u osnovnom
školstvu (sufinanciranje prehrane učenika, produženi
cjelodnevni boravak učenika, sufinanciranje programa
privatnog školstva i ostali programi osnovnog školstva
od zajedničkog interesa), za koje sredstva se osiguravaju
u proračunu Općine.
Općina može osnovati osnovnu školu, u skladu sa

zakonom.
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Članak 25.
U području kulture, tjelesne kulture i športa Općina utvrđuje programe javnih potreba u kulturi, tjelesnoj
kulturi i športu, kojim se obuhvaćaju svi oblici poticanja i
promicanja kulture, tjelesne kulture i športa što pridonose
razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog, tjelesnog i
športskog života u okviru zakonskih ovlaštenja.
Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi,
tjelesnoj kulturi i športu polazi se od postignutog stupnja
razvitka kulture, tjelesne kulture i športa.
Programom javnih potreba se osobito obuhvaćaju:
- djelatnosti i poslovi ustanova, udruženja i drugih
organizacija, kao i obavljanje i poticanje stvaralaštva na
području kulture, tjelesne kulture i športa,
- akcije, manifestacije, priredbe, događanja, natjecanja i dr. što pridonose razvitku kulturnog, tjelesnog i
športskog života,
- mjere za očuvanje i zaštitu spomenika kulture
i kulturne baštine i investicijsko održavanje i obnove
objekata kulture, tjelesne kulture i športa,
- osnivanje ustanova i organizacija, odnosno udruženja u tom području.
Općina posebnu pažnju i brigu posvećuje očuvanju
kulturne i povijesne baštine Općine i zaštiti spomenika
kulture.
Općina također utvrđuje mjesne potrebe na području
tjelesne kulture i poduzima mjere za njihovo ostvarivanje.
Općina utvrđuje kriterije na osnovi kojih se ocjenjuju potrebe za određenom vrstom športskih objekata.
Članak 26.
U području zaštite potrošača Općina prati cijene komunalnih usluga, te poduzima i donosi zakonom propisane
mjere kontrole cijena radi sprječavanja neopravdanog ili
nezakonitog poskupljivanja komunalnih usluga.
Općina prati i druge cijene radi zaštite potrošača
koje su joj zakonom stavljene u nadležnost te poduzima
odgovarajuće propisane mjere kontrole cijena.
Članak 27.
U području zaštite i unapređenja prirodnog okoliša
Općina posvećuje posebnu pažnju očuvanju zdravog čovjekovog okoliša i intenzivno poduzima mjere na stalnom
unapređivanju i oblikovanju prirodnog okoliša u cilju
postizanja ljepšeg i zdravijeg stanja prirodnog okoliša.
Općina na svom području organizira zbrinjavanje
komunalnog i drugog otpada, utvrđuje posebna mjesta za
odlaganje otpadnih tvari, propisuje komunalni red, brine
se o čistoći i uređenosti javnih i drugih površina koje su
pod nadležnošću Općine, te donosi i poduzima mjere
na sprječavanju nastajanja uzroka koji ugrožavaju opće
zdravstvene i sanitarne uvjete života, odnosno ekosistem
općenito.
Članak 28.
U okviru zakonskih ovlaštenja Općina organizira
zaštitu od požara i civilnu zaštitu na svom području, brine
o njenom uspješnom funkcioniranju, te poduzima i donosi
mjere za unapređenje zaštite od požara i civilne zaštite.
Članak 29.
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Općina sukladno Zakonu može radi trajnog obavljanja određenih djelatnosti iz područja lokalne samouprave
osnivati pojedine ustanove.
Članak 30.
Sva Općinska tijela dužna su voditi takovu politiku
kojom će se ostvarivati ravnomjerni razvoj Općine i naselja na čitavom području općine.
Članak 31.
Općina u okviru svog samoupravnog djelovanja,
pored poslova navedenih u člancima 17. - 32. ovog Statuta, obavlja i sve druge poslove koji su neposrednoj svezi
s interesom općinske zajednice za njezin gospodarski i
društveni napredak, a nisu u nadležnosti drugih tijela.
Članak 32.
Općinska uprava obavlja poslove za koje je zakonom ili odlukama nadležnih tijela ovlaštena.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 33.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog
zbora građana.
Članak 34.
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 na temelju odredaba zakona i ovog
Statuta raspisuje Općinsko vijeće Lobor na prijedlog jedne
trećine članova Općinskog vijeća, načelnik, na prijedlog
polovine od ukupnog broja mjesnih odbora, i na prijedlog
20% birača upisanih u birački popis općine.
Članak 35.
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 Lobor znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu propisanom
zakonom
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 36.
Općinsko vijeće dužno je raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, u koliko prijedlog
ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti
predlagača, najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema
prijedloga.
Članak 37.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
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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.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se
potrebna financijska sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Općine.
Članak 38.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Općine Lobor i upisani su
u popis birača.
Članak 39.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
Općinsko vijeće.
U roku određenom zakonom ne može se ponovno
odlučivati na referendumu o prijedlogu ili pitanju za koje
je donijeta odluka iz stavka 1. ovog članka.
Članak 40.
Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen može
se ponovno iznijeti na referendum u roku određenom
zakonom.
Članak 41.
Općinsko vijeće Lobor može tražiti mišljenje od
mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom, a osobito
o pitanjima:
- određivanja vrsta i visini općinskih poreza, naknada i taksi čije stope u granicama određenim zakonom
utvrđuje samostalno,
- utvrđivanja mjesta za odlaganje otpadnih tvari,
- određivanja radnog vremena ugostiteljskih radnji,
- donošenja odluka o uređenju prometa na području
Općine,
- utvrđivanje imena ulica i trgova,
- komunalnih objekata,
- propisivanja komunalnog reda,
- brige o grobljima i propisivanju uvjeta i načina
njihovog korištenja i upravljanja.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga
članka može dati 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovoga članka. Ukoliko prijedlog ne prihvati, o
razlozima odbijanja obavijestit će predlagača.
Općinsko vijeće dužno je zatražiti mišljenje i o
drugim pitanjima utvrđenim zakonom.
Članak 42.
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.
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Članak 43.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati
donošenje određenih akata ili rješavanja određenog pitanja
iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz
stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te
dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku
od tri mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 44.
Svaki građanin i pravna osoba ima pravo tijelima
Općine i upravnim tijelima Općine slati predstavke i
pritužbe na rad tijela Općine i upravna tijela, davati prijedloge i na njih dobiti odgovor od čelnika tijela Općine,
odnosno čelnika upravnoga tijela, u optimalno mogućem
roku, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja
prijedloga, predstavke, odnosno pritužbe.
IV.TIJELA OPĆINE LOBOR
Članak 45.
Tijela Općine Lobor su Općinsko vijeće i načelnik
Općine Lobor
1. OPĆINSKO VIJEĆE LOBOR
Članak 46.
Općinsko vijeće Lobor predstavničko je tijelo
građana Općine Lobor i tijelo lokalne samouprave koje
donosi akte u okviru svog djelokruga, te obavlja 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 47.
Općinsko vijeće ima pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja, a osobito o
uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom
planiranju, o utvrđivanju naselja (dijelova Općine), o
komunalnim djelatnostima, o brizi za djecu, socijalnoj
skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom
obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu, zaštiti
potrošača, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, te o zaštiti i
unapređenju prirodnog okoliša.
a) Samoupravni djelokrug Općinskog vijeća Lobor
Članak 48.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine Lobor,
- donosi Poslovnik o radu
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine sukladno
zakonu,
- donosi odluke o općinskim porezima i naknadama,
taksama i drugim prihodima od interesa za Općinu,
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- donosi Proračun Općine i godišnji obračun proračuna Općine,
- donosi odluke o izvršavanju proračuna - uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima
Općine,
- donosi odluke o pristupanju nacionalnom udruženju, međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica drugih
država, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- raspisuje referendum,
- raspisuje izbore za vijeća mjesnih odbora,
- bira i razrješuje:
- Predsjednika i Potpredsjednika Vijeća
- predsjednika, potpredsjednika i članova radnih
tijela Vijeća,
- drugih nositelja i predstavnika Vijeća u tijelima i
institucijama određenih zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vijeće,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Općinskih upravnih
tijela,
- osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za Općinu,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u
djelokrug zakonom i ovim Statutom.
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 Lobor. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik
obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici
Općinskog vijeća.
Članak 49.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova,
ukoliko je sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Statut Općine, Proračun, godišnji obračun Proračuna, Poslovnik, i akti o izboru Predsjednika i Potpredsjednika Općinskog vijeća, donose se većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Poslovnikom Općinskog vijeća Lobor mogu se
odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom
glasova svih vijećnika.
Članak 50.
Sjednice općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti može se isključiti samo iznomno, u slučajevima
predviđenim posebnim zakonima i općim aktom općinskog vijeća.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno,
ako Vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili
drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.
Članak 51.
Općinsko vijeće zasjeda najmanje jednom u tri mjeseca, odnosno redovito u pravilu jednom u dva mjeseca.
Ukoliko predsjednik općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka sjednicu će sazvati
općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 1. i 2. ovog članka
sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova
predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne
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uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 52.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na
sjednici Općinskog vijeća.
b) Sastav i izbor Općinskog vijeća Lobor
Članak 53.
Općinsko vijeće Lobor sastoji se od neparnog broja
članova i broji jedanaest (11) članova.
U slučaju promjene broja članova Općinskog vijeća
utvrđenog ovim Statutom izabrani članovi ostaju na dužnosti do isteka mandata.
c) Vijećnici
Članak 54.
Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, odnosno do objave
odluke Vlade RH o raspisivanju izbora ili do objave
odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela u
skladu sa Zakonom kojim se uređuje lokalna i područna
(regionalna) samouprava.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća
izabranog na redovnim izborima.
Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati
sjednicama Vijeća, podnositi prijedloge za donošenje općih i pojedinačnih akata, drugih akata i mjera, te postavljati
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine i to na sjednici Vijeća neposredno ili pismenim putem predsjedniku
Općinskog vijeća.
Članak 55.
Članovi Vijeća mogu svoj mandat staviti u mirovanje ili podnijeti ostavku, zbog nespojivosti s drugim
dužnostima ili zbog osobnih razloga, te drugih razloga
utvrđenih zakonom.
Odluku o stupanju zamjenika u Općinsko vijeće
umjesto vijećnika koji su mandat stavili u mirovanje ili
podnijeli ostavku donosi Općinsko vijeće na prijedlog
Mandatne komisije Vijeća u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se uređuje izbor predstavničkih tijela
lokalne samouprave.
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.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Vijeća na
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti
jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 56.
Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati Vijeću
raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog
vijeća, na izvršavanje odluka Vijeća ili na rad načelnika
i upravnih tijela Općine.
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Član Općinskog vijeća ima pravo Općinskom načelniku i Pročelniku upravnog tijela Općine postavljati
pitanja koja se odnose na rad ili na poslove iz djelokruga
Općinskog načelnika i upravnog tijela, a Općinski načelnik
i Pročelnik je dužan na pitanja dati obrazložene odgovore
u optimalnom roku, a najkasnije 30 dana od podnošenja.
Članak 57.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u Vijeću Općine, u skladu s posebnom
odlukom Vijeća.
d) Predsjednik i potpredsjednik vijeća
Članak 58.
Općinsko vijeće Lobor ima predsjednika i prvog i
drugog potpredsjednika.
Članak 59.
Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće
iz svojih redova na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Članak 60.
Predsjednik vijeća:
1. predstavlja Vijeće,
2. saziva i organizira najmanje jednom u tri mjeseca
sjednice Vijeća,
3. predsjedava sjednicama Vijeća,
4. predlaže dnevni red sazvane sjednice Vijeća,
5. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
6. brine se o postupku donošenja odluka i općih
akata,
7. usklađuje rad radnih tijela vijeća,
8. potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,
9. brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
10. brine o zaštiti prava vijećnika,
11. obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Vijeća.
Članak 61.
Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu Predsjedniku,
zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju i druge poslove iz prethodnog članka ovog Statuta
koje im povjeri predsjednik.
e) Radna tijela Vijeća
Članak 62.
Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga
radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svojeg
djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova koji im
se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju.
Predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 1. ovog
članka bira Vijeće iz redova svojih članova.
Aktom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov
naziv, sastav, djelokrug, obveze i način rada.
Članak 63.
Općinsko vijeće osniva:
- Mandatnu komisiju
- Komisiju za izbor i imenovanja,
- Komisiju za statutarno pravna pitanja,
- Komisiju za financije i proračun,
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Članak 64.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se
odnose na mandatna prava članova Vijeća.
Članak 65.
Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika
i dva člana.
Komisija za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor članova
radnih tijela Općinskog vijeća, te drugih osoba, utvrđenih
ovim Statutom.
Članak 66.
Komisija za statutarno pravna pitanja ima predsjednika i dva člana.
Komisija za statutarno pravna pitanja raspravlja i
predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, te
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno
Poslovnika, daje mišljenja o pravnoj utemeljenosti prijedloga odluka i drugih akata, te obavlja i druge poslove
utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom.
Članak 67.
Komisija za financije i proračun ima predsjednika
i dva člana.
Komisija za financije i proračun raspravlja o pitanjima i daje svoje mišljenje na prijedloge akata koji se
odnose na financiranje Općine, izvore i vrste prihoda, te
proračun Općine.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 68.
Općinski načelnik zastupa Općinu Lobor i nositelj
je izvršne vlasti.
Mandat načelnika traje četiri godine.
Članak 69.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika
biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom
zakonu.
Članak 70.
Općinski načelnik u obavljanju Izvršne vlasti:
- priprema i podnosi prijedloge općih akata Općinskom vijeću,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine Lobor 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 Lobor 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 Općine Lobor,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine Lobor,
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- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Općine Lobor
- imenuje i razrješava pročelnika upravnog odjela
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela
Općine Lobor
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora
- usmjerava djelovanje upravnog odjela Općine
Lobor u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Lobor
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba
- obvezan je prisustvovati sjednicama Vijeća,
- može povjeriti svom zamjeniku stalno obavljanje
određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
- neposredno usmjerava rad upravnih tijela Općine,
i potpisuje akte koji su u nadležnosti upravnih tijela ako
za potpisivanje nije ovlašten pročelnik,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim
Statutom i odlukama Vijeća.
Članak 71.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Lobor.
Članak 72.
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 ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od
6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 73.
Općinski načelnik ima zamjenika.
Zamjenik Općinskog načelnika bira se shodno načinu i postupku propisanom za izbor Općinskog načelnika.
Zamjenik Općinskog načelnika zamjenjuje Općinskog načelnika u obavljanju dužnosti u slučaju njegove
duže spriječenosti ili odsutnosti. Pri obavljanju povjerenih
poslova iz djelokruga načelnika zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova
iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost
Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.
Članak 74.
Općinski načelnik i njegov zamjenik sami odlučuju
hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od
8 dana od stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavjest
Jedinstvenom upravnom odjelu o tome da li će dužnost
obavljati profesionalno.
Članak 75.
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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 76.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom
35. 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.
V. OPĆINSKA UPRAVA
Članak 77.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu općim aktom Općinskog vijeća ustrojava se općinsko
upravno tijelo pod nazivom Jedinstveni upravni odjel (u
daljnjem tekstu:Upravni odjel).
Upravnim odjelom, općinskim upravnim tijelom
upravlja Pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje načelnik.
Upravni odjel Općinske izvršava zakone, propise i
druge opće akte Općinskog vijeća i načelnika i odgovoran
je za stanje u području za koje je osnovan.
Upravni odjel Općinske uprave dužan je svojim
radom omogućavati ostvarivanje prava i potreba građana
i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 78.
Upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je načelniku.
Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom
odjelu Općine obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz
djelokruga Upravnog odjela u kojem rade, a namještenici
obavljaju prateće poslove i pomoćne poslove.
Službenici u pravilu prisustvuju sjednici Vijeća i
njihovih radnih tijela na kojima se raspravlja o predmetima
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iz njihovog užeg djelokruga.
Na sjednicama tijela Općine iz stavka 4. ovog članka
obvezno prisustvuje najmanje jedan općinski službenik
koji vodi zapisnik.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od
značenja za rad službenika i namještenika u Upravnom
odjelu Općine uređuju se općim aktom Vijeća na temelju
posebnog zakona.
Članak 79.
Službenici će se poticati na trajno stručno osposobljavanje i usavršavnje putem tečajeva, seminara i
školovanja.
Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika
provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika.
Članak 80.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Upravnog odjela
Općinske uprave osiguravaju se u Proračunu Općine, a
za obavljanje državnih poslova iz proračuna Republike
i iz drugih izvora.
Članak 81.
Za obavljanje poslova državne uprave mogu se u
Općini osnivati tijela državne uprave.
Ustrojstvo i djelokrug tih tijela utvrđuje se zakonom.
Određeni se poslovi državne uprave mogu prenijeti
u djelokrug Upravnog odjela Općine.
Preuzimanje poslova iz stavka 3. ovog članka obavit
će se na osnovu mišljenja načelnika.
Sredstva za rad, uvjeti rada, troškovi obavljanja
poslova iz stavka 1. i 3. ovog članka osiguravaju se i
podmiruju iz državnog proračuna.
VI. MJESNA SAMOUPRAVA
1. Osnivanje mjesnih odbora
Članak 82.
Mjesni odbori kao jedinice mjesne samouprave
osnivaju se radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Članak 83.
Mjesni odbori osnivaju se ovim Statutom, odnosno
novi mjesni odbori osnivaju se Statutarnom odlukom.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja
koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu
cjelinu (dio naselja).
Članak 84.
Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati
20% građana mjesnog odbora i njihove organizacije i
udruženja, vijeća mjesnih odbora i načelnik, a prijedlog
Vijeću za osnivanje novog mjesnog odbora podnosi
načelnik.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati
podatke o predlagatelju, mišljenja i stajališta mjesnih
odbora na koje se promjena odnosi i obrazloženje opravdanosti predloženih promjena.
Članak 85.
Načelnik podnosi Općinskom vijeću ocjenu o potrebi, opravdanosti, zakonitosti i usklađenosti zahtjeva sa

Srijeda, 22. srpnja, 2009.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ovim Statutom za osnivanjem mjesnog odbora.
Općinsko vijeće donosi Statutarnu odluku o osnivanju novog mjesnog odbora na prijedlog načelnika, čime
je novi mjesni odbor osnovan s danom stupanja na snagu
statutarne odluke, i započinje s radom po konstituranju
tijela mjesnog odbora po ovom Statutu i zakonu.
Članak 86.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
načelnik u rokovima sukladno izboru predstavničkog
tijela.
Članak 87.
Jedinice mjesne samouprave na području Općine
Lobor sa slijedećim nazivima, sjedištima te područjima
koje obuhvačaju, su:
1. Mjesni odbor Lobor, sa sjedištem u Društvenom
domu u Loboru, Trg sv. Ane 30, obuhvaća područje naselja
Lobor (sve ulice),
2. Mjesni odbor Završje Loborsko, sa sjedištem u
Društvenom domu u Loboru, Trg sv. Ane 30, obuhvaća
područje naselja Završje Loborsko,
3. Mjesni odbor Vinipotok, sa sjedištem u Društvenom domu u Vinipotoku, Markušbrijeg bb, obuhvaća
područje naselja Šipki, Markušbrijeg i Vinipotok od kbr.
83 do kbr. 113,
4. Mjesni odbor Vojnovec, sa sjedištem u Društvenom domu u Loboru, Trg sv. Ane 30, obuhvaća područje
naselja Vojnovec od kbr. 1 do kbr. 41 i Vinipotok od kbr.
1 do kbr. 82,
5. Mjesni odbor Vojnovec, sa sjedištem u Društvenom domu u Loboru, Trg sv. Ane 30, obuhvaća područje
naselja Vojnovec od kbr. 42 do kbr.161,
6. Mjesni odbor Stari Golubovec, sa sjedištem u
Društvenom domu Stari Golubovec bb, obuhvaća područje
naselja Stari Golubovec,
7. Mjesni odbor Petrova Gora, sa sjedištem u Društvenom domu u Petrovoj Gori, obuhvaća područje naselja
Petrova Gora od kbr. 1 do kbr. 80 i Cebovec,
8. Mjesni odbor Petrova Gora, sa sjedištem u Društvenom domu u Petrovoj Gori, obuhvaća područje naselja
Petrova Gora od kbr. 81 do kbr. 175,
9. Mjesni odbor Velika Petrovagorska, sa sjedištem
u Društvenom domu u Petrovoj Gori, obuhvaća područja
naselja Velika Petrovagorska.
2. Samoupravni djelokrug mjesnih odbora
Članak 88.
Mjesni odbori pravne su osobe, imaju svoj pečat
okruglog oblika u skladu sa posebnim propisima i vlastiti
žiro račun, te poslove obavljaju samostalno u okviru zakona i povjerenog djelokruga iz ovog Statuta.
Članak 89.
Mjesni odbori ovlašteni su za obavljanje poslova
povjerenih im ovim Statutom, odnosno Statutarnom odlukom, a koja su od neposrednog utjecaja na život i rad
građana na području mjesnog odbora.
Članak 90.
Mjesni odbori mogu sazivati mjesne zborove građana za svoje cjelokupno područje ili za dio naselja koje
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čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće
mjesnog odbora.
Članak 91.
Mjesnim odborima na njihovom području povjerava
se obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine iz komunalnih djelatnosti, te se zadužuju na
svojim područjima sa obavljanjem poslova na:
- komunalnom redarstvu, u skladu sa posebnom
odlukom Vijeća,
- tekućem održavanju sistema za opskrbu pitkom
vodom iz lokalnih i mjesnih vodovoda,
- tekućem održavanju sistema za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- tekućem održavanju čistoće javnih površina i
okoline,
- tekućem održavanju javnih površina,
- tekućem održavanju nerazvrstanih cesta (popravci
udarnih jama na kolniku i bankinama, sječa šiblja, grmlja,
košnja visoke trave uz cestu, održavanje cestovnih jaraka
za odvodnju, i sl.),
- održavanju poljskih, šumskih, odnosno puteva
kroz nenaseljena područja, i
- tekućem održavanju javne rasvjete (preko ovlaštene pravne osobe određene po načelniku).
Za obavljanje povjerenih poslova mjesnim odborima iz ovog članka predsjednik vijeća mjesnog odbora
odgovara Općinskom načelniku.
Upute i nadzor nad obavljanjem poslova iz ovog
članka daje i obavlja načelnik koji može raspustiti vijeće
mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene poslove iz članka
92. ovog Statuta.
Članak 92.
Mjesni odbori mogu preko predsjednika mjesnog
odbora predlagati donošenje odluka i davati razne inicijative, sudjelovati u odlučivanju u poslovima od lokalnog
značenja, odnosno mogu biti nazočni na radnim sjednicama tijela Općine ali bez prava odlučivanja.
Mjesni odbori u sprovođenju odluka tijela Općine od
šireg značenja dužni su na zahtjev Općine iste sprovoditi,
odnosno izvršiti ih u traženom dijelu ili obimu.
3. Tijela mjesnih odbora
Članak 93.
Tijela mjesnih odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora broji 5 (pet) članova.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, po postupku izbora shodnom
primjenom odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova
Općinskog vijeća.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri
godine.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava glasovanjem
bira predsjednika mjesnog odbora na vrijeme od četiri

Strana 1114 - Broj 16.

godine.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak 94.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa
ovim Statutom, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad
odgovara vijeću mjesnog odbora, a za rad iz članka 92.
ovog Statuta odgovara Općinskom načelniku.
4. Program rada i osnove pravila mjesnih odbora
Članak 95.
Vijeće mjesnog odbora u skladu sa zakonom i ovim
Statutom donosi Pravila mjesnog odbora, program rada
mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan,
i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom i ovim Statutom.
Članak 96.
Programom rada utvrđuju se zadaće mjesnog odbora, osobito u pogledu:
- vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,
- poboljšanja kvalitete stanovanja,
- potreba obavljanja povjerenih poslova iz komunalnih djelatnosti iz članka 92. ovog Statuta,
- zaštite okoliša.
Članak 97.
Pravila mjesnog odbora temeljni je i najviši akt
mjesnog odbora, te svi ostali akti mjesnog odbora moraju
biti u skladu sa pravilima mjesnog odbora.
Članak 98.
Pravila mjesnog odbora moraju biti u skladu sa ovim
Statutom i zakonom.
Pravila mjesnog odbora donosi vijeće mjesnog
odbora većinom glasova svih vijećnika.
Pravilima mjesnog odbora utvrđuju se prava odlučivanja o potrebama i interesima građana sa područja
mjesnog odbora, djelokrug mjesnog odbora, unutarnje
ustrojstvo stalnih i povremenih tijela mjesnog odbora,
oblici neposrednog sudjelovanja građana u mjesnim
poslovima, imovina i financiranje mjesnog odbora, akti
mjesnog odbora, te druga pitanja važna za ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti mjesnog odbora kao i njegovog samoupravnog funkcioniranja.
5. Financiranje djelatnosti mjesnih odbora
Članak 99.
Stalna sredstva za financiranje obavljanja povjerenih djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se u proračunu
Općine Lobor:
- od prikupljene komunalne naknade sa pripadajućeg područja mjesnog odbora,
- od prikupljenog komunalnog doprinosa sa pripadajućeg područja mjesnog odbora,
- od naplaćenih novčanih kazni za prekršaje iz odluke o nerazvrstanim cestama, odvodnji otpadnih voda, i
komunalnom redu,
- od prikupljenih sredstava od korištenja javnih
površina na pripadajućem području, i
- od povremenog iznajmljivanja društvenih domova
sa pripadajućeg područja.
Općinsko vijeće zasebnim odlukama, koje čine
sastavni dio proračuna, regulirati će udio mjesnih odbora
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u navedenim prihodima iz stavka 1. ovog članka.
Načelnik općine zasebnim provedbenim aktom
uređuje način, visinu i vremenski tijek prenošenja stalnih
sredstava mjesnim odborima, sukladno ovom Statutu.
Povremena sredstva za financiranje određene djelatnosti mjesnog odbora mogu se osiguravati u proračunu
Općine na temelju posebne odluke Općinskog vijeća u
okviru proračunskih izdataka isključivo kao namjenska
sredstva, iz poreznih i drugih prihoda Općine.
Mjesni odbor može prikupljati i neposredno namjenska sredstva od građana od lokalnog značenja, ostvarivati
dodatna sredstva od pomoći i dotacija koje ostvari od pravnih ili fizičkih osoba kao i proračuna Općine i Županije.
6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova te
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza
mjesnih odbora
Članak 100.
Obavljanje administrativnih i drugih poslova za
potrebe mjesnih odbora obavlja predsjednik mjesnog
odbora uz odgovarajuću stručnu pomoć Općinskog
upravnog tijela.
Poslovni prostor za mjesne odbore osigurava Općina.
VII.IMOVINA I FINANCIRANJE
Članak 101.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava
koje pripadaju Općini Lobor čine njezinu imovinu.
Članak 102.
Općina upravlja, koristi i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Članak 103.
Općinsko vijeće donosi opći akt o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
a upravljanje imovinom provodi načelnik.
Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje sa ili bez naknade, zakupu i podzakupu nekretnina i
pokretnina u skladu s općim aktom Vijeća donosi načelnik.
Pojedinačni akt o osnivanju poduzeća, društava,
javnih ustanova, kao i o prestanku rada, spajanju ili pripajanju dijela poduzeća, društava ili javnih ustanova u
vlasništvu Općine, donosi Općinsko vijeće.
Načelnik daje suglasnost na raspored dobiti poduzeća, odnosno društava iz stavka 3. ovog članka.
Dio dobiti iz stavka 4. ovog članka, a u skladu s
pojedinačnim aktom načelnika, čini sastavni dio proračuna Općine.
Prihodi javnih ustanova u vlasništvu Općine čine
sastavni dio proračuna Općine.
Iz proračuna Općine pokrivaju se i gubici u poduzećima, društvima i javnim ustanovama kojima je Općina
osnivač ili suosnivač u srazmjeru osnivačkom udjelu.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitka
donosi načelnik Općine.
Članak 104.
Općina Lobor ima prihode kojima u okviru svoga
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine razmjerni su s poslovima koje obavljaju tijela Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
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Članak 105.
Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirez, doprinosi, naknade i
pristojbe,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih
prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima
udio ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općina,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje propisane općinskim odlukama u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u državnom proračunu, i
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 106.
Općinsko vijeće donosi godišnji proračun Općine
za narednu proračunsku godinu na prijedlog načelnika
prije početka godine za koju se donosi proračun, u skladu
s rokovima utvrđenim zakonom.
Na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće donosi
odluku o izvršavanju proračuna, kojom se uređuju uvjeti,
način i postupak gospodarenja i upravljanja prihodima i
rashodima Općine.
Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku
godinu ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, vodi
se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od
tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
VIII. AKTI OPĆINE
1. Opći akti
Članak 107.
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu
donosi odluke i druge opće akte u skladu sa ovim Statutom.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi izmjene i dopune
Statuta kao statutarne odluke, odluke, proračun Općine,
godišnji obračun, rješenja, zaključke, preporuke, upute,
naputke, deklaracije, rezolucije, te daje autentična tumačenja Statuta i drugih općih akata.
Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno
se objavljuje u službenom glasilu Krapinsko-Zagorske
Županije.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od
dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz
osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu
danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 108.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća u skladu sa ovim Statutom, te obavlja
nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Općine koja
obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
Općinski načelnik dužan je dostaviti opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvat-
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kom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja
općeg akta propisan statutom ili poslovnikom, u roku od
15 dana od donošenjja općeg akta.
Članak 109.
Općinska upravna tijela osnovana za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno
izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Općinskog
vijeća.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka
upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.
2. Pojedinačni akti
Članak 110.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju
općih akata Općinskog vijeća kad je to određeno zakonom,
pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose tijela
državne uprave.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka
koje donose općinska upravna tijela, može se izjaviti žalba
nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koja u prvom stupnju
donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba
nadležnom ministarstvu.
Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku,
ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred
tijelima Općine.
U skladu sa odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga
članka može se pokrenuti upravni spor.
Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su odlukom
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne
ovlasti.
Članak 111.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza
općinskog poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza,
doprinosa i naknada koji su prihod Općine donosi se po
skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba kojim je Općina osnivač.
IX. JAVNOST RADA
Članak 112.
Rad Općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih
tijela, te rad Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Članak 113.
Javnost rada Općinskog vijeća, načelnika i njihovih
radnih tijela, te Upravnog odjela osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja,
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata
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u službenom glasilu Krapinsko zagorske županije, i na
način propisan ovim Statutom.
Članak 114.
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se
podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća, načelnika
i Upravnog odjela ne mogu objavljivati jer predstavljaju
tajnu, te način njihovog čuvanja.
X.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 115.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3
Općinskog vijeća i načelnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 116.
Općinsko vijeće 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 staviti na dnevni red Općinskog
vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 117.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje
važiti Statut Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinskozagorske županije broj 13/01, 02/05 i 07/06).
Članak 118.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije).
KLASA:012-03/09-01/01
URBROJ:2211/05-09-01-03
Lobor, 17.07.2009.god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ervin Martinuš, ing, v.r.
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Temeljem članka 130. stavak 1. Zakona o radu
(“Narodne novine” broj 137/04), članka 96. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 48. stavak 1.
alineja 6. Statuta općine Lobor (”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 02/05 i 07/06), na
odgovarajući način primjenom Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine” broj 92/05, 142/06, 77/07,
107/07 i 27/08), Općinsko vijeće Općine Lobor na 02.
sjednici održanoj 17.07.2009.godine donjelo je
ODLUKU
o dopuni Pravilnika o radu
Članak 1.
U članaku 25. stavak 1. Pravilnika o radu (“Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 19/96, 09/01,
06/03, 06/04 i 24/06), dopunjuje se podstavak 1. i glasi:
Šifra

Naziv radnog mjesta

A2

Zamjenik načelnika

Potrebna školska
sprema
Srednja, viša ili
visoka stručna
sprema

Članak 2.
U članaku 27. stavak 1., dopunjuje se podstavak
1. i glasi:
Šifra
A2

Naziv radnog mjesta
Zamjenik načelnika

Koeficijent
1,50

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije”
KLASA: 021-06/09-01/07
URBROJ: 2211/05-01-09-03
Lobor, 17.07.2009.god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ervin Martinuš, ing., v.r.

Na osnovu članka 128. stavak 6. i 7. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) i članka 49. alineja 5. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske Županije broj 13/01, 02/05. 07/06), Općinsko vijeće Lobor
na svojoj 2. sjednici održanoj 17.07.2009. g., usvojilo je slijedeći
GODIŠNJI OBRAČUN
izvršenja Proračuna Općine Lobor za 2008. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Lobor za 2008. godinu ostvaren je u slijedećim iznosima:
PRIHODI I PRIMICI
RASHODI I IZDACI
MANJAK PRIHODA

7.139.163,84 kn
8.665.744,07 kn
1.526.580,23 kn

II. POSEBNI DIO

Članak 2.
Prihodi proračuna po iznosima i vrstama, te izdaci po namjenama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka proračuna, a
su izvršeni, kako slijedi:
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA PERIOD 01.01-31.12.2008. GODINE
P L A N Rebalans III
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje Ind
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Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
VIŠAK/MANJAK
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE-FINANCIRANJE
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11.021.560,00 11.441.756,007.135.504,54
4.040,00
4.040,00
3.659,30
5.855.895,95 5.901.778,00 5.414.773,40
3.850.000,00 3.293.722,95 3.250.970,67
1.319.704,05 2.250.295,05-1.526.580,23
1.319.704,05 2.250.295,05-1.526.580,23

62
91
92
99
-68
-68

0,00
0,00
0,00
0
1.319.704,05
0,00
0,00
0
-1.319.704,05
0,00
0,00
0
P L A N Rebalans III
Izvršenje Ind
UKUPNO PRIHODI
11.025.600,00 11.445.796,007.139.163,84 62
6
PRIHODI
11.021.560,00 11.441.756,007.135.504,54 62
61
PRIHODI OD POREZA
3.933.500,00 4.295.522,004.175.157,68 97
611
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
3.763.500,00 4.153.522,004.077.228,75 98
6111 POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA
3.500.000,00 3.727.522,003.673.882,56 99
611110 Porez na dohodak od nesamostalnog rada
3.500.000,00 3.727.522,003.673.882,56 99
6112 POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI
170.000,00 180.000,00 178.415,14 99
61121 Porez na doh.po osn.djel.trg.putnika
25.000,00 35.000,00 34.695,78 99
611210 Porez na dohodak od obrta, poljoprivrede i šumarstva
60.000,00 60.000,00 71.110,01 119
611211 Porez na doh.za prim.u naravi
10.000,00 10.000,00 10.869,99 109
611220 Porez na doh.po osn.autor.naknada
60.000,00 15.000,00
2.385,75 16
611230 Porez na dohodak od povremenog rada
15.000,00 60.000,00 59.353,61 99
6113 POREZ NA DOHODAK OD IMOVINE
20.000,00 40.000,00 41.896,30 105
611310 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
20.000,00 40.000,00 41.896,30 105
6114 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA
3.500,00 106.000,00 79.104,60 75
611410 Porez na doh. od dividendi u udj.u dobiti
1.000,00 100.000,00 76.666,48 77
611440 Porez na doh.po osn.udjela u dob.čl.uprave
1.000,00
1.000,00
0,00
0
611450 Porez na doh.po osn.živ.osiguranja
1.500,00
5.000,00
2.438,12 49
6115 POREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI
70.000,00 100.000,00 103.930,15 104
611510 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi
70.000,00 100.000,00 103.930,15 104
613
POREZ NA IMOVINU
95.000,00 97.000,00 64.282,47 66
6131 STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU
32.000,00 34.000,00 21.077,87 62
613140 Porez na kuće za odmor
30.000,00 30.000,00 18.265,30 61
613150 Porez na korištenje javnih površina
2.000,00
4.000,00
2.812,57 70
6132 POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE
3.000,00
3.000,00
0,00
0
613210 Porez na nasljedstva i darove
3.000,00
3.000,00
0,00
0
6134 POREZ NA PROMET NEKRETNINA
60.000,00 60.000,00 43.204,60 72
613410 Porez na promet nekretnina
60.000,00 60.000,00 43.204,60 72
614
POREZ NA ROBU I USLUGE
75.000,00 45.000,00 33.646,46 75
6142 POREZ NA PROMET
50.000,00 20.000,00 10.316,87 52
614240 Porez na potrošnju
50.000,00 20.000,00 10.316,87 52
6145 POREZ NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐ. AKTIVNOSTI 25.000,00 25.000,00 23.329,59 93
614530 Porez na tvrtku ili naziv tvrtke
25.000,00 25.000,00 23.329,59 93
63
POTPORE
6.415.400,00 6.332.730,412.337.423,47 37
633
POTPORE IZ PRORAČUNA
5.085.400,00 5.002.730,412.337.423,47 47
6331 TEKUĆE POTPORE IZ PRORAČUNA
1.533.400,00 1.623.225,001.357.918,06 84
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna
500.000,00 700.000,00 549.133,06 78
633111 Potpora Minist. obitelji, branitelja i međug.solidarnosti
417.400,00 582.225,00 582.225,00 100
63312 Potpora KZŽ za program “Pomoć u kući starijim osobama”
50.000,00 50.000,00
0,00
0
633120 Tekuće potpore iz županijskog proračuna
350.000,00
0,00
0,00
0
63314 Pomoći iz općinskih pror. za “Pomoć u kući starijim osobama”
216.000,00 291.000,00 226.560,00 78
6332 KAPITALNE POTPORE IZ PRORAČUNA
3.552.000,00 3.379.505,41 979.505,41 29
63321 Potpora Ministarstva reg.razvoja, šumarstva i vod.gospod.
2.500.000,00 2.300.000,00 200.000,00
9
633210 Potpora iz Ministarstva kulture
300.000,00 300.000,00 300.000,00 100
633211 Potpora Ministartva obitelji, branitelja.. za stacionar
0,00 200.000,00 200.000,00 100
633221 Potpora Fonda za regionalni razvoj
500.000,00 300.000,00
0,00
0
6332211 Potpora KZŽ za asfaltiranje nerazvrstanih cesta
50.000,00 93.755,48 93.755,48 100
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633222
634
6342
634224
634226
634229
64
641
6413
641320
642
6421
642160
642192
6422
642230
642231
642232
6423
64239
65
651
6513
651390
652
6523
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Potpora iz Fonda za zaštitu okoliša i energ.učink.
OSTALE POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE
OSTALE KAPITALNE POTPORE
Potpora Zag.vodovoda za vodoopskrbu
Potpora Hrv.voda za vodoopskrbu
Potpora KZŽ za sanaciju odlagališta otpada
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU
Prihodi od kamata
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
NAKNADA ZA KONCESIJE
Naknada za koncesiju za autotaksi prijevoz
Naknada za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA IMOVINE
Naknada za upotrebu javnih općinskih površina
Prihod od iznajmljivanja prostora HP i PZ
Prihod od iznajmljivanja Doma Kulture
OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prenamjene poljop.zemljišta
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE
Prihod od prodaje državnih biljega
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
KOMUNALNI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE
UTVRĐENE POS.ZAKONOM
652310 Komunalni doprinosi
652320 Komunalne naknade
652321 Grobne naknade
652323 Prihod od koncesije za vodu
6524 DOPRINOS ZA ŠUME
652410 Doprinos za šume
6525 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA GRAĐANA
652511 Prihod od sufinanciranja građana-asfaltiranje nerazv.cesta
652512 Prihod od sufinanciranja građana - vodovodi
66
OSTALI PRIHODI
661
VLASTITI PRIHODI
6612 PRIHODI OD OBAVLJANJA VLASTITE DJELATNOSTI
661210 Prihod od usluga sahrane
661212 Ostali nespomenuti vlastiti prihodi
7
PRIMICI
72
PRIMICI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
721
PRIMICI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
7211 STAMBENI OBJEKTI
721190 Primici od otplate stanova-Cvetko
7211901 Otplata stana - Vešligaj Zora 0410934397707
7211902 Otplata stana- Behin Dragutin 0307957330191
UKUPNO RASHODI
3
RASHODI
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
311
PLAĆE
3111 PLAČE ZA REDOVAN RAD
31111 Bruto plaća zaposlenih
312
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
3121 NAKNADE PLAĆA
312120 Prigodne nagrade, darovi djeci i sl.
313
DOPRINOSI NA PLAĆE
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202.000,00 185.749,93 185.749,93 100
1.330.000,00 1.330.000,00
0,00
0
1.330.000,00 1.330.000,00
0,00
0
800.000,00 800.000,00
0,00
0
500.000,00 500.000,00
0,00
0
30.000,00 30.000,00
0,00
0
68.660,00 88.635,59 83.175,88 94
10.000,00
5.455,59
5.455,54 100
10.000,00
5.455,59
5.455,54 100
10.000,00
5.455,59
5.455,54 100
58.660,00 83.180,00 77.720,34 93
21.000,00 21.000,00 18.800,00 90
15.000,00 15.000,00 13.300,00 89
6.000,00
6.000,00
5.500,00 92
36.660,00 61.180,00 58.920,34 96
10.000,00 10.000,00
5.115,34 51
6.660,00 24.180,00 24.180,00 100
20.000,00 27.000,00 29.625,00 110
1.000,00
1.000,00
0,00
0
1.000,00
1.000,00
0,00
0
459.000,00 559.500,00 364.542,71 65
4.000,00
4.500,00
3.833,44 85
4.000,00
4.500,00
3.833,44 85
4.000,00
4.500,00
3.833,44 85
455.000,00 555.000,00 360.709,27 65
250.000,00 350.000,00 294.690,88
10.000,00 40.000,00 33.161,82
90.000,00 90.000,00 80.029,14
90.000,00 160.000,00 159.845,00
60.000,00 60.000,00 21.654,92
25.000,00 25.000,00
8.893,16
25.000,00 25.000,00
8.893,16
180.000,00 180.000,00 57.125,23
100.000,00 100.000,00 10.450,23
80.000,00 80.000,00 46.675,00
145.000,00 165.368,00 175.204,80
145.000,00 165.368,00 175.204,80
145.000,00 165.368,00 175.204,80
45.000,00 45.000,00 48.199,00
100.000,00 120.368,00 127.005,80
4.040,00
4.040,00
3.659,30
4.040,00
4.040,00
3.659,30
4.040,00
4.040,00
3.659,30
4.040,00
4.040,00
3.659,30
2.040,00
2.040,00
2.040,00
1.000,00
1.000,00
841,80
1.000,00
1.000,00
777,50
11.025.600,00 9.195.500,958.665.744,07
5.855.895,95 5.901.778,005.414.773,40
416.220,87 416.220,87 416.211,10
340.205,52 340.205,52 340.205,58
340.205,52 340.205,52 340.205,58
340.205,52 340.205,52 340.205,58
17.500,00 17.500,00 17.490,00
17.500,00 17.500,00 17.490,00
17.500,00 17.500,00 17.490,00
58.515,35 58.515,35 58.515,52

84
83
89
100
36
36
36
32
10
58
106
106
106
107
106
91
91
91
91
100
84
78
94
92
100
100
100
100
100
100
100
100
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3132 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
51.030,83 51.030,83 51.030,90 100
313210 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje 15 %
51.030,83 51.030,83 51.030,90 100
3133 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE
5.783,49
5.783,49
5.783,52 100
313310 Doprinos za zapošljavanje 1,7 %
5.783,49
5.783,49
5.783,52 100
3134 DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA POSLU
1.701,03
1.701,03
1.701,10 100
313410 Doprinos za osiguranje 0.5 %
1.701,03
1.701,03
1.701,10 100
32
MATERIJALNI RASHODI
2.086.775,08 1.938.121,171.804.926,68 93
321
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
50.000,00 50.000,00 48.123,00 96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA
30.000,00 35.000,00 36.147,00 103
321150 Naknada za korištenje os.auta u sl.svrhe UO
30.000,00 35.000,00 36.147,00 103
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ
10.000,00 10.000,00
8.896,00 89
321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
10.000,00 10.000,00
8.896,00 89
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
10.000,00
5.000,00
3.080,00 62
321310 Seminari i savjetovanja
10.000,00
5.000,00
3.080,00 62
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
320.175,08 351.188,28 327.701,47 93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
65.000,00 40.000,00 35.718,26 89
322110 Uredski materijal
40.000,00 15.000,00 12.741,27 85
322120 Narodne novine, časopisi i glasila
20.000,00 20.000,00 18.299,16 91
322140 Materijal za čišćenje i održavanje
5.000,00
5.000,00
4.677,83 94
3223 ENERGIJA
155.175,08 185.176,08 180.296,30 97
322310 Električna energija
25.000,00 27.000,00 25.983,66 96
322311 Utrošena energija za javnu rasvjetu
105.175,08 128.176,08 125.362,31 98
322330 Utrošak plina
25.000,00 30.000,00 28.950,33 97
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽ.
90.000,00 124.012,20 110.649,73 89
322410 Utrošeni materijal za održavanje cesta
0,00 106.436,00 93.136,75 88
3224191 Uređenje lokalnih vodovoda
20.000,00
7.576,20
7.576,20 100
3224192 Komunalna infrastruktura za športsku dvoranu i projek.dok.
50.000,00
0,00
0,00
0
322420 Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje opreme
20.000,00 10.000,00
9.936,78 99
3225 SITNI INVENTAR
10.000,00
2.000,00
1.037,18 52
322510 Sitni inventar
10.000,00
2.000,00
1.037,18 52
323
RASHODI ZA USLUGE
1.302.600,00 1.082.762,891.013.759,24 94
3231 USLUGE TELEFONA I POŠTE
55.000,00 31.000,00 30.464,41 98
323110 Usluge telefona
25.000,00 18.000,00 17.132,18 95
323130 Poštarina
30.000,00 13.000,00 13.332,23 103
3232 TEKUĆE ODRŽAVANJE
240.000,00 342.457,20 331.242,46 97
323210 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
150.000,00 200.000,00 206.079,36 103
323211 Održavanje javne rasvjete
80.000,00 90.000,00 77.049,10 86
323212 Priključak na el.mrežu Trg sv. Ane čkbr. 264
0,00 45.457,20 45.457,20 100
323226 Dekoriranje Trga sv. Ane u Loboru za blagdane
10.000,00
7.000,00
2.656,80 38
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
26.100,00 25.000,00 17.561,66 70
323320 Objava oglasa i natječaja
20.000,00 15.000,00
8.246,96 55
323390 Informiranje putem Radio postaja
6.100,00 10.000,00
9.314,70 93
3234 KOMUNALNE USLUGE
376.000,00 272.564,00 247.337,33 91
323410 Utrošena voda
1.000,00 10.000,00
9.662,35 97
323420 Iznošenje i odvoz smeća
40.000,00 45.000,00 48.569,67 108
323440 Sanacija odlagališta u Tugonici
100.000,00
0,00
0,00
0
323441 Sanacija divljih odlagališta otpada
50.000,00
0,00
0,00
0
323450 Čišćenje snijega sa cesta
70.000,00 50.000,00 22.017,00 44
32349 Održavanje groblja i javnih površina
100.000,00 160.000,00 159.524,51 100
323491 Vertikalna prometna signaliz. na nerazv.cestama
15.000,00
7.564,00
7.563,80 100
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
45.000,00 45.000,00 36.184,22 80
323620 Veterinarske usluge
45.000,00 45.000,00 36.184,22 80
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
507.500,00 308.741,69 301.216,86 98
323710 Usluge sahrane-prijenos umrlih iz mrtvačnice
30.000,00 30.000,00 25.010,00 83
323721 Ugovor o djelu - društveni dom (neto)
24.000,00 16.800,00 16.800,00 100
3237211 Ugovor o djelu - društveni dom (porez i doprinosi)
22.000,00 15.400,00 15.399,85 100
323722 Ugovor o djelu - čišćenje (neto)
6.000,00
2.500,00
2.500,00 100
3237221 Ugovor o djelu -čišćenje (porez i doprinosi)
5.500,00
2.291,69
2.291,69 100
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323730 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
20.000,00 10.000,00
7.650,84
323740 Sudske pristojbe
5.000,00
5.000,00
5.000,00
323790 Izrada novih kompjutorskih programa
10.000,00
0,00
0,00
323791 Izrada Prostornog plana općine
25.000,00 26.500,00 26.500,00
323792 Izrada Razvojnog projekta Općine Lobor
60.000,00 15.250,00 15.250,00
323796 Izrada projektne dokumentacije
300.000,00 185.000,00 184.814,48
3238 RAČUNALNE USLUGE
15.000,00 15.000,00 11.972,20
323890 Usluge održavanja računalnih programa
15.000,00 15.000,00 11.972,20
3239 OSTALE USLUGE
38.000,00 43.000,00 37.780,10
323910 Grafičke i tiskarske usluge i sl.
3.000,00
3.000,00
0,00
32392 Tiskanje Loborskog lista
35.000,00 40.000,00 37.780,10
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
414.000,00 454.170,00 415.342,97
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 85.000,00 75.000,00 42.044,97
329110 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela općine
40.000,00 30.000,00 32.044,97
329111 Sredstva za rad Mjesnih odbora
45.000,00 45.000,00 10.000,00
3293 REPREZENTACIJA
225.000,00 284.000,00 284.895,79
329310 Reprezentacija
75.000,00 55.000,00 56.155,81
329311 Dan Općine
150.000,00 229.000,00 228.739,98
3294 ČLANARINE
4.000,00
3.500,00
3.427,39
32941 Članarina Udruzi gradova i općina RH
4.000,00
3.500,00
3.427,39
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
100.000,00 91.670,00 84.974,82
329990 Troškovi održavanja Male škole i igraonice
35.000,00 35.000,00 34.889,82
329991 Škola plivanja
3.500,00
2.200,00
2.200,00
329992 Vijenci za poginule branitelje i ostale
2.500,00
2.500,00
915,00
329993 Vodoprivredna naknada
4.000,00
0,00
0,00
329994 Razvoj civilne zastite
5.000,00
5.000,00
0,00
329995 Gradnja grobnica
50.000,00 46.970,00 46.970,00
34
FINANCIJSKI RASHODI
10.500,00
6.000,00
3.199,34
343
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
10.500,00
6.000,00
3.199,34
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
8.000,00
3.500,00
3.199,34
343120 Usluge platnog prometa
8.000,00
3.500,00
3.199,34
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI
2.500,00
2.500,00
0,00
34349 Državni proračun-55% od otplate stanova
2.500,00
2.500,00
0,00
35
SUBVENCIJE
200.000,00 120.680,00 110.329,95
352
SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH DJELATNOSTI 200.000,00 120.680,00 110.329,95
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA
200.000,00 120.680,00 110.329,95
352310 Potrebe za poljoprivredu
200.000,00 120.000,00 109.652,81
352311 Subvenc.kamata na poljoprivredne kredite
0,00
680,00
677,14
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
1.024.400,00 1.233.325,001.088.660,06
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ. 1.024.400,00 1.233.325,001.088.660,06
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
145.000,00 185.100,00 181.855,06
372120 Pomoć obiteljima i kućanstvima
20.000,00 60.000,00 59.123,71
372130 Pomoć invalidima
5.000,00
5.000,00
2.500,00
372131 Prijevoz djece s poteškoćama u razvoju
12.000,00
5.100,00
5.055,37
37215 Stipendiranje učenika i studenata
78.000,00 78.000,00 77.600,00
37217 Poticaji obiteljima za novorođenu djecu
30.000,00 37.000,00 37.575,98
3722 NAKNADE KUĆANSTVIMA U NARAVI
879.400,00 1.048.225,00 906.805,00
37222 Program “Pomoć u kući starijim osobama”
719.400,00 873.225,00 740.725,00
372292 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednje škole
160.000,00 175.000,00 166.080,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
2.118.000,00 2.187.430,961.991.446,27
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
598.000,00 677.430,96 627.114,04
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
583.000,00 662.430,96 618.684,53
381141 Političkim strankama
11.000,00 11.000,00
9.689,36
381142 Tekuće donacije udrugama
120.000,00 135.000,00 135.745,21
381152 Prijenos sredstava za rad DVD-a Lobor
200.000,00 200.000,00 160.000,00
381161 Prijenos sredstava Dječjem vrtiću
150.000,00 150.000,00 152.910,00
381162 Prijenos sredstava Crvenom križu
17.000,00 17.000,00 12.000,00
381163 Tekuće donacije za kulturu
30.000,00 52.000,00 52.310,00

77
100
0
100
100
100
80
80
88
0
94
91
56
107
22
100
102
100
98
98
93
100
100
37
0
0
100
53
53
91
91
0
0
91
91
91
91
100
88
88
98
99
50
99
99
102
87
85
95
91
93
93
88
101
80
102
71
101
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381164 Tekuće donacije za turizam
5.000,00
5.000,00
3.599,00 72
381165 Sufinac.arheol.iskapanja kod M.B.Gorske-muzej na otvorenom
50.000,00 92.430,96 92.430,96 100
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI
15.000,00 15.000,00
8.429,51 56
381290 Tekuće donacije u naravi (OŠ Lobor )
15.000,00 15.000,00
8.429,51 56
382
KAPITALNE DONACIJE
1.500.000,00 1.500.000,001.354.832,23 90
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZAC.
1.500.000,00 1.500.000,001.354.832,23 90
38215 Kapitalne donacije - za športsku dvoranu
1.500.000,00 1.500.000,001.354.832,23 90
385
IZVANREDNI RASHODI
20.000,00 10.000,00
9.500,00 95
3851 NEPREDVIĐEN RASHODI DO VISINE PRORAČ. PRIČUVE
20.000,00 10.000,00
9.500,00 95
385110 Nepredviđeni rashodi - tekuća rezerva
20.000,00 10.000,00
9.500,00 95
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
3.850.000,00 3.293.722,953.250.970,67 99
41
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
50.000,00
0,00
0,00
0
411
MATERIJALNA IMOVINA
50.000,00
0,00
0,00
0
4111 ZEMLJIŠTE
50.000,00
0,00
0,00
0
411122 Otkup zemljišta
50.000,00
0,00
0,00
0
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV. 3.800.000,00 3.293.722,953.250.970,67 99
421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
3.800.000,00 3.288.354,953.245.602,67 99
4212 POSLOVNI OBJEKTI
450.000,00 950.000,00 919.685,15 97
421240 Uređenje Domova kulture
300.000,00 950.000,00 919.685,15 97
421243 Uređenje mrtvačnice i groblja
100.000,00
0,00
0,00
0
421245 Uređenje općinskih prostorija
50.000,00
0,00
0,00
0
4213 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
700.000,00 53.160,98 53.160,98 100
421311 Ceste
700.000,00 53.160,98 53.160,98 100
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
2.650.000,00 2.285.193,972.272.756,54 99
42141 Vodoopskrba
400.000,00 104.865,03 104.865,39 100
421410 Odvodnja i nogostupi
1.500.000,00 1.686.000,001.685.374,73 100
421442 Izgradnja Javne rasvjete
300.000,00 350.000,00 338.187,48 97
42149 Uređenje Trga sv. Ane
450.000,00 77.852,75 77.852,75 100
421492 Kružni tok i kabelska kanalizacija - Lobor
0,00
9.806,48
9.806,48 100
421495 Vodovod “Bučva”
0,00 56.669,71 56.669,71 100
422
POSTROJENJA I OPREMA
0,00
5.368,00
5.368,00 100
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
0,00
5.368,00
5.368,00 100
42219 Ostala uredska oprema
0,00
5.368,00
5.368,00 100
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.319.704,05
0,00
0,00
0
54
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 1.319.704,05
0,00
0,00
0
545
OTPLATA GLAV. PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRG.DRUŠT. 1.319.704,05
0,00
0,00
0
5451 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
OD TUZEMIH TRG.DRUŠTAVA
1.319.704,05
0,00
0,00
0
54511 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
OD TUZEMNIH TRG.DRUŠTAVA
1.319.704,05
0,00
0,00
0
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0,00
0,00
0,00
0
84
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
0,00
0,00
0,00
0
845
PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRG.DRUŠT.,OBRTNIKA,PODUZET.
0,00
0,00
0,00
0
8451 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH TRG.DRUŠTAVA
0,00
0,00
0,00
0
84512 PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
0,00
0,00
0,00
0
5
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
1.319.704,05
0,00
0,00
0
54
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 1.319.704,05
0,00
0,00
0
545
OTPLATA GLAV. PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRG.DRUŠT. 1.319.704,05
0,00
0,00
0
5451 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
OD TUZEMIH TRG.DRUŠTAVA
1.319.704,05
0,00
0,00
0
54511 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
OD TUZEMNIH TRG.DRUŠTAVA
1.319.704,05
0,00
0,00
0
II POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2008. GODINE.
PLAN REBALANS IZVRŠENJE IND
UKUPNO RASHODI I IZDACI
11.025.600,00 9.195.500,95 8.665.744,07 94
RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
11.025.600,00 9.195.500,95 8.665.744,07 94
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GLAVA 1 OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO
436.600,00
PROGRAM 1 REDOVNI RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA
271.600,00
AKTIVNOST 1 OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH TIJELA 271.600,00
3
RASHODI
271.600,00
32
MATERIJALNI RASHODI
260.600,00
323
RASHODI ZA USLUGE
64.100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
26.100,00
323320 Objava oglasa i natječaja
20.000,00
323390 Informiranje putem Radio postaja
6.100,00
3239 OSTALE USLUGE
38.000,00
323910 Grafičke i tiskarske usluge i sl.
3.000,00
32392 Tiskanje Loborskog lista
35.000,00
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
196.500,00
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 40.000,00
329110 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela općine
40.000,00
3293 REPREZENTACIJA
150.000,00
329311 Dan Općine
150.000,00
3294 ČLANARINE
4.000,00
32941 Članarina Udruzi gradova i općina RH
4.000,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
2.500,00
329992 Vijenci za poginule branitelje i ostale
2.500,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
11.000,00
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
11.000,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
11.000,00
381141 Političkim strankama
11.000,00
PROGRAM 2 DONACIJE UDRUGAMA
120.000,00
AKTIVNOST 1 Donacije udrugama (Veterani dom.rata,Polit.zatvoren..
120.000,00
3
RASHODI
120.000,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
120.000,00
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
120.000,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
120.000,00
381142 Tekuće donacije udrugama
120.000,00
PROGRAM 3 RAD MJESNIH ODBORA
45.000,00
AKTIVNOST 1 SREDSTVA ZA RAD MJESNIH ODBORA
45.000,00
3
RASHODI
45.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
45.000,00
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
45.000,00
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 45.000,00
329111 Sredstva za rad Mjesnih odbora
45.000,00
GLAVA 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
913.220,87
PROGRAM 1 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 863.220,87
AKTIVNOST 1 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JUO
863.220,87
3
RASHODI
863.220,87
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
416.220,87
311
PLAĆE
340.205,52
3111 PLAČE ZA REDOVAN RAD
340.205,52
31111 Bruto plaća zaposlenih
340.205,52
312
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
17.500,00
3121 NAKNADE PLAĆA
17.500,00
312120 Prigodne nagrade, darovi djeci i sl.
17.500,00
313
DOPRINOSI NA PLAĆE
58.515,35
3132 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
51.030,83
313210 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje 15 %
51.030,83
3133 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE
5.783,49
313310 Doprinos za zapošljavanje
1,7 %
5.783,52
100
3134 DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NESREĆE NA POSLU
1.701,03
313410 Doprinos za osiguranje 0.5 %
1.701,03
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524.000,00
344.000,00
344.000,00
344.000,00
333.000,00
68.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
43.000,00
3.000,00
40.000,00
265.000,00
30.000,00
30.000,00
229.000,00
229.000,00
3.500,00
3.500,00
2.500,00
2.500,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
739.580,56
734.212,56
734.212,56
734.212,56
416.220,87
340.205,52
340.205,52
340.205,52
17.500,00
17.500,00
17.500,00
58.515,35
51.030,83
51.030,83
5.783,49
5.783,49
1.701,03
1.701,03

475.903,67
330.158,46
330.158,46
330.158,46
320.469,10
55.341,76
17.561,66
8.246,96
9.314,70
37.780,10
0,00
37.780,10
265.127,34
32.044,97
32.044,97
228.739,98
228.739,98
3.427,39
3.427,39
915,00
915,00
9.689,36
9.689,36
9.689,36
9.689,36
135.745,21
135.745,21
135.745,21
135.745,21
135.745,21
135.745,21
135.745,21
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
722.762,45
717.394,45
717.394,45
717.394,45
416.211,10
340.205,58
340.205,58
340.205,58
17.490,00
17.490,00
17.490,00
58.515,52
51.030,90
51.030,90
5.783,52
5.783,49

91
96
96
96
96
81
70
55
93
88
0
94
100
107
107
100
100
98
98
37
37
88
88
88
88
101
101
101
101
101
101
101
22
22
22
22
22
22
22
98
98
98
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1.701,10 100
1.701,10 100
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32
MATERIJALNI RASHODI
436.500,00 311.991,69 297.984,01 96
321
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
50.000,00 50.000,00 48.123,00 96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA
30.000,00 35.000,00 36.147,00 103
321150 Naknada za korištenje os.auta u sl.svrhe UO
30.000,00 35.000,00 36.147,00 103
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ
10.000,00 10.000,00
8.896,00 89
321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
10.000,00 10.000,00
8.896,00 89
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
10.000,00
5.000,00
3.080,00 62
321310 Seminari i savjetovanja
10.000,00
5.000,00
3.080,00 62
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
145.000,00 109.000,00 101.626,21 93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
65.000,00 40.000,00 35.718,26 89
322110 Uredski materijal
40.000,00 15.000,00 12.741,27 85
322120 Narodne novine, časopisi i glasila
20.000,00 20.000,00 18.299,16 91
322140 Materijal za čišćenje i održavanje
5.000,00
5.000,00
4.677,83 94
3223 ENERGIJA
50.000,00 57.000,00 54.933,99 96
322310 Električna energija
25.000,00 27.000,00 25.983,66 96
322330 Utrošak plina
25.000,00 30.000,00 28.950,33 97
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽ.
20.000,00 10.000,00
9.936,78 99
322420 Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje opreme
20.000,00 10.000,00
9.936,78 99
3225 SITNI INVENTAR
10.000,00
2.000,00
1.037,18 52
322510 Sitni inventar
10.000,00
2.000,00
1.037,18 52
323
RASHODI ZA USLUGE
162.500,00 97.991,69 92.078,99 94
3231 USLUGE TELEFONA I POŠTE
55.000,00 31.000,00 30.464,41 98
323110 Usluge telefona
25.000,00 18.000,00 17.132,18 95
323130 Poštarina
30.000,00 13.000,00 13.332,23 103
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
92.500,00 51.991,69 49.642,38 95
323721 Ugovor o djelu - društveni dom (neto)
24.000,00 16.800,00 16.800,00 100
3237211 Ugovor o djelu - društveni dom (porez i doprinosi)
22.000,00 15.400,00 15.399,85 100
323722 Ugovor o djelu - čišćenje (neto)
6.000,00
2.500,00
2.500,00 100
3237221 Ugovor o djelu -čišćenje (porez i doprinosi)
5.500,00
2.291,69
2.291,69 100
323730 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
20.000,00 10.000,00
7.650,84 77
323740 Sudske pristojbe
5.000,00
5.000,00
5.000,00 100
323790 Izrada novih kompjutorskih programa
10.000,00
0,00
0,00
0
3238 RAČUNALNE USLUGE
15.000,00 15.000,00 11.972,20 80
323890 Usluge održavanja računalnih programa
15.000,00 15.000,00 11.972,20 80
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
79.000,00 55.000,00 56.155,81 102
3293 REPREZENTACIJA
75.000,00 55.000,00 56.155,81 102
329310 Reprezentacija
75.000,00 55.000,00 56.155,81 102
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
4.000,00
0,00
0,00
0
329993 Vodoprivredna naknada
4.000,00
0,00
0,00
0
34
FINANCIJSKI RASHODI
10.500,00
6.000,00
3.199,34 53
343
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
10.500,00
6.000,00
3.199,34 53
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
8.000,00
3.500,00
3.199,34 91
343120 Usluge platnog prometa
8.000,00
3.500,00
3.199,34 91
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI
2.500,00
2.500,00
0,00
0
34349 Državni proračun-55% od otplate stanova
2.500,00
2.500,00
0,00
0
PROGRAM 2 IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
50.000,00
0,00
0,00
0
AKTIVNOST 1 UREĐENJE I OPREMANJE OPĆINSKIH PROSTORIJA 50.000,00
0,00
0,00
0
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
50.000,00
0,00
0,00
0
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.
50.000,00
0,00
0,00
0
421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
50.000,00
0,00
0,00
0
4212 POSLOVNI OBJEKTI
50.000,00
0,00
0,00
0
421245 Uređenje općinskih prostorija
50.000,00
0,00
0,00
0
PROGRAM 3 POSTROJENJA I OPREMA
0,00
5.368,00
5.368,00 100
AKTIVNOST 4 NAMJEŠTAJ I OSTALA OPREMA
0,00
5.368,00
5.368,00 100
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
0,00
5.368,00
5.368,00 100
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.
0,00
5.368,00
5.368,00 100
422
POSTROJENJA I OPREMA
0,00
5.368,00
5.368,00 100
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
0,00
5.368,00
5.368,00 100
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42219 Ostala uredska oprema
0,00
5.368,00
5.368,00
GLAVA 3 JAVNI RED I SIGURNOST
205.000,00 205.000,00 160.000,00
PROGRAM 1 RAZVOJ VATROGASTVA I ZAŠTITA OD POŽARA
200.000,00 200.000,00 160.000,00
AKTIVNOST 1 TEKUĆE DONACIJE DVD-u LOBOR
200.000,00 200.000,00 160.000,00
3
RASHODI
200.000,00 200.000,00 160.000,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
200.000,00 200.000,00 160.000,00
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
200.000,00 200.000,00 160.000,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
200.000,00 200.000,00 160.000,00
381152 Prijenos sredstava za rad DVD-a Lobor
200.000,00 200.000,00 160.000,00
PROGRAM 2 CIVILNA ZAŠTITA
5.000,00
5.000,00
0,00
AKTIVNOST 1 Zaštita i spašavanje
5.000,00
5.000,00
0,00
3
RASHODI
5.000,00
5.000,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.000,00
5.000,00
0,00
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
0,00
329994 Razvoj civilne zastite
5.000,00
5.000,00
0,00
GLAVA 4 EKONOMSKI POSLOVI
1.519.704,05 120.680,00 110.329,95
PROGRAM 1 RAZVOJ POLJOPRIVREDE
200.000,00 120.680,00 110.329,95
AKTIVNOST 1 POTICAJI U POLJOPRIVREDI
200.000,00 120.680,00 110.329,95
3
RASHODI
200.000,00 120.680,00 110.329,95
35
SUBVENCIJE
200.000,00 120.680,00 110.329,95
352
SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH DJELATNOSTI 200.000,00 120.680,00 110.329,95
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA
200.000,00 120.680,00 110.329,95
352310 Potrebe za poljoprivredu
200.000,00 120.000,00 109.652,81
352311 Subvenc.kamata na poljoprivredne kredite
0,00
680,00
677,14
PROGRAM 2 OTPLATA KREDITA
1.319.704,05
0,00
0,00
AKTIVNOST 1 OTPLATA GLAVNICE
1.319.704,05
0,00
0,00
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.319.704,05
0,00
0,00
54
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 1.319.704,05
0,00
0,00
545
OTPLATA GLAV. PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRG.DRUŠ. 1.319.704,05
0,00
0,00
5451 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
OD TUZEMIH TRG.DRUŠTAVA
1.319.704,05
0,00
0,00
54511 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD
TUZEMNIH TRG.DRUŠTAVA
1.319.704,05
0,00
0,00
GLAVA 5 KOMUNALNA DJELATNOST
3.241.000,00 2.450.396,41 2.395.605,93
PROGRAM 1 VETERINARSKA SLUŽBA
45.000,00 45.000,00 36.184,22
AKTIVNOST 1 SUFINANCIRANJE RADA VETERINARSKE SLUŽBE 45.000,00 45.000,00 36.184,22
3
RASHODI
45.000,00 45.000,00 36.184,22
32
MATERIJALNI RASHODI
45.000,00 45.000,00 36.184,22
323
RASHODI ZA USLUGE
45.000,00 45.000,00 36.184,22
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
45.000,00 45.000,00 36.184,22
323620 Veterinarske usluge
45.000,00 45.000,00 36.184,22
PROGRAM 2 GROBLJA
231.000,00 200.000,00 194.196,86
AKTIVNOST 1 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA
231.000,00 200.000,00 194.196,86
3
RASHODI
131.000,00 200.000,00 194.196,86
32
MATERIJALNI RASHODI
131.000,00 200.000,00 194.196,86
323
RASHODI ZA USLUGE
131.000,00 200.000,00 194.196,86
3234 KOMUNALNE USLUGE
101.000,00 170.000,00 169.186,86
323410 Utrošena voda
1.000,00 10.000,00
9.662,35
32349 Održavanje groblja i javnih površina
100.000,00 160.000,00 159.524,51
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
30.000,00 30.000,00 25.010,00
323710 Usluge sahrane-prijenos umrlih iz mrtvačnice
30.000,00 30.000,00 25.010,00
PROJEKAT 1 UREĐENJE MRTVAČNICE
100.000,00
0,00
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
100.000,00
0,00
0,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.
100.000,00
0,00
0,00
421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
100.000,00
0,00
0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI
100.000,00
0,00
0,00
421243 Uređenje mrtvačnice i groblja
100.000,00
0,00
0,00

100
78
80
80
80
80
80
80
80
0
0
0
0
0
0
0
91
91
91
91
91
91
91
91
100
0
0
0
0
0
0
0
98
80
80
80
80
80
80
80
97
97
97
97
97
100
97
100
83
83
0
0
0
0
0
0
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PROGRAM 3 UREĐENJE SREDIŠTA LOBORA
480.000,00 102.235,43 97.892,23
AKTIVNOST 1 UREĐENJE CENTRA LOBORA
480.000,00 102.235,43 97.892,23
3
RASHODI
30.000,00 14.576,20 10.233,00
32
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00 14.576,20 10.233,00
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
20.000,00
7.576,20
7.576,20
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽ.
20.000,00
7.576,20
7.576,20
3224191 Uređenje lokalnih vodovoda
20.000,00
7.576,20
7.576,20
323
RASHODI ZA USLUGE
10.000,00
7.000,00
2.656,80
3232 TEKUĆE ODRŽAVANJE
10.000,00
7.000,00
2.656,80
323226 Dekoriranje Trga sv. Ane u Loboru za blagdane
10.000,00
7.000,00
2.656,80
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
450.000,00 87.659,23 87.659,23
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.
450.000,00 87.659,23 87.659,23
421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
450.000,00 87.659,23 87.659,23
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
450.000,00 87.659,23 87.659,23
42149 Uređenje Trga sv. Ane
450.000,00 77.852,75 77.852,75
421492 Kružni tok i kabelska kanalizacija - Lobor
0,00
9.806,48
9.806,48
PROGRAM 4 KOMUNALNA INFRASTR. ZA ŠPORTSKU DVORANU 50.000,00
0,00
0,00
AKTIVNOST 1 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRU. ZA ŠD
50.000,00
0,00
0,00
3
RASHODI
50.000,00
0,00
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
50.000,00
0,00
0,00
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
50.000,00
0,00
0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽ.
50.000,00
0,00
0,00
3224192 Komunalna infrastruktura za športsku dvoranu i projek.dok.
50.000,00
0,00
0,00
PROGRAM 5 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
2.435.000,00 2.103.160,98 2.067.332,62
AKTIVNOST 1 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
2.435.000,00 2.103.160,98 2.067.332,62
3
RASHODI
235.000,00 364.000,00 328.796,91
32
MATERIJALNI RASHODI
235.000,00 364.000,00 328.796,91
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0,00 106.436,00 93.136,75
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽ.
0,00 106.436,00 93.136,75
322410 Utrošeni materijal za održavanje cesta
0,00 106.436,00 93.136,75
323
RASHODI ZA USLUGE
235.000,00 257.564,00 235.660,16
3232 TEKUĆE ODRŽAVANJE
150.000,00 200.000,00 206.079,36
323210 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
150.000,00 200.000,00 206.079,36
3234 KOMUNALNE USLUGE
85.000,00 57.564,00 29.580,80
323450 Čišćenje snijega sa cesta
70.000,00 50.000,00 22.017,00
323491 Vertikalna prometna signaliz. na nerazv.cestama
15.000,00
7.564,00
7.563,80
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
2.200.000,00 1.739.160,98 1.738.535,71
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV. 2.200.000,00 1.739.160,98 1.738.535,71
421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
2.200.000,00 1.739.160,98 1.738.535,71
4213 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
700.000,00 53.160,98 53.160,98
421311 Ceste
700.000,00 53.160,98 53.160,98
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1.500.000,00 1.686.000,00 1.685.374,73
421410 Odvodnja i nogostupi
1.500.000,00 1.686.000,00 1.685.374,73
GLAVA 6 ZAŠTITA OKOLIŠA
190.000,00 45.000,00 48.569,67
PROGRAM 2 SANACIJA ODLAGALIŠTA
190.000,00 45.000,00 48.569,67
AKTIVNOST 1 SANACIJA ODLAGALIŠTA I ODVOZ SMEĆA
190.000,00 45.000,00 48.569,67
3
RASHODI
190.000,00 45.000,00 48.569,67
32
MATERIJALNI RASHODI
190.000,00 45.000,00 48.569,67
323
RASHODI ZA USLUGE
190.000,00 45.000,00 48.569,67
3234 KOMUNALNE USLUGE
190.000,00 45.000,00 48.569,67
323420 Iznošenje i odvoz smeća
40.000,00 45.000,00 48.569,67
323440 Sanacija odlagališta u Tugonici
100.000,00
0,00
0,00
323441 Sanacija divljih odlagališta otpada
50.000,00
0,00
0,00
GLAVA 7 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.670.175,08 1.998.888,02 1.940.810,82
PROGRAM 1 OPSKRBA PITKOM VODOM
400.000,00 161.534,74 161.535,10
AKTIVNOST 1 VODOOPSKRBA
400.000,00 161.534,74 161.535,10
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
400.000,00 161.534,74 161.535,10
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.
400.000,00 161.534,74 161.535,10

96
96
70
70
100
100
100
38
38
38
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
98
98
90
90
88
88
88
91
103
103
51
44
100
100
100
100
100
100
100
100
108
108
108
108
108
108
108
108
0
0
97
100
100
100
100
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421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
42141 Vodoopskrba
421495 Vodovod “Bučva”
PROGRAM 2 POTROŠNJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
AKTIVNOST 1 JAVNA RASVJETA
3
RASHODI
32
MATERIJALNI RASHODI
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
3223 ENERGIJA
322311 Utrošena energija za javnu rasvjetu
323
RASHODI ZA USLUGE
3232 TEKUĆE ODRŽAVANJE
323211 Održavanje javne rasvjete
323212 Priključak na el.mrežu Trg sv. Ane čkbr. 264
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.
421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
421442 Izgradnja Javne rasvjete
PROGRAM 3 IZGRADNJA DRUŠTVENIH DOMOVA
AKTIVNOST 1 UREĐENJE DOMOVA
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.
421
IZDACI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
4212 POSLOVNI OBJEKTI
421240 Uređenje Domova kulture
PROGRAM 4 PROSTORNO PLANIRANJE
AKTIVNOST 1 IZRADA PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOBOR
3
RASHODI
32
MATERIJALNI RASHODI
323
RASHODI ZA USLUGE
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
323791 Izrada Prostornog plana općine
AKTIVNOST 2 IZRADA PLANOVA I PROJEKATA
3
RASHODI
32
MATERIJALNI RASHODI
323
RASHODI ZA USLUGE
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
323792 Izrada Razvojnog projekta Općine Lobor
323796 Izrada projektne dokumentacije
PROGRAM 5 GRADNJA GROBNICA
AKTIVNOST 1 GRADNJA GROBNICA
3
RASHODI
32
MATERIJALNI RASHODI
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
329995 Gradnja grobnica
PROGRAM 7 OTKUP ZEMLJIŠTA
AKTIVNOST 1 OTKUP ZEMLJIŠTA
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
411
MATERIJALNA IMOVINA
4111 ZEMLJIŠTE
411122 Otkup zemljišta
GLAVA 8 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA
PROGRAM 1 JAVNE POTREBE U KULTURI
AKTIVNOST 1 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI
3
RASHODI
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400.000,00 161.534,74 161.535,10
400.000,00 161.534,74 161.535,10
400.000,00 104.865,03 104.865,39
0,00 56.669,71 56.669,71
485.175,08 613.633,28 586.056,09
485.175,08 613.633,28 586.056,09
185.175,08 263.633,28 247.868,61
185.175,08 263.633,28 247.868,61
105.175,08 128.176,08 125.362,31
105.175,08 128.176,08 125.362,31
105.175,08 128.176,08 125.362,31
80.000,00 135.457,20 122.506,30
80.000,00 135.457,20 122.506,30
80.000,00 90.000,00 77.049,10
0,00 45.457,20 45.457,20
300.000,00 350.000,00 338.187,48
300.000,00 350.000,00 338.187,48
300.000,00 350.000,00 338.187,48
300.000,00 350.000,00 338.187,48
300.000,00 350.000,00 338.187,48
300.000,00 950.000,00 919.685,15
300.000,00 950.000,00 919.685,15
300.000,00 950.000,00 919.685,15
300.000,00 950.000,00 919.685,15
300.000,00 950.000,00 919.685,15
300.000,00 950.000,00 919.685,15
300.000,00 950.000,00 919.685,15
385.000,00 226.750,00 226.564,48
25.000,00 26.500,00 26.500,00
25.000,00 26.500,00 26.500,00
25.000,00 26.500,00 26.500,00
25.000,00 26.500,00 26.500,00
25.000,00 26.500,00 26.500,00
25.000,00 26.500,00 26.500,00
360.000,00 200.250,00 200.064,48
360.000,00 200.250,00 200.064,48
360.000,00 200.250,00 200.064,48
360.000,00 200.250,00 200.064,48
360.000,00 200.250,00 200.064,48
60.000,00 15.250,00 15.250,00
300.000,00 185.000,00 184.814,48
50.000,00 46.970,00 46.970,00
50.000,00 46.970,00 46.970,00
50.000,00 46.970,00 46.970,00
50.000,00 46.970,00 46.970,00
50.000,00 46.970,00 46.970,00
50.000,00 46.970,00 46.970,00
50.000,00 46.970,00 46.970,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.585.000,00 1.649.430,96 1.503.172,19
30.000,00 52.000,00 52.310,00
30.000,00 52.000,00 52.310,00
30.000,00 52.000,00 52.310,00

100
100
100
100
96
96
94
94
98
98
98
90
90
86
100
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
91
101
101
101
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38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
30.000,00 52.000,00 52.310,00
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
30.000,00 52.000,00 52.310,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
30.000,00 52.000,00 52.310,00
381163 Tekuće donacije za kulturu
30.000,00 52.000,00 52.310,00
PROGRAM 3 TURIZAM
5.000,00
5.000,00
3.599,00
AKTIVNOST 1 POTICAJ ZA TURIZAM
5.000,00
5.000,00
3.599,00
3
RASHODI
5.000,00
5.000,00
3.599,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
5.000,00
5.000,00
3.599,00
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
5.000,00
5.000,00
3.599,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
5.000,00
5.000,00
3.599,00
381164 Tekuće donacije za turizam
5.000,00
5.000,00
3.599,00
PROGRAM 4 OBNOVA SAKRALNIH I KULTURNIH SPOMENIKA
50.000,00 92.430,96 92.430,96
AKTIVNOST 1 OBNOVA SAKRALNIH I KULTURNIH SPOMENIKA
50.000,00 92.430,96 92.430,96
3
RASHODI
50.000,00 92.430,96 92.430,96
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
50.000,00 92.430,96 92.430,96
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
50.000,00 92.430,96 92.430,96
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
50.000,00 92.430,96 92.430,96
381165 Sufinac.arheol.iskapanja kod M.B.Gorske-muzej na otvorenom
50.000,00 92.430,96 92.430,96
PROGRAM 5 REKREACIJA I SPORT
1.500.000,00 1.500.000,00 1.354.832,23
AKTIVNOST 1 VIŠENAMJENSKA ŠPORTSKA DVORANA
1.500.000,00 1.500.000,00 1.354.832,23
3
RASHODI
1.500.000,00 1.500.000,00 1.354.832,23
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
1.500.000,00 1.500.000,00 1.354.832,23
382
KAPITALNE DONACIJE
1.500.000,00 1.500.000,00 1.354.832,23
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZAC.
1.500.000,00 1.500.000,00 1.354.832,23
38215 Kapitalne donacije - za športsku dvoranu
1.500.000,00 1.500.000,00 1.354.832,23
GLAVA 9 OBRAZOVANJE
441.500,00 455.200,00 442.109,33
PROGRAM 1 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 185.000,00 185.000,00 187.799,82
AKTIVNOST 1 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA
150.000,00 150.000,00 152.910,00
3
RASHODI
150.000,00 150.000,00 152.910,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
150.000,00 150.000,00 152.910,00
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
150.000,00 150.000,00 152.910,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
150.000,00 150.000,00 152.910,00
381161 Prijenos sredstava Dječjem vrtiću
150.000,00 150.000,00 152.910,00
AKTIVNOST 2 SUFINANCIRANJE RADA MALE ŠKOLE I IGRAONICE35.000,00 35.000,00 34.889,82
3
RASHODI
35.000,00 35.000,00 34.889,82
32
MATERIJALNI RASHODI
35.000,00 35.000,00 34.889,82
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
35.000,00 35.000,00 34.889,82
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
35.000,00 35.000,00 34.889,82
329990 Troškovi održavanja Male škole i igraonice
35.000,00 35.000,00 34.889,82
PROGRAM 2 SUFINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
18.500,00 17.200,00 10.629,51
AKTIVNOST 1 OBUKA NEPLIVAČA
3.500,00
2.200,00
2.200,00
3
RASHODI
3.500,00
2.200,00
2.200,00
32
MATERIJALNI RASHODI
3.500,00
2.200,00
2.200,00
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
3.500,00
2.200,00
2.200,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
3.500,00
2.200,00
2.200,00
329991 Škola plivanja
3.500,00
2.200,00
2.200,00
AKTIVNOST 2 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI ZA OŠ LOBOR
15.000,00 15.000,00
8.429,51
3
RASHODI
15.000,00 15.000,00
8.429,51
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
15.000,00 15.000,00
8.429,51
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
15.000,00 15.000,00
8.429,51
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI
15.000,00 15.000,00
8.429,51
381290 Tekuće donacije u naravi (OŠ Lobor )
15.000,00 15.000,00
8.429,51
PROGRAM 3 STIPENDIRANJE
78.000,00 78.000,00 77.600,00
AKTIVNOST 1 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
78.000,00 78.000,00 77.600,00
3
RASHODI
78.000,00 78.000,00 77.600,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
78.000,00 78.000,00 77.600,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 78.000,00 78.000,00 77.600,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
78.000,00 78.000,00 77.600,00

101
101
101
101
72
72
72
72
72
72
72
100
100
100
100
100
100
100
90
90
90
90
90
90
90
97
102
102
102
102
102
102
102
100
100
100
100
100
100
62
100
100
100
100
100
100
56
56
56
56
56
56
99
99
99
99
99
99
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37215 Stipendiranje učenika i studenata
78.000,00 78.000,00
PROGRAM 5 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
160.000,00 175.000,00
AKTIVNOST 1 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
160.000,00 175.000,00
3
RASHODI
160.000,00 175.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
160.000,00 175.000,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 160.000,00 175.000,00
3722 NAKNADE KUĆANSTVIMA U NARAVI
160.000,00 175.000,00
372292 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednje škole
160.000,00 175.000,00
GLAVA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
803.400,00 997.325,00
PROGRAM 1 SOCIJALNA SKRB I DRUGE POMOĆI
20.000,00 60.000,00
AKTIVNOST 1 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
20.000,00 60.000,00
3
RASHODI
20.000,00 60.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
20.000,00 60.000,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 20.000,00 60.000,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
20.000,00 60.000,00
372120 Pomoć obiteljima i kućanstvima
20.000,00 60.000,00
PROGRAM 2 POMOĆ INVALIDIMA
5.000,00
5.000,00
AKTIVNOST 1 POMOĆ INVALIDIMA
5.000,00
5.000,00
3
RASHODI
5.000,00
5.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
5.000,00
5.000,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 5.000,00
5.000,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
5.000,00
5.000,00
372130 Pomoć invalidima
5.000,00
5.000,00
PROGRAM 3 OSTALE NAKNADE OBITELJIMA
30.000,00 37.000,00
AKTIVNOST 1 NAKNADE OBITELJIMA ZA NOVOROĐENU DJECU 30.000,00 37.000,00
3
RASHODI
30.000,00 37.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
30.000,00 37.000,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 30.000,00 37.000,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
30.000,00 37.000,00
37217 Poticaji obiteljima za novorođenu djecu
30.000,00 37.000,00
PROGRAM 4 DONACIJE UDRUZI OD POSEBNOG ZNAČAJA
736.400,00 890.225,00
AKTIVNOST 1 CRVENI KRIŽ
17.000,00 17.000,00
3
RASHODI
17.000,00 17.000,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
17.000,00 17.000,00
381
TEKUĆE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
17.000,00 17.000,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
17.000,00 17.000,00
381162 Prijenos sredstava Crvenom križu
17.000,00 17.000,00
AKTIVNOST 2 LOBORSKA HUMANITARNA UDRUGA
719.400,00 873.225,00
3
RASHODI
719.400,00 873.225,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
719.400,00 873.225,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 719.400,00 873.225,00
3722 NAKNADE KUĆANSTVIMA U NARAVI
719.400,00 873.225,00
37222 Program “Pomoć u kući starijim osobama”
719.400,00 873.225,00
PROGRAM 5 PRIJEVOZNI TROŠKOVI
12.000,00
5.100,00
AKTIVNOST 1 PRIJEVOZ U ŠKOLU KOD SPECIJALNE BOLNICE
12.000,00
5.100,00
3
RASHODI
12.000,00
5.100,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
12.000,00
5.100,00
372
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 12.000,00
5.100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
12.000,00
5.100,00
372131 Prijevoz djece s poteškoćama u razvoju
12.000,00
5.100,00
GLAVA 11 TEKUĆA REZERVA
20.000,00 10.000,00
PROGRAM 1 PRORAČUNSKE ZALIHE
20.000,00 10.000,00
AKTIVNOST 1 NEPREDVIĐENE NAMJENE I NEPLANIRANI RASHODI20.000,00 10.000,00
3
RASHODI
20.000,00 10.000,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
20.000,00 10.000,00
385
IZVANREDNI RASHODI
20.000,00 10.000,00
3851 NEPREDVIĐEN RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE20.000,00 10.000,00
385110 Nepredviđeni rashodi - tekuća rezerva
20.000,00 10.000,00

77.600,00
166.080,00
166.080,00
166.080,00
166.080,00
166.080,00
166.080,00
166.080,00
856.980,06
59.123,71
59.123,71
59.123,71
59.123,71
59.123,71
59.123,71
59.123,71
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
37.575,98
37.575,98
37.575,98
37.575,98
37.575,98
37.575,98
37.575,98
752.725,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
740.725,00
740.725,00
740.725,00
740.725,00
740.725,00
740.725,00
5.055,37
5.055,37
5.055,37
5.055,37
5.055,37
5.055,37
5.055,37
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00

99
95
95
95
95
95
95
95
86
99
99
99
99
99
99
99
50
50
50
50
50
50
50
102
102
102
102
102
102
102
85
71
71
71
71
71
71
85
85
85
85
85
85
99
99
99
99
99
99
99
95
95
95
95
95
95
95
95
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Članak 4.
Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2008. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
KLASA:400-05/09-01/01
URBROJ:2211/05-01-09-02
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Lobor, 17.07.2009. god.
Ervin Martinuš ing., v.r.
Na osnovu članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne
novine» br. 27/05 i članka 49. Statuta općine Lobor
(«Službeni glasnik» Krapinsko-Zagorske županije broj
13/01 i 02/05, 07/06) Općinsko vijeće Lobor na svojoj 02.
sjednici održanoj 17.07.2009. god. donijelo je
ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
OSTVARENOG U PRORAČUNU OPĆINE
LOBOR ZA 2008. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja
ostvarenog u proračunu Općine Lobor na dan 31.12.2008.
godine utvrđuje se preraspodjela rezultata i pokriće prenesenog manjka prihoda u 2009. godini.
Članak 2.
1. Ukupni višak prihoda poslovanja za 2008. godinu
utvrđen je u iznosu od 1.720.731,14 Kn.
2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine za
2008. godinu utvrđen je u iznosu od 3.247.311,37 kn.
Ukupan manjak prihoda od nefinancijske imovine
( iz 2007. godine =2.250.295,05 kn i iz 2008. godine
=3.247.311,37 kn) iznosi 5.497.606,42 kn i dijelom se
pokriva iz viška prihoda iz 2008. godine u iznosu od
1.720.731,14 kn.
Ostatak nepokrivenog manjka iznosi 3.776.875,28
kn koji će se pokriti iz poreznih prihoda Općine Lobor
za 2009. godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Krapinsko zagorske županije.
KLASA: 400/05-09-01/01
URBROJ: 2211/05-01-09-04
Lobor, 17.07.2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ervin Martinuš, ing., v.r.

OPĆINA PETROVSKO
Na temelju članka 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) i članka 28. Statuta Općine Petrovsko („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 22/01 i 5/06)
Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici održanoj
dana 14. srpnja. 2009. godine donijelo je
STATUT
OPĆINE PETROVSKO
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug

Općine, njena obilježja, javna priznanja, oblici suradnje,
način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana,
provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga Općine,
mjesna samouprava, ustrojstvo, djelokrug i način rada
tijela Općine, imovina i financiranje, akti tijela Općine i
postupak njihova donošenja, javnost rada i druga pitanja
od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine kao
jedinice lokalne samouprave.
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave osnovana za područja naselja Benkovec Petrovski, Brezovicu Petrovsku,Gredenec,MaluPačetinu, Petrovsko,
Podgaj Petrovski, Preseku Petrovsku, Rovno, Slatinu
Svedrušku,StaruVes,Svedružu i Štuparje, koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i povezana
su zajedničkim interesima stanovništva.
Članak 3.
Naziv Općine je Općina Petrovsko.
Sjedište Općine je u Petrovskom.
Općina Petrovsko je pravna osoba.
Članak 4.
Općina ima grb i zastavu.
Izgled i uporaba grba i zastave Općine utvrđuju se
statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Članak 5.
Općinsko vijeće, općinski načelnik i upravni odjel
koriste pečat s grbom Republike Hrvatske u skladu s
posebnim propisima.
Članak 6.
Općinsko vijeće može dodjeljivati javna priznanja
građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na
svim područjima gospodarskog i društvenog života od
značaja za Općinu.
Način i uvjeti dodjeljivanja javnih priznanja uređuju
se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 7.
Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.
Počasnom građaninu domaćem ili stranom državljaninu dodjeljuje se posebna povelja Općine.
Dodjeljivanje povelje znak je počasti i njome se ne
stječu posebna prava, odnosno obveze, a može se opozvati
ako se osoba pokaže nedostojna takove počasti.
Članak 8.
Blagdan Sv. Petra i Pavla utvrđuje se Danom Općine
Petrovsko.
Dan Općine svake se godine prigodno obilježava
održavanjem svečane sjednice Općinskog vijeća.
Članak 9.
Radi unapređenja gospodarskog, društvenog i kul-
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turnog razvitka Općina neposredno surađuje sa županijama, gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, te, pod
uvjetima utvrđenim zakonom, s odgovarajućim lokalnim
i regionalnim jedinicama drugih država.
Članak 10.
Općina Petrovsko, u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Županije,
zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske,
koji je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i
prijedloge nadležnom tijelu u skladu sa zakonom i Statutom Županije.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog
stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće i
općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu ili putem
članova Županijske skupštine i zastupnika u Hrvatskom
saboru.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 11.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima
iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Članak 12.
Općina u svom 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 i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Članak 13.
Odlukom Općinskog vijeća u skladu sa Statutom
Općine i Statutom Županije mogu se pojedini poslovi iz
samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Županiju,
odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine da mu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz
samoupravnog djelokruga Županije na području Općine
Petrovsko, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
III. TIJELA OPĆINE PETROVSKO
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 14.
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Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana
i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru
djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
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 Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u
nadležnosti su općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.
Članak 15.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. donosi poslovnik o svom radu,
4. donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna,
godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
odluku o privremenom financiranju,
5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Petrovsko,u skladu sa zakonom i drugim
propisima
6. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
7. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom,
drugim propisom ili statutom,
8. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
Općine,
9. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za Općinu,
10. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili
drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u djelokrug
Općine.
Članak 16.
Općinsko vijeće ima 11 članova.
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način određen
zakonom.
U slučaju promjene broja članova Općinskog vijeća
iz stavka 1. ovog članka izabrani članovi ostaju na dužnosti
do kraja izbornog razdoblja.
Članak 17.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat člana izabranog na prijevremenim izborima
traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.
Članak 18.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članovi Općinskog vijeća imaju sva prava i dužnosti od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka
mandata.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja
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mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za
to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama
posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima utvrđenim
zakonom.
Članak 19.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 20.
Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost biti
nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i sudjelovati
u njihovu radu, davati prijedloge za donošenje odluka i
drugih akata te postavljati pitanja iz djelokruga Vijeća.
Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način
njihova ostvarivanja uređuju se Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća.
Članak 21.
Općinsko vijeće može pravovaljano odlučivati ako
je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova
Općinskog vijeća, a odluke se donose većinom glasova
nazočnih članova, osim Statuta, Poslovnika Općinskog
vijeća, Proračuna, godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, odluke o zaduživanju Općine, odluke o izboru
predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i
zamjenika te odluke o promjeni granica Općine, odnosno
u drugim slučajevima određenim zakonom, ovim Statutom
ili Poslovnikom Općinskog vijeća kada se odluke donose
većinom glasova svih članova Vijeća.
Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće
ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim
aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.
Sjednice Vijeća su javne. Nazočnost javnosti može
se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim
posebnim zakonima i općim aktom Općine.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski
načelnik.
O radu Vijeća vodi se zapisnik koji sadrži osnovne
podatke o radu sjednice i donijetim aktima kao i o rezultatu
glasovanja o pojedinim pitanjima.
Članak 22.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Vijeća
prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova
Vijeća u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjed-
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nicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova Vijeća, čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 23.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore
i druga radna tijela u svrhu pripreme i predlaganja odluka
iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova
koji im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju
odnosno Poslovnikom Općinskog vijeća.
Predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 1. ovog
članka bira Općinsko vijeće.
Članak 24.
Općinsko vijeće obavezno osniva kao stalna radna
tijela:
1. Mandatnu komisiju,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za statut i poslovnik,
4. Odbor za financije i proračun.
Članak 25.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Općinskog
vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Predsjednika i članove radnih tijela iz članka 24.
točka 1.,2.,3. i 4. bira Općinsko vijeće u pravilu iz reda
svojih članova, a može ih birati i iz reda osoba koje su
stručne za područje rada tih tijela.
Članak 26.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja Vijeće,
saziva sjednice Vijeća i njima predsjeda, predlaže dnevni
red sjednice, sastavlja prijedloge zaključaka, brine o zaštiti prava članova Vijeća i postupku donošenja akata te
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Poslovnikom
Općinskog vijeća.
Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju odsutnosti
ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje potpredsjednik. Potpredsjednik obavlja i druge
poslove koje mu povjeri predsjednik Vijeća ili Vijeće.
Predsjednika Općinskog vijeća bira Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje
1/3 članova Vijeća javnim glasovanjem većinom glasova
svih članova Vijeća.
Potpredsjednik Vijeća bira se na isti način i po
postupku kao i predsjednik.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 27.
Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine.
Općinski načelnik se bira na neposrednim izborima
sukladno posebnom zakonu.
Općinski načelnik zastupa Općinu.
Članak 28.
Općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće te daje mišljenje o prijedlozima općih akata
koje daju drugi ovlašteni predlagatelji,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Općinsko vijeća,
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- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća 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 Općine, prijedlog
odluke o izvršavanju proračuna te prijedlog polugodišnjeg
i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine,u skladu sa zakonom i drugim propisima
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u
obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga
te nadzire njihov rad,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih
tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine,
- utvrđuje prijedlog ustrojstva jedinstvenog upravnog odjela Općine,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za jedinstveni
upravni odjel Općine,
- temeljem javnog natječaja imenuje i razrješava
pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine,
- donosi plan prijma u službu u jedinstveni upravni
odjel Općine,
- osniva radna tijela, određuje njihov sastav, djelokrug i način rada te imenuje njegove članove,
- vrši prava i dužnosti osnivača nad javnim ustanovama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač ili
suosnivač Općina, ako posebnim zakonom ili aktom o
osnivanju nije drukčije propisano,
- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave
za obavljanje poslova prenijetih u djelokrug tijela Općine,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim
propisom, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.
Članak 29.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću i to
do 31. 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 općinskog načelnika.
Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Općinsko
vijeće može posebnim zaključkom od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga.
Pisani prijedlog za traženje izvješća iz stavka 3.
ovog članka ovlašteni su podnijeti najmanje tri člana Općinskog vijeća. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zaključku
iz stavka 3. ovog članka, u pravilu, na prvoj slijedećoj

Srijeda, 22. srpnja, 2009.

sjednici Općinskog vijeća, u pisanom obliku.
Općinsko vijeće ne može tražiti od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od podnijetog izvješća o istom pitanju.
Članak 30.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira
na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Općinski načelnik može obavljanje određenih
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati
se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova
iz svog djelokruga zamjeniku ne prestaje odgovornost
općinskog načelnika za njihovo obavljanje.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik.
3. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 31.
Za obavljanje svih upravnih i stručnih poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne
uprave prenijetih na Općinu osniva se jedinstveni upravni
odjel.
Unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela,
nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti
za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja
od značaja za rad jedinstvenog upravnog odjela uređuju
se pravilnikom o unutarnjem redu sukladno posebnom
zakonu.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski
načelnik.
Članak 32.
Upravne, stručne i ostale poslove u jedinstvenom
upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz
djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju
prateće i pomoćne poslove.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od
značenja za rad službenika i namještenika u jedinstvenom
upravnom odjelu uređuju se posebnim zakonom.
Pravilnik o unutarnjem redu donosi načelnik
IV. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 33.
Mjesni odbor osniva se statutom Općine kao oblik
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja
na život i rad građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja
koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu
cjelinu (dio naselja).
Članak 34.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
mogu dati građani, 20 % upisanih u birački spisak, ,te 1/3
članova Općinskog vijeća i načelnik.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora dostavlja se
Općinskom vijeću, a isti sadrži:
- naziv mjesnog odbora,
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- područje mjesnog odbora,
- sjedište mjesnog odbora,
- obrazloženje opravdanosti i potrebe osnivanja
mjesnog odbora,
- podatke o zadacima i sredstvima mjesnog odbora.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora raspravlja
se na zboru građana jednog ili više naselja za koje je
predloženo osnivanje mjesnog odbora, ako zboru građana
prisustvuje najmanje 10% ukupnog broja birača upisanih
u birački popis naselja za koje se predlaže osnivanje
mjesnog odbora.
Članak 35.
Na temelju prijedloga iz članka 34. ovog Statuta,
koji je podržan na zboru građana na način da se za isti
izjasnila većina građana prisutnih na zboru, Odbor za
statut i poslovnik utvrđuje prijedlog statutarne odluke
o osnivanju mjesnog odbora i isti upućuje Općinskom
vijeću na donošenje.
Članak 36.
Tijela mjesnog odbora su: Vijeće mjesnog odbora i
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
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.
Vijeće mjesnog odbora može imati 3-5 članova,
ovisno o veličini Mjesnog odbora..
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri
godine.
Članak 37.
Vijeće mjesnog odbora samostalno:
- donosi Pravila mjesnog odbora,
- donosi plan komunalnih akcija na svom području
i određuje prioritete u njihovoj realizaciji,
- donosi godišnji program rada i daje izvješće o radu,
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru iz sredstava proračuna Općine,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- saziva mjesne zborove građana radi raspravljanja
o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od mjesnog značaja. Mjesni zbor
građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji
čini određenu cjelinu. Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora
kojeg odredi vijeće.
Članak 38.
Općinskom vijeću Vijeće mjesnog odbora predlaže:
- plan razvoja svog područja u okviru razvojnog
plana Općine,
- programe razvoja komunalne infrastrukture za
svoje područje,
- mjere za zaštitu i unapređenje okoliša i poboljšanje
kvalitete stanovanja te efikasniji rad komunalnih službi,
- imenovanje ulica,
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- mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite
osoba i imovine na svom području,
- promjenu područja mjesnog odbora, te
- podnosi druge prijedloge iz svoje nadležnosti.
Članak 39.
Vijeće mjesnog odbora iz svoga 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 40.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 41.
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja
nužnih sredstava za njihovo poslovanje te za obavljanje
povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, mjesnim odborima osiguravaju se sredstva u
proračunu Općine.
Za financiranje djelatnosti izvan stavka 1. ovog članka mjesni odbori mogu osiguravati i druga sredstva i to:
- prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih
odbora,
- pomoći i dotacija pravnih i fizičkih osoba,
- druga sredstva.
Članak 42.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora,
obavlja načelnik općine
Obavljanje administrativnih i drugih poslova kao
i poslovni prostor za rad mjesnog odbora osigurava načelnik općine.
V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 43.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta, prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom.
Referendum se može raspisati i radi razrješenja
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, u slučajevima
i na način propisan zakonom.
Referendum iz stavka 2. ovog članka, na temelju
odredaba zakona i Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na
prijedlog jedne trećine svojih članova, na prijedlog općinskog načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora
na području Općine te na prijedlog 20% birača upisanih
u birački popis Općine.
Referendum iz stavka 3. ovog članka, na temelju
odredaba zakona i Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na
prijedlog jedne trećine svojih članova ili na prijedlog 20%
birača upisanih u popis birača Općine. Prijedlog 1/3 članova Općinskog vijeća mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od članova Općinskog vijeća. Prijedlog birača
mora također biti predan u pisanom obliku i, pored potpisa
birača, mora sadržavati podatke o biračima; ime i prezime,
adresu, broj važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja.
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Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području općine i upisani su
u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
Općinsko vijeće.
Na postupak provođenja referenduma kao i na odluke donijete referendumom primjenjuju se odredbe članka
79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Članak 44.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja
iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko
vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje
deset posto birača upisanih u popis birača Općine te dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od prijema prijedloga.
VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 45.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava
koje pripadaju Općini čine njezinu imovinu.
Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati
svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Općinsko vijeće daje suglasnost na raspored dobiti
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina, te odlučuje u slučaju potrebe pokrića gubitka.
Članak 46.
Općina ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima
koje obavljaju tijela Općine Petrovsko u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima
udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesiju,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje Općina sama propiše u skladu sa zakonom,
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 47.
Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu na prijedlog općinskog načelnika
prije početka godine za koju se proračun donosi u skladu
sa zakonom.

Srijeda, 22. srpnja, 2009.

U proračunu se moraju iskazati svih prihodi koji
pripadaju Općini te rashodi iz njezina djelokruga.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.
Proračun se izrađuje na način i po postupku koji je
utvrđen posebnim zakonom.
Članak 48.
Općinsko vijeće donosi odluku o izvršavanju
proračuna u kojoj su sadržani uvjeti, način i postupak
gospodarenja prihodima i rashodima Općine, na prijedlog
općinskog načelnika, uz godišnji proračun.
Članak 49.
Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku
godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se
donosi, uvodi se privremeno financiranje i to najduže za
razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
Članak 50.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
nadzire Općinsko vijeće.
VII. AKTI OPĆINE I POSTUPAK NJIHOVA
DONOŠENJA
Članak 51.
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu
donosi statut, odluke i druge opće akte, proračun, godišnji
i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, preporuke,
rješenja, zaključke i druge opće i pojedinačne akte u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Način i postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog
članka utvrđuje se poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 52.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz svog
djelokruga donosi odluke, pravilnike, naredbe, naputke,
zaključke, rješenja i druge akte u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Članak 53.
Upravni odjel Općine osnovan za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka
upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.
Članak 54.
Upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
Na donošenje akata iz stavka 1. ovog članka shodno
se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka
jamči se pravo na žalbu i sudsku zaštitu.
Članak 55.
Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se
objavljuje u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”.
Opći akt stupa na snagu osmi dan od dana njegove
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objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 56.
Prijedloge za donošenje akata mogu podnositi
članovi Općinskog vijeća, radna tijela Vijeća i općinski
načelnik.
Članak 57.
Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata
Općinskog vijeća mogu davati građani i pravne osobe te
upravni odjel Općine.
Članak 58.
Prije konačnog odlučivanja na javnu raspravu
upućuju se prijedlozi akata za koje to određuje zakon ili
drugi propis.
Općinsko vijeće može odlučiti da se prijedlog određenog akta uputi na javnu raspravu prije donošenja, iako
za to nema zakonsku obvezu.
Postupak javne rasprave provodi se na način propisan Poslovnikom, ako nije propisan posebnim zakonom
ili drugim propisom.
VIII. JAVNOST RADA
Članak 59.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i njihovih radnih tijela je javan.
Sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela može se održati bez nazočnosti javnosti samo
iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima
i općim aktom Općine.
Članak 60.
Javnost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata
na način propisan ovim Statutom.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:
- redovitim izvještavanjem medija,
- objavljivanjem akata na način propisan ovim
Statutom i na web stranicama Općine.
Članak 61.
Radi ostvarivanja neposrednog uvida u potrebe
Općine i njezinih građana kao i radi informiranja građana
o aktivnostima općinskih tijela u rješavanju pitanja iz djelokruga Općine, općinski načelnik redovito i neposredno
ostvaruje kontakte s građanima.
Članak 62.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja imaju
pravo prisustvovati svim sjednicama Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela, osim ako se one iz razloga predviđenih posebnim zakonima ili općim aktom Općine održavaju
bez prisutnosti javnosti.
IX. IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Članak 63.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina članova Općinskog vijeća, Odbor za statut i po-
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slovnik i općinski načelnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi
o predloženoj promjeni Statuta, uz prethodno mišljenje
Odbora za statut i poslovnik, ako Odbor nije predlagatelj.
Ako se ne donese odluka da će se pristupiti raspravi
o predloženoj promjeni Statuta, prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka
roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o
prijedlogu.
Izuzetno kada pojedine odredbe Statuta treba uskladiti sa zakonom, izmjene i dopune Statuta vrši Općinsko
vijeće statutarnom odlukom po postupku za donošenje
odluka utvrđenom Poslovnikom Općinskog vijeća.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 64.
Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan od dana objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Članak 65.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Općine Petrovsko objavljen u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“ broj 22/01 5/06.
KLASA: 021-05/09-01/11
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. 07. 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,
broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28.
Statuta Općine Petrovsko („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 22/01 i 5/06) Općinsko vijeće
Općine Petrovsko na 2. sjednici održanoj dana 14. srpnja
2009. godine donijelo je
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Petrovsko
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo i
način rada Općinskog vijeća Općine Petrovsko (u daljnjem
tekstu: Vijeće) i to:
- konstituiranje Vijeća, početak obnašanja dužnosti
člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata,
- prava i dužnosti članova Vijeća,
- izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, njihova prava i dužnosti,
- djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Vijeća,
- vrste akata Vijeća i postupak njihova donošenja,
- poslovni red na sjednici Vijeća,
- javnost rada Vijeća,
- obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i
drugih poslova za Vijeće i radna tijela,
- druga pitanja važna za rad Vijeća.
II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK
OBAVLJANJA DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA, MIROVANJE I PRESTANAK MANDATA
Članak 2.
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Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili
osoba koju on ovlasti.
Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika Vijeća predsjedava najstariji član.
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva
prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.
Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik Vijeća preuzima predsjedanje sjednicom.
Članak 3.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Vijeća.
Članak 4.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira Mandatnu
komisiju.
Mandatna komisija bira se na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici
podnosi izvješće Vijeću o provedenim izborima za Vijeće
i imenima izabranih članova Vijeća, o podnijetim ostavkama na dužnost člana Vijeća, o imenima članova Vijeća
koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća
pa im mandat miruje, te o zamjenicima članova Vijeća
koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Vijeća.
Na konstituirajućoj sjednici, umjesto članova Vijeća
koji su dali ostavku ili mandat stavili u mirovanje, nazočni
su zamjenici članova Vijeća određeni sukladno Zakonu
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
O izvješću Mandatne komisije Vijeće ne glasuje,
već zaključkom izvješće prima na znanje.
Članak 5.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima pred predsjedateljem Vijeća članovi Vijeća daju
prisegu.
Tekst prisege glasi:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno i da ću se
u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine, štititi
pravni poredak Republike Hrvatske, te da ću se zauzimati
za svekoliki napredak Općine Petrovsko i Republike
Hrvatske”.
Predsjedatelj izgovara tekst prisege, nakon toga
svaki član Vijeća izgovara riječ “prisežem”, potpisuje
tekst prisege i predaje je predsjedatelju.
Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici kao i zamjenik kada počinje obavljati dužnost
člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj
je nazočan.
Članak 6.
Počev danom konstituiranja Vijeća pa do dana prestanka mandata član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđena
Ustavom, zakonom i ovim Poslovnikom.
Članak 7.
Članu Vijeća mandat miruje odnosno prestaje u
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slučajevima utvrđenim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Zamjenik člana Vijeća počinje obavljati dužnost
člana Vijeća danom kada Mandatna komisija izvijesti
Vijeće o određivanju zamjenika sukladno zakonu.
Članak 8.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se i Odbor
za izbor i imenovanja, a može se birati i Odbor za statut
i poslovnik i Odbor za financije i proračun.
Predsjednik i članovi odbora iza stavka 1. ovog
članka biraju se na prijedlog predsjedatelja ili najmanje
jedne trećine članova Vijeća.
Članak 9.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se predsjednik i potpredsjednik Vijeća.
Nakon što je Vijeće konstituirano, dnevni red sjednice može se dopuniti na prijedlog predsjednika Vijeća ili
najmanja 1/3 članova Vijeća.
Članak 10.
Ako ovim Poslovnikom nije drugačije utvrđeno,
Vijeće donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Na sjednici Vijeća glasuje se javno, osim ako Vijeće
ne odluči da se u skladu s poslovnikom ili drugim općim
aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.
III. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA
Članak 11.
Predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju se iz reda
članova Vijeća na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja
ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.
Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednika je pojedinačan.
Predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju se javnim
glasovanjem većinom glasova svih članova Vijeća.
Izbor predsjednika i potpredsjednika vrši se glasovanjem posebno za svakog kandidata.
Kada je predloženo više kandidata, Vijeće može
odlučiti da se izbor izvrši tajnim glasovanjem.
Članak 12.
Ako prilikom glasovanja za izbor predsjednika ili
potpredsjednika Vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan
ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja prema
istom postupku kao prvo glasovanje.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika
Vijeća bilo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najviše
glasova.
U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan
od kandidata ne dobije potrebnu većinu, izborni postupak
se ponavlja sve dok se izbor ne izvrši.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA
Članak 13.
Dužnost člana Vijeća je počasna.
Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.
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Član Vijeća ne može biti pozvan na kaznenu ili
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Vijeća.
Članak 14.
Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom,
ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća, a osobito:
- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela
kojih je član,
- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje
je na dnevnom redu sjednice
Vijeća i radnih tijela kojih je član, to o istom odlučivati,
- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća,
- postavljati pitanja koja se odnose na djelokrug rada
Vijeća, općinskog načelnika, radnih
tijela i upravnog odjela,
- tražiti i dobiti podatke od upravnog odjela Općine
potrebne za obavljanje dužnosti člana
Vijeća, te s tim u vezi, koristiti stručne i tehničke
usluge,
- prisustvovati sjednicama drugih radnih tijela Vijeća i sudjelovati u njihovu radu bez
prava odlučivanja,
- biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor.
Članak 15.
Član Vijeća može tražiti od upravnog odjela obavijesti i uvid u materijal o temama koje su na dnevnom
redu sjednice Vijeća ili se pripremaju za sjednice Vijeća
ili radnog tijela čiji je član, kao i druge obavijesti koje su
mu u obavljanju dužnosti člana Vijeća potrebne.
Članak 16.
Članovi Vijeća mogu postavljati pitanja općinskom
načelniku, njegovom zamjeniku i upravnom odjelu u vezi
poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju usmeno ili u pisanom obliku
posredstvom predsjednika Vijeća, a član Vijeća dužan je
navesti kome pitanje upućuje.
Pitanja koja se postavljaju pisano podnose se poštom
ili se predaju na sjednici, a usmena pitanja postavljaju se
na završetku sjednice pod točkom dnevnog reda: Pitanja
i prijedlozi.
Pitanja koja članovi Vijeća postavljaju općinskom
načelniku, njegovom zamjeniku i upravnom odjelu moraju
biti kratka i jasno formulirana.
Odgovori na postavljena pitanja i tražene obavijesti
daju se usmeno na sjednici na kojoj je to zatraženo ili
pisano, zajedno sa materijalom za sljedeću sjednicu.
Brigu o dostavi odgovora na pitanja vodi upravni
odjel. Upravni odjel dostavlja odgovor članu Vijeća koji
je pitanje postavio.
Nakon dobivenog odgovora, član Vijeća može
iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.
Članak 17.
Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu
s posebnom odlukom Vijeća.
Članak 18.
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Članu Vijeća dostavljaju se prijedlozi akata koje donosi Vijeće, odnosno materijali o kojima će se raspravljati
na sjednici Vijeća ili radnog tijela kojeg je član.
Članak 19.
O nazočnosti članova Vijeća sjednicama Vijeća i
radnih tijela vodi se evidencija
Član Vijeća koji je spriječen prisustvovati sjednici
Vijeća ili radnog tijela o tome izvješćuje upravni odjel.
Članak 20.
Član Vijeća se u obavljanju privatnih poslova,
gospodarskih i drugih poduzetnosti za sebe ili svog
poslodavca ne smije koristiti položajem člana Vijeća i
naglašavati to svojstvo.
Članovi Vijeća dužni su čuvati podatke koje saznaju u obnašanju dužnosti člana Vijeća a koji , sukladno
zakonu, nose oznaku tajnosti odnosno koji su u skladu
s posebnim propisima označeni određenim stupanjem
povjerljivosti, i za to su odgovorni prema zakonu.
Članak 21.
Članovi Vijeća mogu osnovati Klub članova Vijeća
prema stranačkoj pripadnosti, te klub nezavisnih članova.
Klub mogu osnovati najmanje tri člana Vijeća.
Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o svom
osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća, priložiti pravila
te popis članova.
V. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK VIJEĆA
Članak 22.
Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednik Vijeća:
- predstavlja Vijeće,
- saziva sjednice Vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice Vijeća,
- predsjeda sjednicama,
- brine o primjeni poslovničkog reda na sjednici,
- potpisuje akte Vijeća
- pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o
pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,
- brine o radu Vijeća i njegovih radnih tijela,
- brine o suradnji Vijeća sa vijećima općina i gradova te Županijskom skupštinom,
- surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela
drugih jedinica lokalne samouprave,
- brine o provođenju načela javnosti rada Vijeća,
- brine o primjeni Poslovnika Vijeća i ostvarivanju
prava članova Vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i ovim Poslovnikom.
Članak 23.
Potpredsjednik Vijeća zamjenjuje predsjednika
Vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri
predsjednik Vijeća ili Vijeće.
Članak 24.
Predsjedniku i potpredsjedniku Vijeća prava na
temelju obavljanja dužnosti prestaju u slučajevima utvrđenim zakonom.
Članak 25.
Postupak razrješenja predsjednika Vijeća može se
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pokrenuti na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 članova Vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Vijeća u pisanom obliku i mora biti obrazložen.
Predsjednik Vijeća ima pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku od 8 dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u
dnevni red sjednice Vijeća koja se mora održati najkasnije
u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.
Članak 26.
Predsjednik Vijeća može podnijeti ostavku. Ostavka
se podnosi u pisanom obliku, a 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 Vijeća ima potpredsjednik
Vijeća.
Potpredsjednik je dužan sjednicu sazvati u roku od
10 dana od dana podnošenja ostavke predsjednika.
Članak 27.
U slučaju razrješenja predsjednika Vijeća odnosno
utvrđenja dana prestanka prava i dužnosti predsjednika,
na istoj se sjednici obavlja izbor novog predsjednika.
Ako Vijeće, u slučaju iz stavka 1. ovog članka,
ne izabere predsjednika , pravo sazivanja i predsjedanja
sjednicom na kojoj će se izbor ponoviti ima potpredsjednik Vijeća.
Potpredsjednik je sjednicu dužan sazvati u roku od
10 dana od dana neuspjelog izbora predsjednika Vijeća.
Članak 28.
Potpredsjednik Vijeća razrješava se na način i u
postupku propisanom ovim Poslovnikom za predsjednika
Vijeća.
Potpredsjednik Vijeća može podnijeti ostavku, a u
tom slučaju Vijeće utvrđuje dana prestanka prava i dužnosti potpredsjednika na način i u postupku propisanom
ovim Poslovnikom za predsjednika Vijeća.
VI. RADNA TIJELA VIJEĆA
Članak 29.
Vijeće ima stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela Vijeća pripremaju i predlažu Vijeću
donošenje odluka i drugih akata iz djelokruga Vijeća te
razmatraju prijedloge odluka i drugih akata koje Vijeću
podnose drugi ovlašteni predlagatelji i o njima daju mišljenje.
Radna tijela obavljaju i druge poslove utvrđene
ovim Poslovnikom.
Članak 30.
Radna tijela Vijeća su odbori i komisije.
Ovim Poslovnikom osnivaju se stalna radna tijela,
određuje njihov djelokrug, broj članova i način rada.
Vijeće može osnivati i druga stalna radna tijela
odlukom kojom određuje sastav, broj članova, djelokrug
i način rada.
Članak 31.
Vijeće može osnovati povremena radna tijela radi
razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja iz svog
djelokruga i izrade odgovarajućeg prijedloga akata.
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Povremena radna tijela osnivaju se odlukom kojom
se određuje njihov sastav, broj članova, djelokrug i način
rada.
Članak 32.
Radna tijela imaju predsjednika i dva člna.
Predsjednik i članovi Mandatne komisije, Odbora
za izbor i imenovanja i Odbora za statut i poslovnik biraju
se iz reda članova Vijeća.
Predsjednik i članovi ostalih radnih tijela biraju se,
u pravilu, iz reda članova Vijeća, a mogu se birati i iz reda
osoba koje su stručne za područje rada tih tijela.
Predsjednika i članove radnog tijela bira Vijeće na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne
trećine članova Vijeća.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom
sastavu Vijeća.
Članak 33.
Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se za
mandatno razdoblje članova Vijeća.
Predsjednici i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani
zbog mirovanja ili prestanka mandata člana Vijeća ili na
osobni zahtjev.
Članak 34.
Radna tijela rade na sjednicama. O radu sjednice
vodi se zapisnik.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže
dnevni red, predsjeda sjednicom, potpisuje zaključke koje
radno tijelo donosi i na sjednici Vijeća iznosi mišljenje
odnosno prijedlog radnog tijela.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika
sjednicom radnog tijela rukovodi njegov zamjenik odnosno član kojeg izabere radno tijelo.
Sjednica radnog tijela može se održati ako je nazočna većina članova, a radno tijelo odlučuje javnim
glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.
Članak 35.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog
tijela prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 5
dana nakon što to zatraži većina članova radnog tijela,
predsjednik Vijeća ili Vijeće.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu
u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća.
Članak 36.
Vijeće ima slijedeća stalna radna tijela:
1. Mandatnu komisiju,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za statut i poslovnik,
4. Odbor za financije i proračun.
5. Odbor za predstavke i prijedloge
Članak 37.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se
odnose na mandatna prava članova Vijeća i izvješćuje
Vijeće o mirovanju odnosno prestanku mandata člana
Vijeća i početku mandata zamjenika.
Članak 38.
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Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i
dva člana.
Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor članova
radnih tijela i drugih osoba koje bira odnosno imenuje
Vijeće, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
predlaže predstavnike Vijeća u određene ustanove i tijela
te predlaže Vijeću davanje suglasnosti na izbor i imenovanja koja su izvršila druga tijela, kada je to određeno
zakonom odnosno odlukom Vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja, u obavljanju poslova
u vezi s predlaganjem kandidata za izbor odnosno imenovanje na određenu dužnost, može tražiti od kandidata
potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju, te
ih pozvati da dostave i izlože program u vezi s obavljanjem
dužnosti za koju se kandidiraju.
Članak 39.
Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i dva
člana.
Odbor za statut i poslovnik:
- razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne
samouprave i ustrojstva Općine, te sudjeluje
u izradi Statuta i Poslovnika Vijeća
- utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu i dopunu
Statuta i Poslovnika Vijeća,
- razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih
Vijeću upute građani, pravne i druge osobe,
- daje mišljenja u vezi primjene statutarnih i poslovničkih odredaba,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što
ih donosi Vijeće te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti
s pravnim sustavom Republike Hrvatske, Statutom Općine
i drugim propisima Županije,
- predlaže odnosno daje odgovore Ustavnom sudu
u slučaju pokretanja postupaka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće,
- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih
akata Vijeća kad to ocijeni potrebnim,
- obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.
Članak 40.
Odbor za financije i proračun ima predsjednika i
dva člana.
Odbor za financije i proračun:
- raspravlja i utvrđuje prijedlog proračuna, prijedlog
odluke o izvršavanju proračuna i
prijedlog godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Općine,
- raspravlja i utvrđuje prijedlog odluke o zaduživanju Općine,
- raspravlja i odlučuje o privremenom financiranju
Općine,
- raspravlja sva druga pitanja o financiranju odnosno
financijskom poslovanju Općine.
Članak 41.
Odbor za predstavke i prijedloge ima predsjednika
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i dva člana.
Odbor za predstavke i prijedloge:
- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene
Vijeću te ukazuje nadležnim tijelima na
kršenje propisa i prava građana u postupku pred
tijelima koja imaju javne ovlasti,
- ispituje, putem nadležnih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje
nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na
zakonu osnovanih mjera te o tome izvješćuje podnositelje
predstavki, pritužbi odnosno prijedloga.
Članak 42.
Na rad radnih tijela na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika, ako radna tijela ne
donesu poslovnike o svom radu.
VII. ODNOS VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 43.
Predsjednik Vijeća odnosno predsjednik radnog
tijela Vijeća izvješćuje općinskog načelnika i njegovog zamjenika o zakazanoj sjednici Vijeća odnosno radnog tijela.
Općinski načelnik i njegov zamjenik prisustvuju
sjednicama Vijeća.
Sjednici radnog tijela Vijeća prisustvuje općinski
načelnik.
Općinski načelnik na sjednicama Vijeća sudjeluje
u raspravi o prijedlozima koje podnosi, iznosi i obrazlaže
svoj prijedlog te se izjašnjava o podnijetim amandmanima.
Kad općinski načelnik nije predlagatelj, daje svoje
mišljenje o prijedlogu predlagatelja.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici Vijeća i
radnog tijela iznositi mišljenja o svakom prijedlogu koji
je na dnevnom redu. U raspravi o prijedlogu općeg akta
općinski načelnik ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ
kada to zatraži radi rasprave o ustavnosti i zakonitosti
predloženog akta.
VIII. AKTI VIJEĆA
Članak 44.
Vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi
Statut, odluke, i druge opće akte, proračun, godišnji i
polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, preporuke,
rješenja i zaključke i druge opće i pojedinačne akte u
skladu sa zakonom i Statutom.
Članak 45.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine 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 Općinu.
Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i način rješavanja i mjere koje bi
trebalo poduzeti radi rješavanja pitanja od općeg interesa.
Rješenjem se odlučuje u pojedinačnim stvarima, o
pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba te o imenovanjima i razrješenjima.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju
mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga pitanja
iz djelokruga Vijeća za koje nije predviđeno donošenje
drugog akta.
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IX. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA
Članak 46.
Postupak donošenja odluka pokreće se podnošenjem
prijedloga odluke.
Pravo podnošenja prijedloga odluke ima svaki
član Vijeća, radno tijelo Vijeća, klubovi članova Vijeća i
općinski načelnik, osim ako zakonom, drugim propisom,
Statutom ili ovim Poslovnikom nije određeno da prijedloge pojedinih odluka mogu podnositi samo određeni
predlagatelji.
Članak 47.
Prijedlog odluke sadrži tekst prijedloga odluke i
obrazloženje.
Tekst prijedloga odluke podnosi se u obliku u kojem
se predlaže njezino donošenje.
Obrazloženje sadrži:
- pravni temelj za donošenje odluke,
- ocjenu stanja, temeljna pitanja koja se trebaju
urediti i svrha koja se želi postići uređivanjem
odnosa na predloženi način,
- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje odluke
i način na koji će se osigurati,
- obrazloženje odredbi prijedloga odluke.
Uz prijedlog odluke može se priložiti i odgovarajuća
dokumentacija. Uz prijedlog odluke prilaže se i mišljenje
tijela nadležnog za poslove financija ako provođenje odluke stvara financijske ili materijalne obveze za Općinu,
te tekst odredaba odluke koje se mijenjaju ili dopunjuju,
ako se predlaže izmjena ili dopuna odluke.
Članak 48.
Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku Vijeća.
Predsjednik Vijeća dužan je bez odgađanja prijedlog odluke uputiti predsjedniku nadležnog radnog tijela
i općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog odluke staviti
na dnevni red sjednice Vijeća najkasnije u roku dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga.
Članak 49.
Ako prijedlog odluke nije podnijet u skladu s ovim
Poslovnikom, predsjednik Vijeća zatražit će od predlagatelja da u roku petnaest dana prijedlog odluke uskladi
s Poslovnikom.
Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke u roku,
smatrat će se da prijedlog odluke nije ni podnijet.
Članak 50.
Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi odluka kada
je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.
Prijedlog odluke upućuje na javnu raspravu Vijeće
ako zakonom nije drugačije određeno.
Vijeće može odlučiti da na javnu raspravu uputi prijedlog odluke prije donošenja, ako ocijeni da se odlukom
uređuju odnosi koji su od vitalnog interesa za građane. U
svakom slučaju Vijeće određuje i radno tijelo za praćenje
javne rasprave.
Članak 51.
Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti
kraći od 15 niti duži od 60 dana. Za vrijeme održavanja
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javne rasprave građanima se mora omogućiti upoznavanje
s prijedlogom odluke.
Radno tijelo Vijeća dužno je razmotriti prijedloge,
mišljenja i primjedbe s javne rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga odluke, o čemu podnosi izvješće Vijeću.
Članak 52.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća
prijedlog odluke razmatraju nadležna radna tijela.
Radna tijela daju primjedbe, prijedloge i mišljenja
o prijedlogu odluke, a mogu dati i amandmane.
Ako o prijedlogu odluke raspravlja više radnih
tijela, svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljaju
nadležnom radnom tijelu koje ih razmatra zajedno s prijedlogom odluke.
Članak 53.
Nadležno radno tijelo, nakon razmatranja prijedloga
odluke, podnosi izvješće koje upućuje predsjedniku Vijeća
i određuje izvjestitelja za sjednicu Vijeća.
U izvješćima nadležnog radnog tijela sadržana su i
njegova stajališta o mišljenjima, prijedlozima i primjedbama drugih radnih tijela koja su raspravljala o prijedlogu
odluke.
Članak 54.
Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici obuhvaća
izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnog tijela, raspravu o prijedlogu i podnijetim amandmanima, odlučivanje
o amandmanima, te donošenje odluke.
Predlagatelj ukratko izlaže prijedlog odluke.
Izvjestitelj nadležnog radnog tijela prema potrebi
izlaže usmeno izvješće radnog tijela.
Predstavnici odgovarajućih radnih tijela, prema
potrebi, podnose usmena izvješća o rezultatima prethodne
ili javne rasprave ako su provedene.
Članak 55.
Prijedlog da se izmjeni ili dopuni prijedlog odluke
podnosi se pisano u obliku amandmana s obrazloženjem.
Amandman mogu podnijeti članovi Vijeća, klubovi
članova Vijeća ili predlagatelj sve do zaključenja rasprave
o prijedlogu.
Članak 56.
O podnijetom amandmanu vodi se rasprava.
Predlagatelj prijedloga odluke ukoliko nije podnositelj amandmana, izjašnjava se o podnijetim amandmanima.
Ako se podnositelj prijedloga složi s amandmanom,
isti postaje sastavni dio prijedloga odluke i o njemu se
odvojeno ne glasuje.
Članak 57.
Predlagatelj prijedloga odluke ima pravo tražiti da
se prijedlog na koji je podnijet amandman skine s dnevnog reda do slijedeće sjednice radi zauzimanja stava o
amandmanu.
Članak 58.
O amandmanu koji ne prihvati predlagatelj glasuje
se na sjednici Vijeća nakon zaključenja rasprave, a prije
glasovanja o prijedlogu.
Podnositelj amandmana može isti povući sve do
početka glasovanja o amandmanu.
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Članak 59.
O svakom amandmanu glasuje se posebno.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga odluke na koju se odnose.
Ako je na isti Članak prijedloga odluke podnijeto više
amandmana, o amandmanima se glasuje po redoslijedu
koji odredi predsjednik Vijeća, bez rasprave.
Predsjednik Vijeća dužan je objasniti za koji se
amandman glasuje i prije glasovanja utvrditi točnu formulaciju amandmana.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje
sastavni dio prijedloga odluke.
Članak 60.
Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih
članova Vijeća.
Statut, Poslovnik i druge odluke određene zakonom,
Statutom i ovim Poslovnikom donose se većinom glasova
svih članova Vijeća.
Članak 61.
Iznimno, odluka se može donijeti i po hitnom postupku ako je to nužno radi sprečavanja ili uklanjanja štete,
odnosno ako bi nedonošenje takove odluke u određenom
roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi
opravdani razlozi.
U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika za
pojedine radnje mogu skratiti, odnosno pojedine radnje
redovnog postupka, mogu se izostaviti.
Predlagatelj odluke dužan je obrazložiti hitnost
postupka.
Članak 62.
O donošenju odluke po hitnom postupku odlučuje
se na sjednici Vijeća.
Članak 63.
Na donošenje drugih općih akata odgovarajuće se,
ovisno o prirodi akta, primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje uređuju postupak donošenja odluke.
Članak 64.
Odluke i drugi opći akti Vijeća objavljuju se u
“Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.”
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije
osmi dan od dana objave.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
X. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
Članak 65.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na temelju zaključka Vijeća ili na vlastitu inicijativu.
Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova
Vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu Vijeća u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati
općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova Vijeća, čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Sjednice Vijeća se održavaju prema potrebi, ali
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najmanje jednom u tri mjeseca.
Članak 66.
Sjednica Vijeća saziva se pisanim putem, u iznimnim i hitnim slučajevima i na drugi način. Uz poziv za
sjednicu članovima Vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog
reda, svi materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog
reda i skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.
Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća
pet dana prije sjednice, a izuzetno, ako postoje opravdani
razlozi, koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti i kraći.
Odredbe ovog članka u pogledu načina saziva
sjednice Vijeća, roka za dostavu poziva i materijala koji
se dostavljaju uz poziv ne primjenjuju se na saziv konstituirajuće sjednice Vijeća.
Članak 67.
Kad se o nekom pitanju raspravlja bez prisutnosti
javnosti, materijal za takovu raspravu ne mora se dostavljati u pisanom obliku.
Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno,
u slučajevima predviđenim zakonima i općim aktom
Općine.
Prije razmatranja pitanja iz prethodnog stavka
predsjednik Vijeća pozvati će osobe čija prisutnost nije
potrebna da napuste sjednicu, a zatim će članove Vijeća
obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.
Članak 68.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.
Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu prijedlog
dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda
sve materijale iz djelokruga Vijeća koje su mu u rokovima
i na način predviđen ovim Poslovnikom podnijeli ovlašteni
predlagatelji.
Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog
reda unio materijal kojeg je predložio ovlašteni predlagatelj u roku i na način predviđen ovim Poslovnikom, a
predlagatelj ostane kod svog prijedloga, o uvrštavanju u
dnevni red prijedloga odlučuje se na sjednici. Isto se postupa i s prijedlogom kojeg ovlašteni predlagatelj podnese
poslije sazivanja sjednice Vijeća.
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se “za” ili “protiv” većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
Članak 69.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka dnevnog
reda izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim
točkama, a nakon toga predsjednik Vijeća daje na prihvaćanje dnevni red u cjelini.
Članak 70.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a
ako je on odsutan ili spriječen, zamjenjuje ga potpredsjednik.
Sjednici Vijeća, kao gosti, mogu prisustvovati sve
osobe koje je pozvao predsjednik Vijeća.
Članak 71.
Predsjednik Vijeća brine o održavanju reda na
sjednici, da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom
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govoru.
Govornika može opomenuti da narušava red ili
prekinuti u govoru samo predsjednik.
Članak 72.
U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća ima pravo
sudjelovati svaki član Vijeća.
U radu Vijeća mogu sudjelovati bez prava odlučivanja općinski načelnik, predstavnici upravnog odjela i
druge osobe koje pozove predsjednik Vijeća radi davanja
objašnjenja pojedinih pitanja koja su na dnevnom redu
sjednice.
Sjednici Vijeća mogu prisustvovati i građani, osim
ako se sjednica održava bez prisustva javnosti.
Članak 73.
Za povredu reda na sjednici predsjednik Vijeća
može izreći mjere: opomenu i oduzimanje riječi.
Članu Vijeća izriče se opomena ako se u svom
govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja, ako govori, a
nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili
na drugi način ometa govornika, omalovažava ili vrijeđa
predsjednika ili druge članove Vijeća ili na drugi način
remeti red na sjednici.
Oduzimanje riječi izriče se članu Vijeća koji i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem
nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je već
izrečena opomena.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici
mjerama iz stavka 1. ovog članka odrediti će kratki prekid
sjednice.
Članak 74.
Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća
potrebno je da je sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Kad predsjednik Vijeća utvrdi da postoji nazočnost
potrebnog broja članova Vijeća otvara sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da
sjednici nije nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa
sjednicu za određeni sat istog dana ili za drugi određeni
dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i ukoliko za njezina trajanja utvrdi da nije nazočan potreban
broj članova Vijeća.
O odgodi sjednice pisano se obavještavaju samo
odsutni članovi Vijeća.
Članak 75.
Nazočnost članova Vijeća sjednici Vijeća utvrđuje
se prozivanjem, brojenjem ili na drugi način na početku
sjednice i u tijeku sjednice ako predsjednik ocijeni da nije
nazočan dovoljan broj članova Vijeća za valjanost održavanja sjednice i odlučivanja, ili na zahtjev člana Vijeća.
Članak 76.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga
Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže nastavak
za određeni dan i sat, o čemu se pisano obavještavaju smo
odsutni članovi Vijeća.
O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez
rasprave.
Nastavak sjednice mora se održati u roku od pet
dana od dana prekida,o čemu se obavještavaju pismeno
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samo nenazočni vijećnici .
Članak 77.
Prva točka dnevnog reda sjednice Vijeća je usvajanje skraćenog zapisnika s prethodne sjednice.
Član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na skraćeni
zapisnik.
O osnovanosti primjedbi na skraćeni zapisnik odlučuje se bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate u skraćeni zapisnik će
se unijeti odgovarajuće izmjene.
Skraćeni zapisnik na koji nije bilo primjedbi smatra
se usvojenim.
Članak 78.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na
raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.
U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed
razmatranja pojedinih točaka dnevnog reda, o čemu se
odlučuje bez rasprave.
Na početku rasprave o svakoj točci predlagatelj, u
pravilu, daje usmeno obrazloženje prijedloga.
Kada predlagatelj obrazloži prijedlog, izvjestitelj
radnog tijela, ako je potrebno, može i usmeno izložiti
odnosno dopuniti stav radnog tijela.
Članak 79.
Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o istom
još nije odlučeno.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti
na istoj sjednici.
Članak 80.
Na sjednici Vijeća nitko ne može govoriti prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.
Prijave za sudjelovanje u raspravi primaju se kad
se otvori rasprava te u tijeku rasprave sve do njezina
zaključenja, a u raspravu se članovi Vijeća uključuju po
redoslijedu prijave.
Izuzetno, član Vijeća može sudjelovati u raspravi
izvan redoslijeda prijava da bi odgovorio na navod iz
izlaganja prethodnog govornika (replika). Replika može
trajati najduže dvije minute.
Članak 81.
O pojedinom materijalu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenja,
tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s predloženim rješenjem.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Član Vijeća u raspravi, u pravilu, može govoriti
najdulje deset minuta.
Klubovi članova Vijeća mogu zatražiti prekid
sjednice ukoliko ocjene da je o prijedlogu o kojem se
raspravlja potrebno obaviti dodatne konzultacije.
Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema
više prijavljenih govornika.
Članak 82.
Član Vijeća koji želi govoriti o povredi ovog Po-
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slovnika ili utvrđenog dnevnog reda ima pravo govoriti
odmah kada to zatraži.
Govor člana Vijeća iz prethodnog stavka ne može trajati
dulje od dvije minute, a dužan je odmah navesti Članak
Poslovnika o čijoj povredi govori.
Predsjednik je nakon iznijetog prigovora dužan dati
objašnjenje.
Ako član Vijeća nije zadovoljan objašnjenjem, o
prigovoru se odlučuje bez rasprave.
Članak 83.
Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se
odlučuje bez rasprave.
Članovi Vijeća glasuju izjašnjavanjem “za” prijedlog, “protiv” prijedloga ili se “suzdržavaju” od glasovanja.
Članak 84.
Javno se glasuje dizanjem ruku ili poimenično, a
na poziv predsjednika.
Ako se dizanjem ruku ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.
Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki
prozvani član Vijeća ustane i izgovara “za” ili “protiv”
prijedloga, odnosno “suzdržan”.
Poslije glasovanja predsjednik utvrđuje rezultat i
objavljuje je li prijedlog za koji se glasovalo prihvaćen
ili odbijen.
Na zahtjev jednog člana Vijeća koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik određuje ponovno brojenje i
utvrđuje rezultat glasovanja. Provjera glasovanja mora se
zatražiti prije nego što predsjednik utvrdi da je određena
odluka donijeta.
Članak 85.
Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, glasovanje će provesti predsjednik uz pomoć dva člana koje
izabere Vijeće.
Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i
veličine, koji su ovjereni pečatom Vijeća.
Svaki član Vijeća dobiva, nakon što je prozvan,
glasački listić koji, kad ispuni, stavlja u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se
ne može točno utvrditi da li je član Vijeća glasovao za ili
protiv prijedloga.
Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja, odnosno objavljuje koliko je članova Vijeća od
ukupnog broja primilo glasačke listiće, koliko je članova
Vijeća glasovalo, koliko je bilo nevažećih glasačkih listića
te koliko je članova Vijeća glasovalo za određeni prijedlog.
O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.
Članak 86.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik .
Kada se na sjednici Vijeća raspravlja i odlučuje bez
prisutnosti javnosti, vodi se odvojeni zapisnik.
Zapisnik sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, imena prisutnih članova Vijeća,
imena odsutnih članova Vijeća s posebnom napomenom
za one koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tok sjednice s nazivom točke
dnevnog reda o kojoj se raspravljalo i odlučivalo, imena
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sudionika u raspravi sa sažetim prikazom njihova izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te nazivi
svih odluka i drugih akata donijeti na sjednici i vrijeme
završetka sjednice.
Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi
odluka i drugih akata.
Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća odnosno
osoba koja je vodila sjednicu i zapisničar.
Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice dostavlja se
članovima Vijeća uz poziv za sjednicu. Skraćeni zapisnik
sadrži redni broj sjednice, vrijeme i mjesto održavanja
sjednice, imena prisutnih članova Vijeća i drugih osoba
koje su prisustvovale sjednici, imena odsutnih članova
Vijeća, utvrđeni dnevni red, nazive akata koje je donijelo
Vijeće i vrijeme završetka sjednice.
XI. JAVNOST RADA
Članak 87.
Rad Vijeća i radnih tijela Vijeća je javan.
Javnost rada Vijeće osigurava javnim karakterom
svojih sjednica, obavještavanjem javnosti o bitnim pitanjima svog djelovanja putem sredstava javnog priopćavanja,
objavljivanjem odluka i drugih akata i na druge načine.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja imaju
pravo pratiti rad Vijeća i radnih tijela Vijeća.
Članak 88.
Radi što točnijeg i potpunijeg izvješćivanja javnosti
o radu Vijeća i radnih tijela Vijeća mogu se davati službena
priopćenja za sredstva javnog priopćavanja.
Službena priopćenja sa sjednica Vijeća daje predsjednik Vijeća ili osoba koju Vijeće ovlasti.
Članak 89.
Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice ili
pojedini dio sjednice Vijeća odnosno radnog tijela kada
se raspravlja o materijalima koji su u skladu s posebnim
propisima označeni određenim stupnjem povjerljivosti.
XII. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I DRUGIH POSLOVA ZA VIJEĆE I RADNA TIJELA VIJEĆA
Članak 90.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove
za Vijeće i njegova radna tijela obavlja upravni odjel
Općine.
XIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 91.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmi dan od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije “.
Članak 92.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Petrovsko, objavljen
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
broj 12/02
KLASA: 021-05/09-01/12
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. 07. 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.

Strana 1144 - Broj 16.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMETNARNIH
NEPOGODA
I.
U Općinsko povjerenstvo Općine Petrovsko za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Mirjana Tušek, inž.građ., Pristava 23,Krapina, za predsjednika
2. Stjepan Poslončec, Podgaj Petrovski 57,
za člana
3. Vilim Zajec, Svedruža 119, za člana
4. Đuro Hršak, Svedruža 63, za člana
5. Stjepan Krklec, Štuparje 38 A, za člana
6. Đurđa Cesarec, Benkovec Petrovski 48, za
člana
7. Damir Presečki, Preseka Petrovska 65. za
člana.
II.
Zadatak je Povjerenstva da u slučajevima elementarne nepogode izvrši procjenu nastale štete, određuje
područje i objekte na kojima je šteta počinjena, osigurava
primjenu propisane metodologije za procjenu šteta, te prati
korištenje sredstava koja su dodijeljena za uklanjanje šteta
od elementarnih nepogoda.
Najkasnije u roku od osam dana nakon nastanka
nepogode Povjerenstvo je obavezno podnijeti izviješće o
elementarnoj nepogodi Državnom povjerenstvu, Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
KLASA: 021-05/05-01/20, URBROJ: 2140-03/05-1 od
03. kolovoza 2005. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije «KLASA: 021-05/09-01/16
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU ODBORA ZA ODLIKOVANJA
I PRIZNANJA
1.
Osniva se Odbor za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Općine Petrovsko u sastavu:
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1.
2.
3.
4.
5.

Andrija Svečnjak, za predsjednika
Miljenko Golec, za člana
Stjepan Mužek, za člana
Branko Svečnjak, za člana
Ivan Šanjug, za člana
2.
Zadatak Odbora je utvrđen Odlukom o odlikovanjima priznanjima.
3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/17
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU KOMISIJE ZA PRIGOVORE
I PRITUŽBE
1.
Osniva se Komisija za prigovore i pritužbe u sastavu:
1. Miljenko Golec, za predsjednika
2. Josip Belačić, za člana
3. Andrija Svečnjak, za člana
2.
Komisija za prigovore i pritužbe raspravlja o podnesenim prigovorima i pritužbama na rad upravnog odjela
Općine, te o prigovorima i pritužbama na zaposlene u tom
odjelu, i o drugim uočenim nepravilnostima, te predlažu
određene mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.
3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/18
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 22. Odluke o socijalnoj skrbi
Općine Petrovsko («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 16/03.) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Socijalnog
vijeća Općine Petrovsko
I.
Osniva se Socijalno vijeće Općine Petrovsko (u
daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).
II.
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U Socijalno vijeće imenuju se:
1. Branko Svečnjak, predsjednik
2. Rudolf Leljak, član
3. Stjepan Krklec, član
4. dr. Ivančica  Peček, doktorica Ambulante
Petrovsko, član
5. Marija  Hrupački, djelatnica Centra za
socijalnu skrb, član
6. Ivan Tompić, župnik Župe Petrovsko, član.
7. Renata Hršak, član
8. Ljerka Škrnjug, član.
III.
Socijalno vijeće:
- razmatra zahtjeve podnijete u vezi ostvarivanja
prava iz socijalne skrbi
- daje ocjenu opravdanosti podnijetih zahtjeva
- odlučuje o visini odobrene pomoći
- nadzire namjensko trošenje isplaćene pomoći
- poduzima i predlaže mjere radi poboljšanja životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.
- Podnosi izvješća, te obavlja ostale poslove sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.
IV
Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA: 021-05/09-01/19
URBROJ:2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
Osniva se Općinsko povjerenstvo za sport (turniri,
liga, kup), u sastavu:
Branko Svečnjak, predsjednik
Mario Škrnjug, član
Mladen Šereg, član
Željko Glas, član
Slavko Poslon, član
Željko Vučilovski, član
Slaven Svečnjak, član
Mirko Poslončec, član
Zadatak Povjerenstva je obavljanje svih poslova
oko organizacija turnira, liga i kupa Općine.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/20
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
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Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
Imenuje se Općinsko povjerenstvo za nadzor na
groblju, u sastavu:
Miljenko Golec, predsjednik
Stjepan Krklec, član
Josip Belačić, član
Damir Presečki, član
Rudolf Leljak, član
Zadatak Povjerenstva je da prati rad koncesionara
na groblju Petrovsko.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/21
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
1.1. Imenuje se Općinsko povjerenstvo glede
aktivnosti oko modernizacije cesta na području Općine
Petrovsko, u sastavu:
Adrija Svečnjak, predsjednik
Stjepan Krklec, član
Miljenko Golec, član
Đuro Hršak, član
Stjepan Mužek, član
1.2. Zadatak Povjerenstva je:
- da utvrdi prioritetne pravce, odnosno kategorizira
dionice,
- izrada orijentacionih troškovnika.
1.3.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/22
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o imenovanju potpisnika financijskih
dokumenata Općine Petrovsko
I.
Za potpisivanje financijskih dokumenata Općine
Petrovsko ovlašćuju se:
1. dipl.ing. IVAN ŠANJUG, načelnik Općine Pe-

Strana 1146 - Broj 16.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

trovsko
2. STJEPAN KRKLEC, zamjenik načelnika Općine
Petrovsko.
II.
Ovlaštene osobe iz točke I. potpisivanje će vršiti
istovremeno zajednički.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata Općine
Petrovsko prestaje važiti Odluka Klasa:021-05/05-01/12,
Urbroj:2140-03-05-1 od 07. lipnja 2005. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/24
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Petrovsko i
članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petrovsko, Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
1.1. Imenuje se Općinsko povjerenstvo za otvaranje
ponuda, u sastavu:
Branko Svečnjak, predsjednik
Stjepan Krklec, član
Damir Presečki, član
Ivan Šanjug, član
Josip Belačić, član
1.2. Zadatak Povjerenstva je raspisivanje natječaja,
izrada tendera i odabir najpovoljnijih ponuda.
1.3.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01/23
URBROJ: 2140/03-09-1
Petrovsko, 14. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Mužek, v.r.

OPĆINA RADOBOJ
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.), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 1. sjednici
održanoj 13. srpnja 2009. godine donosi
S TAT U T
OPĆINE RADOBOJ
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se uređuje samoupravni djelokrug Općine Radoboj, njena obilježja, javna priznanja,
utvrđuje se ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine,
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način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana,
provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine Radoboj, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje Općine Radoboj s
jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.
Članak 2.
Općina Radoboj je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Općine je Općina Radoboj.
Sjedište Općine Radoboj je u Radoboju, Radoboj 8.
Općina Radoboj je pravna osoba.
Članak 3.
Općina Radoboj obuhvaća slijedeća naselja:
- Kraljevec Radobojski,
- Bregi Radobojski,
- Orehovec Radobojski,
- Jazvine,
- Radoboj,
- Gornja Šemnica,
- Kraljevec Šemnički,
- Gorjani Sutinski,
- Strahinje Radobojsko.
Članak 4.
Granice Općine Radoboj mogu se mijenjati na način
i po postupku propisanom posebnim zakonom.
Članak 5.
Općina ima svoj grb i zastavu.
Opis i uporaba grba i zastave utvrđuju se statutarnom odlukom Općinskog vijeća, uz prethodno odobrenje
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu
samoupravu.
Na temelju mjerila koja općim aktom iz stavka 2.
ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće, Načelnik može
odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi
promicanja interesa Općine Radoboj.
Članak 6.
Općinsko vijeće, Načelnik i upravna tijela Općine
Radoboj koriste pečat s grbom Republike Hrvatske u
skladu s posebnim propisima.
Članak 7.
Danom Općine Radoboj utvrđuje se 20. listopada i
isti se svečano obilježava.
Zaštitnicom Općine utvrđuje se Sveta Barbara.
Članak 8.
Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja se istakla naročitim zaslugama za Općinu Radoboj proglasiti
počasnim građaninom Općine Radoboj.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i ista se može opozvati ako se počastvovani pokaže
nedostojnim takve počasti.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga
javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite
uspjehe u svim područjima gospodarskog i društvenog
života od značenja za Općinu Radoboj.
Nagrada Općine Radoboj najviši je oblik javnog
priznanja za postignute uspjehe na područjima iz stavka
3. ovog članka.
Vrste, način i uvjeti dodjeljivanja javnih priznanja
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uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Javna priznanja Općine Radoboj dodjeljuju se na
Dan Općine.
2. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Ostvarujući zajedničke interese Općina Radoboj
međusobno surađuje sa županijama, gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj na unapređenju gospodarskog
i društvenog razvitka svojih zajednica.
Općina Radoboj može radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa sa drugim općinama osnovati
nacionalnu udrugu općina, sukladno odredbama posebnog
zakona.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
Radoboj može uspostaviti i održavati suradnju s odgovarajućim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave drugih država, sukladno zakonu i međunarodnim ugovorima.
Odluku o uspostavljanju suradnje te sadržaju i oblicima suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa svojim
općim aktima i zakonom, te istu objavljuje u službenom
glasniku županije.
3. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 10.
Općina u svom 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 i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Radoboj obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Članak 11.
Općina Radoboj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 10. ovog Statuta zajednički s
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica
lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog tijela ili službe, zajedničkog trgovačkog
društva ili mogu zajednički organizirati obavljanje poslova
u skladu s posebnim zakonima.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem
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koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova, a kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
Članak 12.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom, a u
skladu sa Statutom Općine i Statutom Krapinsko-zagorske
županije, pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine Radoboj prenijeti na županiju odnosno na mjesnu
samoupravu.
Članak 13.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini
Radoboj određuju se zakonom.
Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji
su preneseni na tijela Općine Radoboj podmiruju se iz
državnog proračuna.
4. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 14.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana sukladno zakonu i ovom Statutu.
Članak 15.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu za promjenu
područja Općine Radoboj, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može dati jedna trećina članova Općinskog
vijeća, Načelnik, jedna polovina mjesnih odbora na području Općine Radoboj te 20% birača upisanih u popis
birača Općine Radoboj.
Odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
Članak 16.
Referendum se može raspisati i radi razrješenja
Načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način
propisan zakonom.
Članak 17.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Općine Radoboj i upisani
su u popis birača.
Članak 18.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za
Općinsko vijeće.
Postupak provođenja referenduma kao i odluke
donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti
općih akata, kojeg sukladno zakonu provodi ured državne uprave u županiji i nadležno središnje tijelo državne
uprave, svako u svom djelokrugu.
Članak 19.
Prijedlog koji na referendumu ne bude prihvaćen,
može se ponovno iznijeti na referendumu nakon proteka
vremena određenog zakonom.
Članak 20.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim
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zakonom i ovim Statutom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati 1/3 članova Općinskog vijeća i Načelnik.
Članak 21.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja
iz njegove nadležnosti.
Općinsko vijeće mora raspraviti o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača Općine Radoboj.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima zahtjeva najkasnije tri mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 22.
Tijela Općine Radoboj dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi
na svoj rad, kao i na rad 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, odnosno upravnog tijela Općine dužan je građanima
i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od
dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim
prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi
(knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje
pritužbe odnosno predstavke.
5. TIJELA OPĆINE RADOBOJ
Članak 23.
Tijela Općine Radoboj su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
A. PREDSTAVNIČKO TIJELO OPĆINE RADOBOJ
Članak 24.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana
i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru
djelokruga Općine Radoboj, te obavlja druge poslove u
skladu s zakonom i ovim Statutom.
Članak 25.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj
je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Članak 26.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine Radoboj,
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Radoboj,
- donosi općinski proračun, polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna i odluku o privremenom
financiranju u skladu sa zakonom,
- donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja Općine Radoboj,
- osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom,
ovim Statutom ili drugim propisom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
Općine Radoboj,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za

Srijeda, 22. srpnja, 2009.

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za Općinu Radoboj i odlučuje o
njihovom prestanku,
- donosi poslovnik o svom radu,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina Općine Radoboj čija pojedinačna 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 (jedan milijun) kuna
- odlučuje i o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine Radoboj u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Članak 27.
Ukoliko zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Radoboj, poslovi koji se
odnose na donošenje općih akata u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi su u nadležnosti Općinskog
načelnika.
Ukoliko se ne može utvrditi nadležno tijelo za
donošenje odluka i drugih akata iz samoupravnog djelokruga Općine Radoboj, za donošenje istih nadležno je
Općinsko vijeće.
Članak 28.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako
je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut Općine Radoboj, Proračun, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, Poslovnik Općinskog vijeća i
odluke iz kojih proizlaze financijske obaveze za građane
donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 29.
Poslovnikom Općinskog vijeća uređuje se način
konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednica Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, načela i standardi dobrog ponašanja
predsjednika, potpredsjednika i članova 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.
Članak 30.
Općinsko vijeće ima trinaest (13) članova.
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po
postupku utvrđenim posebnim zakonom.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća
utvrđuju se zakonom, Statutom i Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Članak 31.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpred-
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sjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja Općinsko
vijeće, saziva i predsjeda sjednicama Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri
mjeseca.
Članak 32.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova vijeća u roku od 15 dana od
primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, sjednicu
će sazvati Općinski načelnik, u daljnjem roku od 15 dana.
Članak 33.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu
predsjedniku vijeća, zamjenjuje ga u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje
mu povjeri vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 34.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom
konstituiranja Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća ne može biti pozvan na
kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi,
niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Članu Općinskog vijeća mandat miruje ukoliko
za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti
koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, a
za vrijeme mirovanja zamjenjuje ga zamjenik izabran u
skladu sa zakonskim odredbama.
Mirovanje mandata prestaje ukoliko vijećnik u roku
8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti
podnese predsjedniku Općinskog vijeća pisani zahtjev za
prestanak mirovanja mandata.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog
vijeća na temelju prestanka mirovanja može se tražiti
jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 35.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore,
komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje
odluka iz svog djelokruga odnosno za obavljanje drugih
poslova, koji im se povjeravaju odlukom o njihovom
osnivanju.
Općinsko vijeće obavezno osniva:
- Odbor za izbor i imenovanje,
- Odbor za statut i poslovnik,
- Mandatnu komisiju,
- Odbor za financije i proračun.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno
posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Predsjednika i članove radnih tijela imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća.
Osobe iz stavka 3. ovoga članka bira Općinsko
vijeće, u pravilu iz reda svojih članova, a mogu se birati
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i iz reda stručnih i znanstvenih osoba.
Članak 36.
Sjednice Općinskog vijeća su javne, osim u
iznimnim slučajevima predviđenim zakonom i općim
aktom Općine Radoboj kada se nazočnost javnosti može
isključiti.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno,
ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje
tajno.
O radu sjednice Općinskog vijeća vodi se zapisnik
koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice i donesenim
zaključcima kao i o rezultatima glasovanja o pojedinim
pitanjima.
Sjednice Općinskog vijeća snimaju se na audio
uređaju u cijelosti i snimke se čuvaju kao dokument četiri
godine.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski
načelnik.
B. IZVRŠNO TIJELO OPĆINE RADOBOJ
Članak 37.
Općinski načelnik zastupa Općinu Radoboj i nositelj
je izvršne vlasti Općine Radoboj.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika.
Članak 38.
Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na
neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Mandat Općinskog načelnika i njegovog zamjenika
traje četiri godine.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti
hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.
Članak 39.
U obavljanju izvršne vlasti, Općinski načelnik:
- utvrđuje prijedloge općih akata,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća i odgovara Općinskom vijeću za njihovo
provođenje,
- utvrđuje prijedlog proračuna sa odlukom o izvršenju proračuna, prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Radoboj u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni
na Općinu te nadzire njihov rad,
- upravlja pokretninama i nekretninama u vlasništvu
Općine Radoboj kao i njezinim prihodima i rashodima, u
skladu sa zakonom i Statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Radoboj, u skladu sa zakonom i drugim
propisima,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih zahtjeva fizičkih
i pravnih osoba,
- podnosi izvješća Općinskom vijeću o svom radu
i radu upravnih tijela,
- imenuje pročelnike upravnih tijela Općine Radoboj
na temelju javnog natječaja,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
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tijela Općine,
- utvrđuje kriterije za ocjenjivanje službenika i način
provođenja ocjenjivanja,
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela
Općine,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
- ima pravo osnovati savjetodavno tijelo Općinskog
načelnika koje se sastoji od stručnih osoba za jedno ili više
određenih područja iz djelokruga lokalne samouprave sa
svrhom što boljeg i kvalitetnijeg rada općinske uprave,
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu
sa zakonom i drugim propisima,
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom,
ovim Statutom, općim aktima Općine Radoboj ili drugim
propisima.
Članak 40.
Općinski načelnik ima pravo, u obavljanju poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine, 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.
Ukoliko Općinsko vijeće ne ukloni uočene nedostatke u roku iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik je
dužan u roku od 8 dana od isteka roka o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice
lokalne samouprave.
Članak 41.
Općinski načelnik ima pravo, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, obustaviti od
primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 42.
Općinskog načelnika, u slučaju duže odsutnosti
ili spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje
njegov zamjenik.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom zamjeniku.
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan
pridržavati se uputa Općinskog načelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, Općinskom načelniku ne prestaje odgovornost za
njihovo obavljanje.
Članak 43.
Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima
državne uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenijetih u djelokrug tijela Općine Radoboj.
Članak 44.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
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
st. 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
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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.
Članak 45.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 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 Općine
Radoboj,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Općinsko vijeće u roku 8 dana od nastanka okolnosti
iz stavka 1. ovog članka obavještava Vladu Republike
Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog
načelnika.
Ako mandat Općinskog načelnika prestaje u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata
obavlja njegov zamjenik.
Članak 46.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razrješiti dužnosti.
Općinsko vijeće može, na prijedlog najmanje jedne
trećine članova Općinskog vijeća, raspisati referendum o
razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika
u slučaju:
-kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
-kada svojim radom prouzroče Općini Radoboj
znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1%
proračuna Općine Radoboj, a ako 1% od proračuna
iznosi preko 500.000 (petstotisuća) kuna pod znatnom
materijalnom štetom smatra se šteta u iznos od 500.000
(petstotisuća) kuna.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
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 i nadležnosti
Općinskog načelnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
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razrješenja Općinskog načelnika Općinskom vijeću može
podnijeti i 20% birača upisanih u popis birača Općine
Radoboj, sukladno odredbama zakona i ovog Statuta.
Odluku o raspisivanju referenduma iz stavka 5. ovog
članka Općinsko vijeće mora donijeti u roku od 30 dana
od zaprimanja prijedloga.
6. UPRAVNA TIJELA OPĆINE RADOBOJ
Članak 47.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine Radoboj kao i poslova državne uprave prenijetih
na Općinu Radoboj ustrojavaju se upravni odjeli i službe
(upravna tijela).
Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Članak 48.
Upravna tijela samostalna su u radu u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanja
poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su Općinskom
načelniku.
Članak 49.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici, koje na
temelju javnog natječaja, imenuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik može razrješiti pročelnike iz st.
1. ovog članka:
1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka
radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim
aktima Općine Radoboj, ili neosnovano ne izvršava odluke
tijela Općine Radoboj ili postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim
radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje
ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti
interesima službe u obavljanju poslova Općine Radoboj.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2.
ovog članka rasporediti će se na drugo slobodno mjesto
u jedno od upravnih tijela Općine, za koje ispunjava
stručne uvjete.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja
u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe posebnog zakona.
Članak 50.
Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz
djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju
prateće i pomoćne poslove.
Prijam djelatnika u upravna tijela obavlja pročelnik,
nakon provedenog postupka sukladno posebnom zakonu.
Sva rješenja iz službeničkih odnosa donosi Pročelnik upravnog tijela.
Službenici su dužni trajno se osposobljavati i usavšavati na osnovi strategije plana trajnog osposobljavanja
i usavršavanja lokalnih službenika.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja
od značaja za rad službenika i namještenika uređuju se
posebnim zakonom, odnosno posebnom odlukom doni-
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jetom na temelju zakona.
Članak 51.
Sredstva za obavljanje djelatnosti upravnih tijela
osiguravaju se u proračunu Općine, državnom proračunu
ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.
Članak 52.
Upravna tijela Općine u okviru svog djelokruga i
ovlasti:
- neposredno izvršavaju zakone, propise, odluke i
druge opće akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
osiguravaju i nadziru njihovo provođenje,
- neposredno izvršavaju poslove državne uprave
kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug tijela Općine,
prate stanje u područjima za koje su osnovani i o tome
izvješćuju Općinskog načelnika,
- pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće, prijedloge akata koje donosi
općinski načelnik te pripremaju izvješća, analize i druge
materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća
i Općinskog načelnika,
- pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru
prava i ovlasti Općine Radoboj,
- podnose izvješća o svom radu Općinskom načelniku,
- rješavaju u upravnim stvarima, sukladno posebnom zakonu,
- obavljaju stručne i uredske poslove za potrebe
Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i radnih tijela
Općinskog vijeća te druge poslove za koje su ovlaštena.
7. JAVNOST RADA
Članak 53.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i
upravnih tijela Općine Radoboj je javan.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja imaju
pravo prisustvovati svim sjednicama Općinskog vijeća i
njihovih radnih tijela, osim ako se one, iz opravdanog razloga utvrđenih Poslovnikom Općinskog vijeća, održavaju
bez prisutnosti javnosti.
Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća, na način utvrđen Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Članak 54.
Sjednica ili pojedini dio sjednice Općinskog vijeća
može se, u iznimnim slučajevima, održati bez nazočnosti
javnosti, o čemu odlučuje Općinsko vijeće u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća može, sukladno
odredbama Poslovnika, ograničiti broj građana koji
prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja
reda na sjednici.
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se
akti i podaci iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i upravnih tijela ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu te način njihova čuvanja.
Članak 55.
Javnost rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela osigurava se:
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- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata
na način propisan ovim Statutom.
Članak 56.
Radi ostvarivanja neposrednog uvida u potrebe
Općine Radoboj i njenih građana kao i radi informiranja
građana o aktivnostima tijela u rješavanju pitanja iz nadležnosti Općine Radoboj, Općinski načelnik redovito i
neposredno ostvaruju kontakte s građanima.
8. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 57.
Na području Općine Radoboj osnivaju se mjesni
odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbori su pravne osobe.
Članak 58.
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja
odnosno općine, koji u odnosu na ostale dijelove čini
zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), u postupku
utvrđenim zakonom i ovim statutom.
Mjesni odbori na području Općine Radoboj su:
a) Mjesni odbor Gorjani Sutinski - za naselje Gorjani Sutinski, sa sjedištem u zgradi Općine Radoboj,
b) Mjesni odbor Strahinje Radobojsko - za naselje Strahinje Radobojsko, sa sjedištem u zgradi Općine
Radoboj,
c) Mjesni odbor Jazvine - za naselje Jazvine, sa
sjedištem u Zadružnom domu Jazvine,
d) Mjesni odbor Bregi Radobojski - za naselja
Bregi Radobojski i Kraljevec Radobojski, sa sjedištem u
Zadružnom domu Jazvine,
e) Mjesni odbor Kraljevec Šemnički - za naselje
Kraljevec Šemnički i zaselak Pohiški, sa sjedištem u
Vatrogasnom domu Gornja Šemnica,
f) Mjesni odbor Gornja Šemnica - za naselje Gornja
Šemnica i zaselak Bolanti, sa sjedištem u Vatrogasnom
domu Gornja Šemnica,
g) Mjesni odbor Radobojski Orehovec - za naselje
Radobojski Orehovec, sa sjedištem u Zadružnom domu
Jazvine,
h) Mjesni odbor Radoboj Centar - od kućnog broja
1 do 168, sa sjedištem u zgradi Općine Radoboj,
i) Mjesni odbor Radoboj I - od kućnog broja 169 do
301, sa sjedištem u zgradi Općine Radoboj,
j) Mjesni odbor Radoboj II - od kućnog broja 302
do 410, sa sjedištem u zgradi Općine Radoboj.
Članak 59.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novih mjesnih
odbora koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja) mogu dati:
- 20% građana upisanih u popis birača za područje
za koje se predlaže osnvanje mjesnog odbora,
- organizacije i udruženja građana,
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- Općinski načelnik.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora sadrži
podatke o:
- predlagatelju odnosno podnositelju inicijative,
- nazivu mjesnog odbora,
- području i granicama mjesnog odbora,
- sjedište mjesnog odbora,
- opravdanosti i potrebi osnivanja mjesnog odbora.
Članak 60.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, koji daju
građani i organizacije i udruženja građana raspravlja se na
zboru građana jednog ili više naselja za koje je predloženo osnivanje mjesnog odbora te se isti u pisanom obliku
dostavlja Općinskom načelniku.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana
primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na
način i u postupku utvrđenim zakonom i ovim statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisan način i po propisanom postupku,
obavijestiti će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15
dana od obavijesti dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora.
Pravovaljani prijedlog za osnivanje mjesnog odbora,
uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnih odbora
na koje se promjene odnose, Općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću.
Članak 61.
Općinsko vijeće dužno je, u skladu s odredbama
članka 59. i 60. ovog Statuta, donijeti odluku o prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora u roku od 90 dana od
prijema prijedloga.
Članak 62.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnih odbora i
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
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.
Mandat članova Vijeća Mjesnog odbora traje četiri
godine.
Vijeće mjesnog odbora ima pet članova.
Članak 63.
Vijeće mjesnog odbora:
- donosi Pravila mjesnog odbora,
- donosi Plan komunalnih akcija na svom području
i određuje prioritete u njihovoj realizaciji,
- donosi Godišnji program rada i daje izvješće o
radu,
- donosi Financijski plan i godišnji izvještaj o
izvršenju,
- donosi Poslovnik o svom radu, u skladu sa ovim
Statutom,
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru iz sredstava proračuna Općine,
- saziva mjesne zborove građana radi raspravljanja
o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga
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za rješavanje pitanja od mjesnog značaja,
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika
vijeća mjesnog odbora,
- surađuje s drugim mjesnim odborima na području
Općine Radoboj,
- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima
od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim
Statutom i drugim propisima.
Članak 64.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
- plan razvoja svog područja u okviru razvojnog
plana Općine Radoboj,
- programe razvoja komunalne infrastrukture za
svoje područje,
- mjere za zaštitu i unapređenje okoliša i poboljšanje
kvalitete stanovanja te efikasniji rad komunalnih službi,
- imenovanje ulica,
- mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite
osoba i imovine na svom području,
- promjenu područja mjesnog odbora, te podnosi
druge prijedloge iz svoje nadležnosti.
Članak 65.
Za financiranje djelatnosti mjesnih odbora, u smislu
osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje te
za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, osiguravaju se sredstva u proračunu
Općine Radoboj.
Za financiranje svoje djelatnosti mjesni odbori
mogu osiguravati i druga sredstva u skladu sa zakonom
i drugim propisima (npr. pomoći i donacije od pravnih i
fizičkih osoba).
Članak 66.
Vijeće mjesnih odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća mjesnog odbora na
vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora saziva sjednice
Vijeća mjesnog odbora, predsjeda sjednicama i predstavlja Mjesni odbor, a za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog
odbora.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora saziva sjednice
po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ako
je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom
glasova prisutnih članova.
Članak 67.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine Radoboj, koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog
odbora, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovara
Općinskom načelniku.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Općinski načelnik, koji može raspustiti Vijeće
mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine Radoboj, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene
mu poslove.
Članak 68.
Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore
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obavljaju upravna tijela Općine Radoboj na način utvrđen
općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo, djelokrug i način
rada upravnih tijela Općine Radoboj.
Članak 69.
Poslovnik o radu Vijeća mjesnog odbora, Pravila
mjesnog odbora, plan korištenja sredstava proračuna
namijenjenih mjesnom odboru, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća te plan malih komunalnih
akcija, Vijeće mjesnog odbora donosi većinom glasova
svih članova.
Članak 70.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo i dužnost osobito:
- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje
pojedinog pitanja iz njegovog djelokruga,
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja
su na dnevnom redu vijeća,
- obavljati poslove i zadaće koje im u okviru svog
djelokruga povijeri Vijeće mjesnog odbora.
Članak 71.
Općinski načelnik i općinska upravna tijela dužna su
zatražiti mišljenje Vijeća mjesnog odbora prije donošenja
odluka o pitanjima važnim za mjesne odbore.
Članak 72.
Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa Statutom, radi
raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja
prijedloga za rješavanja pitanja od mjesnog značaja, može
sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja
mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja,
stambeni blok i sl.).
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće
mjesnog odbora.
9. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE RADOBOJ
Članak 73.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju Općini Radoboj čine njezinu imovinu.
Općina Radoboj mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Članak 74.
Općina Radoboj stječe prihode i primitke kojima
u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi Općine razmjerni su rashodima poslova koje
Općina obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 75.
Prihodi Općine Radoboj su:
- općinski porezi, 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 Općinsko vijeće,
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- 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 utvrđeni zakonom.
Članak 76.
Općinsko vijeće donosi proračun za iduću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim posebnim
zakonom.
Ukoliko se proračun za iduću proračunsku godinu
ne može donijeti u propisanom roku Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i po
postupku propisanom zakonom i to najduže za razdoblje
od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 77.
U proračunu Općine Radoboj iskazuje se procjena
godišnjih prihoda i primitaka te se utvrđuju rashodi i izdaci
Općine Radoboj.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s proračunskim načelima utvrđenim zakonom
Članak 78.
Uz proračun Općine Radoboj za pojedinu godinu
Općinsko vijeće donosi odluku o izvršavanju proračuna
kojom se uređuju pojedina pitanja od značaja za izvršavanje proračuna u okviru zakonskih propisa.
Članak 79.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
nadzire Općinsko vijeće.
Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću
za planiranje i izvršavanje proračuna o čemu ga izvještava
sukladno zakonskim propisima.
Pri planiranju i izvršavanju proračuna; prikupljanju
prihoda i primitaka; preuzimanju i verifikaciji obaveza;
izdavanju naloga za plaćanje i slično Općinski načelnik
ima ovlasti i odgovornosti sukladno zakonskim propisima.
10. AKTI OPĆINE RADOBOJ
Članak 80.
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu
donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju
proračuna, odluke i druge opće akte kada odlučuje o općim
pitanjima te rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte
kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravni osoba.
Način i postupak donošenja akata iz stavka 1.ovog
članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Statut, proračun, poslovnik i godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna, odluke i drugi opći akti, koje donosi
Općinsko vijeće objavljuju se u službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije.
Zaključci, preporuke i rješenja objavljuju se na
oglasnoj ploči Općine Radoboj.
Članak 81.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, pravilnike, rješenja, zaključke te druge
opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom
Općinskog vijeća.
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Općinski načelnik donosi rješenja, zaključke i druge
pojedinačne akte kada rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Pravilnici i opći akti Općinskog načelnika iz stavka
1. ovog članka objavljuju se u službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije.
Članak 82.
Opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu
Krapinsko-zagorske županije.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana
njegove objave.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 83.
Prijedloge za donošenje akata mogu podnositi članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, radna tijela
vijeća te upravno tijelo.
Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata
Općinskog vijeća mogu davati građani i pravne osobe te
upravno tijelo Općine.
Članak 84.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća, na način i u postupku propisanom
Statutom i obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih
tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine Radoboj.
Općinski 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
Stautom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Uredi državne uprave u županiji i nadležna središnja
tijela državne uprave neposredno izvršavaju i nadziru
provođenje općih akata Općinskog vijeća.
Članak 85.
Upravna tijela Općine Radoboj u izvršavanju općih
akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Na donošenje pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku, ako posebnim zakonom nije propisan drukčiji
postupak.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije, ako posebnim zakonom nije
drukčije propisano.
Protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka može se, sukladno odredbama Zakona o upravnim
sporovima, pokrenuti upravni spor.
Članak 86.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza
lokalnih poreza, doprinosa i naknada koji su prihod Općine
Radoboj donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i
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interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba
kojima je Općina Radoboj osnivač.
Članak 87.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim
zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba,
već se može pokrenuti upravni spor.
Nadzor zakonitosti općih akata, koje u svom samoupravnom djelokrugu donese Općinsko vijeće, obavlja ured
državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i nadležna
središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu,
sukladno posebnom zakonu.
11. OBAVLJANJE JAVNIH SLUŽBI
Članak 88.
U okviru samoupravnog djelokruga, a u skladu sa
zakonom, Općina Radoboj osigurava obavljanje javnih
službi u svrhu pružanja usluga kojima se zadovoljavaju
svakodnevne potrebe građana, gospodarskih i drugih subjekata na području komunalnih, gospodarskih, društvenih
i drugih djelatnosti.
Članak 89.
Općina Radoboj osigurava obavljanje komunalnih,
društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti iz članka 88.
Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova
i vlastitih pogona i to:
- za obavljanje komunalnih djelatnosti osnivaju se
trgovačka društva, ustanove i vlastiti pogoni,
- za obavljanje društvenih djelatnosti osnivaju se u
pravilu ustanove, a mogu se osnivati i trgovačka društva,
- za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe osnivaju
se javne ustanove,
- za obavljanje gospodarskih djelatnosti osnivaju
se trgovačka društva.
Općina Radoboj može osnivati trgovačka društva
za obavljanje gospodarskih djelatnosti radi ostvarivanja
dobiti.
Obavljanje određenih javnih djelatnosti može se
ugovorom o koncesiji povjeriti drugim pravni i fizičkim
osobama u skladu sa zakonom.
Članak 90.
O sastavu skupštine u trgovačkim društvima u
kojima Općina Radoboj ima 100 % udjela odlučuje Općinsko vijeće.
U skupštinama gdje Općina Radoboj ima udjele i
dionice, Općinu Radoboj kao člana društva, predstavlja
osoba koju odredi Općinsko vijeće.
Članak 91.
Trgovačka društva su samostalna u obavljanju
svoje djelatnosti sukladno zakonu, društvenom ugovoru
odnosno statutu.
Skupštine trgovačkih društva iz članka 90. ovog
Statuta dužne su pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća prije odlučivanja o statusnim promjenama
trgovačkih društva (priključenje, pripajanje, spajanje,
preoblikovanje i prestanak).
Članak 92.
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Ustanove kojih je osnivač Općina Radoboj samostalne su u obavljanju svoje djelatnosti sukladno zakonu,
aktu o osnivanju odnosno statutu.
Aktom o osnivanju ustanove može se urediti sudjelovanje Općine u upravljanju ustanovom i druga pitanja o
međusobnim pravima i obvezama ustanove i Općine kao
osnivača, u skladu sa zakonom.
Članak 93.
Općinski načelnik prati rad, daje preporuke i poduzima mjere prema trgovačkim društvima i ustanovama
kojih je su/osnivač odnosno vlasnik Općina.
Direktori, predsjednici uprava i ravnatelji ustanova dužni su na traženje osnivača, a najkasnije do 01.05.
tekuće godine, podnijeti godišnja izviješća za prethodnu
godinu Općinskom načelniku koji ih razmatra i upućuje
Općinskom vijeću.
Članak 94.
O davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Općine Radoboj i o davanju suglasnosti i
jamstva za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina
Radoboj odlučuje Općinski načelnik.
12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 95.
Prijedlog za promjenu Statuta Općine Radoboj može
podnijeti Općinski načelnik, jedna trećina članova Općinskog vijeća te nadležno radno tijelo Općinskog vijeća.
Prijedlog za promjenu Statuta se uz obrazloženje
podnosi predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 96.
O promjeni odnosno izmjeni i/ili dopuni Statuta
Općinsko vijeće donosi statutarnu odluku na način i po
postupku utvrđenim Poslovnikom.
O prijedlogu za promjenu Statuta Općinsko vijeće
odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ukoliko Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
promjenu Statuta isti se prijedlog ne može staviti na
dnevni red prije isteka roka od 6 mjeseci od zaključenja
rasprave o njemu.
Članak 97.
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama
ovog Statuta primjenjivati će se opći akti Općine Radoboj
u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama
zakona i ovog Statuta.
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka
1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe
zakona i ovog Statuta.
Članak 98.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije 08/01. i 19/01.).
Članak 99.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 021-05/09-01-134
URBROJ: 2140-04/01-01/09-04
Radoboj, 13. srpnja 2009
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PREDSJEDNIK Općinskog vijeća 
Alojz Sajko, v.r.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
Na temelju članka 35. točke 1. 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 Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
02/06) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj
01. sjednici održanoj dana 16.srpnja 2009. godine donosi
STATUT
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se uređuje samoupravni djelokrug
Općine Stubičke Toplice, njena obilježja, javna priznanja,
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Stubičke
Toplice, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna
samouprava, ustrojstvo i rad Jedinstvenog upravnog
odjela, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza Općine Stubičke Toplice.
Članak 2.
Općina Stubičke Toplice je jedinica lokalne samouprave.
Općina Stubičke Toplice je pravna osoba.
Sjedište Općine je: Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16.
Članak 3.
Općina Stubičke Toplice obuhvaća područje prema
podacima Jedinstvene evidencije prostornih jedinica koji
se čuvaju u Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za
katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica.
Općina Stubičke Toplice obuhvaća područja naselja:
Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme.
II.OBILJEŽJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
Članak 4.
Općina Stubičke Toplice ima svoj grb i zastavu.
Grb ima oblik štita vodoravno razdijeljen u dva
dijela. Srednji dio štita zelene podloge ima kapelu Sv.
Katarine u srebrnoj boji. Gornji i donji dio štita su plave
boje simbolizirajući nebo i podzemlje iz kojeg izvire voda
srebrne boje.
Zastava Općine sadržava grb Općine u kompletnoj
svijetlo plavoj podlozi. Grb se nalazi u sredini zastave
dimenzija 50x60 cm, okomit na os zastave. Dimenzije
zastave su 300x150 cm.
Članak 5.
Dan Općine Stubičke Toplice je 27. travnja, a obilježava konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine
Stubičke Toplice održanu dana 27. travnja 1993. godine.
Zaštitnik Općine Stubičke Toplice je Sveti Josip
– Radnik.
III.JAVNA PRIZNANJA
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Članak 6.
Svi građani Općine Stubičke Toplice uživaju jednaka prava temeljena na načelima ljudskih prava i sloboda,
ravnopravnosti i jednakosti.
Članak 7.
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može pojedinu osobu, koja je dala doprinos od osobitog značenja
za Općinu, proglasiti počasnim građaninom.
Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Općine
Stubičke Toplice.
Počašću se ne stječu posebna prava ni obveze i
može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim
takve počasti.
Članak 8.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga
javna priznanja, građanima i pravnim osobama, za naročito zalaganje u unapređivanju gospodarskog i društvenog
života Općine Stubičke Toplice.
Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće na svečanoj sjednici, na način i pod uvjetima
utvrđenim u posebnoj odluci.
IV.SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Općina Stubičke Toplice, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, surađuje na unapređenju gospodarskog,
društvenog i kulturnog razvitka s drugim jedinicama
lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
zakonom i međunarodnim ugovorima.
Općina Stubičke Toplice može, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje, zajedno sa drugim općinama i gradovima osnovati odgovarajuću udrugu
i nacionalnu udrugu jedinica lokalne samouprave, te se
udružiti u nacionalni savez jedinica lokalne samouprave.
Odluku o osnivanju udruge i udruživanju donosi
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.
Članak 10.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje,
odnosno sklapanju sporazuma o suradnji, te sadržaju i
oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, u skladu sa zakonom i svojim općim aktima.
Sporazum se objavljuje u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
V.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 11.
Općina Stubičke Toplice je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu
s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Stubičke Toplice.
Članak 12.
Općina Stubičke Toplice u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojim se neposredno
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom Republike
Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to
osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
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- 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 propisima.
Općina Stubičke Toplice 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 13.
Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, u skladu sa ovim Statutom i Statutom Krapinsko-zagorske županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog
djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za
građane na području više jedinica lokalne samouprave,
prenijeti na Krapinsko-zagorsku županiju.
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može tražiti od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
da Općini Stubičke Toplice, uz suglasnost središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih
poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na području
Općine Stubičke Toplice, ukoliko može osigurati dovoljno
prihoda za obavljanje tih poslova.
VI.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 14.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja
o prijedlogu o promjeni Statuta, prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja
Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom
i Statutom.
Referendum, na temelju odredbi zakona i Statuta,
raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine vijećnika, na prijedlog načelnika, te na prijedlog polovine
mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u
birački popis Općine Stubičke Toplice.
Članak 15.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku
od 30 dana od dana prijma prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači, Općinsko
vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od tri mjeseca od prijma prijedloga.
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Članak 16.
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 ili kojima će birači
odlučivati na referendumu,
- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno
kojima se raspisuje referendum,
- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan
ili više prijedloga o kojem će birači odlučivati,
- dan održavanja referenduma.
Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se
u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije,
lokalnom dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog
priopćavanja i na drugi pogodan način.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma
do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od
20 niti više od 40 dana.
Članak 17.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice,
odnosno na području za koje se raspisuje referendum, i
upisani su u popis birača.
Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim
glasovanjem.
Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom
birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis
birača Općine.
Članak 18.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.
Općinsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili
odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na
referendumu prije proteka roka od godine dana od dana
održavanja referenduma.
O istom pitanju ili pitanjima ne može se raspisati
ponovno referendum prije proteka roka od šest mjeseci
od dana održanog referenduma.
Članak 19.
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može
tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao
i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.
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 dana 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 20.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
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Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije je područje sazvan
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno,
a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 21.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću Općine
Stubičke Toplice predlagati donošenje određenog akta
ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća.
O prijedlogu građana Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača
upisanih u popis birača Općine Stubičke Toplice, te dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od prijma prijedloga.
Članak 22.
Građani i pravna osoba imaju pravo podnošenja
predstavki i pritužbi na rad načelnika i Općinskog vijeća,
kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan
odnos članova Općinskog vijeća, općinskog načelnika
i zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu kad im
se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Predstavka mora biti potpisana i na njoj mora biti
navedeno ime i prezime građana koji je potpisuju i njihov
matični broj građana.
Predstavke mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na području Općine Stubičke
Toplice.
Na podnijete predstavke i pritužbe predsjednik Općinskog vijeća, načelnik i pročelnik dužan je građanima i
pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Predstavke građana ne obvezuju tijelo kojem se
podnose.
Pritužba mora biti potpisana i na njoj mora biti
navedeno ime i prezime te adresa građana koji ju podnosi.
Građaninu koji izjavi da želi izjaviti predstavku ili
pritužbu Jedinstveni upravni odjel osigurati će potrebna
tehnička i druga sredstva te omogućiti usmeno davanje
predstavki i pritužbi u prostorijama tog tijela.
VII.TIJELA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
Članak 23.
Tijela Općine Stubičke Toplice su Općinsko vijeće
i načelnik.
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 24.
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice predstavničko je tijelo građana i tijelo Općine Stubičke Toplice,
koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine te
obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i
Statutom Općine.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno tijelo nadležno 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
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nadležnosti su načelnika.
Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka
ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja
Općinsko vijeće.
Članak 25.
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice:
1. donosi Statut Općine Stubičke Toplice,
2. donosi Poslovnik o svom radu,
3. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna i
odluku o privremenom financiranju,
4. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine,
5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina 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 1.000.000,00 kuna,
6. donosi odluku o promjeni granice Općine Stubičke Toplice,
7. donosi dokumenta prostornog uređenja,
8. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Stubičke Toplice,
9. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za Općinu
11. daje prethodne suglasnosti na statute pravnih
osoba kojih je osnivač, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano,
12. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća,
13. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog
vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom ili posebnim odlukama
Općinskog vijeća,
14. odlučuje o pokroviteljstvu,
15. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
počasti i nagrade,
16. donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Članak 26.
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice čini trinaest vijećnika.
Vijećnici se biraju na način i u postupku određenim
posebnim zakonom.
Članak 27.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.
Članak 28.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući man-
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dat i nisu opozivi.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za
to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama
posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
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.
Članak 29.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Članak 30.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koje 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 njezinog podnošenja,
- 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 duljem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Stubičke
Toplice, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,
- smrću.
Članak 31.
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.
Potpredsjednici Općinskog vijeća zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti,
redoslijedom koji odredi predsjednik.
Članak 32.
Predsjednik Općinskog vijeća:
1. zastupa Općinsko vijeće,
2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
3. predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
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6. održava red na sjednici Općinskog vijeća,
7. usklađuje rad radnih tijela,
8. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
9. brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
10. brine se o zaštiti prava vijećnika,
11. obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 33.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po
potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana
od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz prethodnog stavka, sjednicu će sazvati
općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka sjednicu
može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog
vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 34.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
1. sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
3. predlagati Općinskom vijeću donošenje akata,
podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata,
4. postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
5. postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika, te pročelniku,
6. sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je
član i glasovati,
7. tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od Jedinstvenog upravnog odjela te,
s tim u svezi, 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 obavljanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća.
Članak 35.
Članu Općinskog vijeća dostupni su svi službeni
materijali koji se pripremaju u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine, a koji se odnose na teme o kojima će se
raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća može tražiti od Jedinstvenog
upravnog odjela obavijesti i uvid u materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela
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čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu potrebne kao
članu Općinskog vijeća.
Članak 36.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako
je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut Općine Stubičke Toplice, Proračun i godišnji
obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti
druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Članak 37.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti se može isključiti samo iznimno, u slučajevima
predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine
Stubičke Toplice.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski
načelnik.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno,
ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje
tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i
elektroničkim putem te se održavati putem videoveze
(videokonferencije).
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će
se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju.
Članak 38.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja Općinskog vijeća, sazivanja, rad i
tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, i način
rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja te druga
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela
i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova
radnih tijela Općinskog vijeća, odnosno nositelja političkih dužnosti, u obavljanju njihovih dužnosti.
1.1. RADNA TIJELA
Članak 39.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore
i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog
djelokruga.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
- Povjerenstvo za izbor i imenovanja
- Povjerenstvo za Statut i Poslovnik
- Mandatno povjerenstvo,
- Radno tijelo za gospodarstvo,
- Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo i
- Radno tijelo za ekologiju i kulturu.
Posebnim odlukama Općinsko vijeće može osnovati
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i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripremanja
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i
prijedloga u svezi s pitanjima koja su na dnevnom redu
Općinskog vijeća.
Radna tijela saziva prema potrebi predsjednik Općinskog vijeća ili načelnik.
Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova kao i vijećnici.
Članak 40.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova
Općinskog vijeća.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja i
predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i dva 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 41.
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik ima predsjednika
i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog
vijeća.
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik raspravlja i
predlaže:
- Statut Općine Stubičke Toplice i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta,
odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća,
- može predlagati donošenje odluka i drugih općih
akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, te
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom
i Poslovnikom.
Članak 42.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva
člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.
Mandatno povjerenstvo:
- 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 koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata
kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata vijećnika.
Članak 43.
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Radno tijelo za gospodarstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:
- uređenja naselja i stanovanja,
- prostornog i urbanističkog planiranja,
- komunalnog gospodarstva,
- zaštite potrošača,
- zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
- protupožarne i civilne zaštite,
- prometa na području Općine,
- poljoprivrede, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.
Članak 44.
Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo
raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o
pitanjima koja se tiču:
- brige o djeci,
- socijalne skrbi,
- primarne zdravstvene zaštite,
- odgoja i osnovnog obrazovanja,
- dodjele stipendija,
- kulture, tjelesne kulture i športa.
Članak 45.
Radno tijelo za ekologiju i kulturu raspravlja i daje
prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja
se tiču:
- uređenja javnih površina na području Općine,
- zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,
- realizacije kulturnih projekata kojih je nositelj
Općina.
2. NAČELNIK
Članak 46.
Načelnik Općine Stubičke Toplice zastupa Općinu
Stubičke Toplice.
U obavljanju izvršne vlasti načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava i osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća,
3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje
proračuna,
4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do jedan
milijun kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i
nekretnina planirano u proračunu Općine, a provedeno u
skladu sa zakonskim propisima,
6. upravlja prihodima i rashodima Općine,
7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine,
8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni
upravni odjel Općine Stubičke Toplice,
9. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Stubičke Toplice,
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10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
11. utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni
upravni odjel Općine Stubičke Toplice,
12. usmjerava djelovanje i nadzire rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Stubičke Toplice u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno
poslova državne uprave ako su povjereni Općini,
13. predlaže izmjenu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
14. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog
plana,
15. donosi odluku o početku postupka javne nabave, odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju
natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa
ugovor o povjeravanju poslova,
16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
17. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,
18. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja
uređaja i objekata komunalne infrastrukture i Programa
gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture,
19. provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine, u skladu s posebnom odlukom
Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
20. organizira zaštitu od požara na području Općine
i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera
za unapređenje zaštite od požara,
21. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
22. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
23. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Članak 47.
Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja
izvješća o svom radu Općinskom vijeću, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne
godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće
godine.
Pored polugodišnjih izvješća Općinsko vijeće
može od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima
iz njegovog djelokruga koje načelnik podnosi sukladno
odredbama Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ako jedan zahtjev sadržava veći broj različitih pitanja, rok
za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka
zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može od načelnika zahtijevati
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od
6 mjeseci od prije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 48.
Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne
uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih
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u djelokrug Općine.
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 petnaest 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 državne uprave ovlaštenog za nadzor
nad zakonitošću rada tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
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 49.
Načelnik ima jednog zamjenika koji ga zamjenjuje
u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
u obavljanju svoje dužnosti, u skladu sa Statutom.
Načelnik može obavljanje određenih poslova iz
svojeg djelokruga povjeriti zamjeniku.
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan
pridržavati se uputa načelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo
obavljanje.
Članak 50.
Načelnik i zamjenik načelnika pri stupanju na
dužnost odlučuju hoće li obavljati svoju dužnost profesionalno.
Načelnik i zamjenik načelnika dužni su u roku od
osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu
obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
načelnik i zamjenik načelnika ostvaruju pravo na plaću,
odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja,
sukladno posebnom zakonu.
Načelnik i zamjenik načelnika ostvaruju prava na
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana
po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u
visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12
mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku
dužnosti.
Prije isteka roka iz prethodnog stavka, ostvarivanje
prava na naknadu plaće i staž osiguranja prestaje na vlastiti
zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na
drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Članak 51.
Načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje
po sili zakona:
1. danom podnošenja ostavke,
2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
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jednog mjeseca,
4. 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,
5. danom odjave prebivališta s područja Općine,
6. danom prestanka hrvatskog državljanstva,
7. smrću.
Općinsko vijeće obavještava u roku od osam dana
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika,
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
Ako je prestanak mandata načelnika nastupio u
kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori,
a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika će do kraja
mandata obavljati zamjenik načelnika.
Ako prestane mandat zamjeniku načelnika, neće se
raspisivati prijevremeni izbori.
Članak 52.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti.
Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
1. kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
2. kada svojim radom prouzroče znatnu materijalnu
štetu Općini Stubičke Toplice.
Znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u
iznosu od 1% Proračuna Općine, a ako 1% od Proračuna
iznosi preko 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna), pod
znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu
od 500.000,00 kuna.
Članak 53.
Na referendum o razrješenju načelnika i njegovog
zamjenika shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
u obavljanju državne vlasti i vlasti lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im
prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada
Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
općinskog načelnika.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od šest mjeseci od početka njihovog mandata.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od dvanaest mjeseci od ranije održanog referenduma
o istom pitanju.
Članak 54.
Dvadeset posto birača upisanih u popis birača
Općine Stubičke Toplice imaju pravo Općinskom vijeću
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predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika.
Općinsko vijeće mora donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od trideset dana od prijema prijedloga.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka
roka od dvanaest mjeseci od ranije održanog referenduma
o istom pitanju.
Na referendum o razrješenju načelnika i njegovog
zamjenika shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
u obavljanju državne vlasti i vlasti lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
VII.JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 55.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje
se odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Statutom i
zakonom.
Članak 56.
Jedinstveni upravni odjel u okviru utvrđenog djelokruga, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja
općeg akta poduzima propisane mjere.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku.
Članak 57.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik,
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.
Načelnik može razriješiti pročelnika:
1. ako sam pročelnik zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka
radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim
aktima Općine Stubičke Toplice, ili neosnovano ne izvršava odluke načelnika i Općinskog vijeća, ili postupa
protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim
radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje
ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti
interesima službe u obavljanju poslova Općine.
Pročelnik koji bude razriješen, rasporedit će se na
drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom
odjelu, za koje ispunjava stručne uvjete.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja
u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe zakona
kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 58.
Općina Stubičke Toplice može obavljanje pojedinih
poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati
zajednički sa susjednim jedinicama lokalne samouprave.
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka,
Općina može zajedno sa susjednim jedinicama lokalne
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samouprave osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni
odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo, ili može
s njima zajednički organizirati obavljanje tih poslova u
skladu s posebnim zakonima.
O međusobnim odnosima Općine s drugim jedinicama lokalne samouprave u organiziranju obavljanja
poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim
sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim statutima i
drugim općim aktima.
Članak 59.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom
upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici
obavljaju prateće i pomoćne poslove.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja
od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu primjenjuju se odredbe zakona
kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 60.
Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Stubičke Toplice poticat će se na trajno stručno
osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara
i školovanja, sukladno strategiji i planu trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika koju donosi
Vlada Republike Hrvatske.
Članak 61.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
VIII.MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 62.
Na području Općine Stubičke Toplice osnivaju se
četiri mjesna odbora: Mjesni odbor Stubičke Toplice I,
Mjesni odbor Stubičke Toplice II, Mjesni odbor Strmec
Stubički i Mjesni odbor Pila i Sljeme.
Članak 63.
Mjesni odbor Stubičke Toplice I. obuhvaća slijedeće
ulice: Bregovita ulica, Ulica Ivančica, Slavonska ulica,
Ulica Vladimira Nazora, Ulica Stjepana Jožinca, Ulica
Augusta Šenoe, Naselje Podgaj, Ribnička ulica, Ulica
Zagorskih brigada, Vinogradska ulica, Sljemenski put,
Zagorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, Naselje Banovščica, Ulica Brezina, Ulica Petra Preradovića, Ulica
Ljudevita Gaja, Ulica žrtava Seljačke bune, Topličko
naselje, Park Matije Gupca, Zelengajska ulica, Naselje
Figovec i Ulica Viktora Šipeka - parni brojevi od kućnog
broja 34 do kraja, a neparni od kućnog broja 31 do kraja.
Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama,
Viktora Šipeka 16.
Članak 64.
Mjesni odbor Stubičke Toplice II. obuhvaća slijedeće ulice: Ulica Viktora Šipeka neparni brojevi od kućnog
broja 1 do 29, a parni brojevi od 2 do 32, Cvjetna ulica,
Mlinarska ulica, Ulica Ljube Babića Đalskog, Zagrebačka ulica, Strmečka ulica, I. Strmečki odvojak, Obrtnička
ulica, Nova ulica i Ulica Ivana Gundulića.
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Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama,
Viktora Šipeka 16.
Članak 65.
Mjesni odbor Strmec Stubički obuhvaća cijelo
naselje Strmec Stubički.
Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama,
Viktora Šipeka 16.
Članak 66.
Mjesni odbor Pila i Sljeme obuhvaća naselja Pila
i Sljeme.
Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama,
Viktora Šipeka 16.
Članak 67.
Mjesni odbori osnivaju se kao pravne osobe.
Članak 68.
Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima odnosno poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana.
Članak 69.
Najmanje 10% građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,
njihove organizacije i udruženja, te načelnik Općine mogu
dati inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora,
koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu
cjelinu (dio naselja).
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati podatke o:
-imenu mjesnog odbora,
-području i granicama mjesnog odbora,
-sjedištu mjesnog odbora,
-prijedlog pravila mjesnog odbora,
-obrazloženje opravdanosti i potreba osnivanja
mjesnog odbora.
Prijedlog se dostavlja načelniku.
Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li inicijativa i prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora usklađen s odredbama zakona, Statuta i
općih akata Općinskog vijeća.
Ako načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na
propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će o
tome 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 prijma prijedloga.
Članak 70.
Dužnost je mjesnih odbora da prijedlozima i inicijativama pomažu Općinskom vijeću u prepoznavanju
neposrednih problema građana pri odlučivanju i razrješavanju komunalnih, kulturnih, zdravstvenih, socijalnih i
drugih potreba dijelova Općine Stubičke Toplice za koje
se osnivaju.
Vijeće mjesnog odbora obavlja osobito sljedeće
poslove:
1. donosi plan i program rada za male komunalne
akcije i izvješće o radu mjesnog odbora,
2. predlaže izgradnju objekata i uređaja komunalne
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infrastrukture, te objekata od društvenog značaja za dio
područja za koje je osnovano,
3. donosi financijski plan i godišnji obračun,
4. donosi pravila mjesnog odbora,
5. donosi poslovnik o radu mjesnog odbora,
6. bira i opoziva predsjednika i potpredsjednika
vijeća mjesnog odbora,
7. saziva mjesne zborove građana,
8. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
9. obavlja i druge poslove utvrđene propisima,
odlukama i općim aktima Općinskog vijeća (predlaže imenovanje ulica, parkova, provodi akcije po uputi Državne
uprave za zaštitu i spašavanje).
Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva
se održavanje nerazvrstanih cesta i putova, održavanje
javne rasvjete, održavanje zelenih površina, parkova i
dječjih igrališta.
Članak 71.
Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se zadaci
mjesnog odbora, osobito glede brige o uređenju područja
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija
kojim se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih
potreba na svom području.
Program rada sadrži planirane aktivnosti, te izvore
sredstava za ostvarenje programa.
Program rada podnosi se načelniku Općine, do kraja
rujna tekuće godine za iduću godinu.
Članak 72.
Pravilima mjesnog odbora iscrpnije se uređuje način
konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od
značenja za rad mjesnog odbora.
Članak 73.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća se biraju neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe
zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih
tijela jedinice lokalne samouprave.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri
godine.
Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na prijedlog načelnika donosi Općinsko
vijeće, najkasnije 30 dana prije isteka mandata prijašnjim
članovima vijeća mjesnog odbora.
Odlukom o raspisivanju izbora uređuje se način
provođenja izbora i druga pitanja vezana za provođenje
izbora.
Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora ima sedam članova, uključujući i predsjednika.
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Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća, na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad
odgovara vijeću mjesnog odbora i načelniku.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor,
- saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže
dnevni red, predsjeda sjednicama, i potpisuje akte vijeća,
- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te
izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
- surađuje s načelnikom,
- informira građane o pitanjima važnim za mjesni
odbor,
- obavlja druge poslove koje mu povjeri načelnik i
Općinsko vijeće.
Članak 76.
Član vijeća mjesnog odbora imaju pravo i dužnost:
- nazočiti sjednicama vijeća mjesnog odbora,
- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje
pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja
su na dnevnom redu sjednice vijeća mjesnog odbora,
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog
djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na
naknadu troškova, kao i članovi Općinskog vijeća.
Članak 77.
Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, davanja prijedloga za rješavanje
pitanja od lokalnog značaja, i izjašnjavanja građana o
pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, može sazivati
mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Zbor građana može sazvati i Općinsko vijeće radi
raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.
Članak 78.
Odluka donijeta na zboru građana obvezatna je za
mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.
Odluke na zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Zbor građana saziva se putem lokalne radio stanice i
oglasima na oglasnim pločama u naselju za koje se saziva
zbor građana.
Članak 79.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja načelnik.
Načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora
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ako ono učestalo krši Statut, pravila mjesnog odbora ili
ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 80.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Stubičke Toplice.
Članak 81.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka,
odluku donosi Općinsko vijeće.
IX.IMOVINA
Članak 82.
Imovinu Općine Stubičke Toplice čine sve pokretne
i nepokretne stvari te imovinska prava koja joj pripadaju
kao jedinici lokalne samouprave.
Imovinom Općine upravljaju Općinsko vijeće i
načelnik 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 i pokretninama u
vlasništvu Općine.
Članak 83.
Općina Stubičke Toplice ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Općina stječe prihode iz vlastitih izvora, zajedničkih
poreza i od dotacija iz državnog i županijskog proračuna.
Prihodi Općine su osobito:
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća,
2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima
udjele ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje Općina propiše u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima sa Krapinsko-zagorskom županijom i Republikom Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
8. sredstva pomoći i dotacija Krapinsko-zagorske
županije predviđena u županijskom proračunu,
9. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 84.
Općina ima proračun.
U proračunu se iskazuje procjena godišnjih prihoda
i primitaka koji pripadaju Općini te svi rashodi i izdaci za
poslove iz njezina samoupravnog djelokruga.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
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Proračun se dostavlja Ministarstvu financija u roku
od 15 dana od dana njegovog donošenja.
Članak 85.
Proračun Općine Stubičke Toplice 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 01. siječnja, a završava 31. prosinca.
Proračun mora biti donesen prije početka godine
na koju se odnosi.
Ako proračun ne bude donesen prije početka godine,
donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže
za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.
Ako ni nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka
ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova
i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori,
te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i
onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.
Članak 86.
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.
Članak 87.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo
financija.
X.JAVNE SLUŽBE
Članak 88.
Općina Stubičke Toplice 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 89.
Općina Stubičke Toplice može radi obavljanja komunalnih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, javnu
ustanovu te službu – vlastiti pogon, ili može obavljanje
određenih djelatnosti povjeriti drugim fizičkim i pravnim
osobama temeljem ugovora o koncesiji.
Članak 90.
Općina Stubičke Toplice može radi obavljanja poslova s područja društvenih djelatnosti iz svojeg djelokruga osnivati trgovačko društvo, ustanovu ili javnu ustanovu.
Članak 91.
Općina Stubičke Toplice u trgovačkim društvima
čiji je osnivač drži većinski dio dionica odnosno udjela.
O sastavu skupštine trgovačkog društva u kojem
Općina drži 100% uloga, odlučuje Općinsko vijeće svojom odlukom.
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U skupštini trgovačkog društva u kojem Općina
Stubičke Toplice nema 100% uloga, Općinu Stubičke
Toplice, kao člana društva, predstavlja osoba koju odredi
Općinsko vijeće.
Članak 92.
Trgovačko društvo koje osnuje Općina Stubičke
Toplice samostalno je u obavljanju svoje djelatnosti i
poslovanju, sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom
propisu i odredbama statuta odnosno društvenog ugovora.
Skupština trgovačkog društva i predstavnici u
skupštini trgovačkog društva dužni su pribaviti prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća prije odlučivanja o:
1. statusnim promjenama trgovačkog društva,
2. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
3. povlačenju i podjeli poslovnih udjela i dionica,
4. uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
5. osnivanju trgovačkog društva,
6. promjeni djelatnosti.
Trgovačko društvo dužno je redovito izvješćivati
Općinsko vijeće o svojem poslovanju.
Članak 93.
Ustanove i javne ustanove kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice samostalne su u obavljanju svoje
djelatnosti i poslovanju, sukladno zakonu, na zakonu
utemeljenom propisu, aktu o osnivanju ustanove i statutu.
Aktom o osnivanju ustanove i statutom može se
ograničiti stjecanje, otuđivanje i opterećivanje nekretnina
i druge imovine ustanove, te način raspolaganja s dobiti.
XI.AKTI OPĆINE
Članak 94.
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 95.
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 96.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 97.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka
93. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim
Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Članak 98.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
Iznimno, kad je to određeno zakonom, u izvršavanju
općih akata predstavničkog tijela, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba donose tijela državne uprave.

Srijeda, 22. srpnja, 2009.

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Protiv pojedinačnih akata Jedinstvenog upravnog
odjela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Krapinsko-zagorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se
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 99.
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 Stubičke Toplice osnivač.
Članak 100.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika, kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebni zakonom
nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor.
Članak 101.
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće, obavlja
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Načelnik je dužan dostaviti Statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave
u Krapinsko-zagorskoj 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 općeg akta.
Članak 102.
Opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupaju na
snagu osmog dana od dana objave.
Iznimno, općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
XII.JAVNOST RADA I INFORMIRANJE
Članak 103.
Rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Stubičke Toplice je javno.
Tijela Općine Stubičke Toplice dužna su upoznati
javnost o obavljanju poslova iz svog djelokruga putem
sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.
Javnost rada osigurava se i:
- javnim održavanjem sjednica,
- pozivanjem predstavnika medija na sjednice,
- izvješćivanjem javnih medija,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web
stranici Općine Stubičke Toplice,
- izravnim radio prijenosom sjednica po odluci
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Općinskog vijeća,
- objavljivanjem izvješća, prikaza rada tijela Općine
kao i prijedloga koji su od neposrednog interesa za građane
na web stranici Općine,
- objavljivanjem na oglasnim pločama Općine
Stubičke Toplice.
Službene izjave o radu tijela Općine Stubičke Toplice daje načelnik.
XIII.PROMJENA STATUTA
Članak 104.
Postupak za promjenu Statuta Općine Stubičke
Toplice pokreće se prijedlogom.
Prijedlog za promjenu Statuta može Općinskom vijeću podnijeti načelnik, Povjerenstvo za Statut i Poslovnik
i jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 105.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni
Statuta.
Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za promjenu
Statuta, provodi prethodnu raspravu.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti prijedlog se ne može staviti na dnevni
red prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja
rasprave o njemu.
Članak 106.
O izmjeni i dopuni Statuta Općinsko vijeće donosi
statutarnu odluku na način i u postupku određenom u
Poslovniku i u skladu sa ovim Statutom.
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik može podnošenjem prijedloga statutarne odluke predložiti izmjenu
i dopunu Statuta, radi usklađivanja Statuta sa zakonom,
bez provođenja prethodne rasprave.
XIV.ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 107.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06).
KLASA:012-03/09-01/1
URBROJ:2113/03-01-09-2
Stubičke Toplice,16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
i članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) Općinsko
vijeće Općine Stubičke Toplice na 01. sjednici održanoj
dana 16. srpnja 2009. godine donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Stubičke
Toplice
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I.UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza
i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav
i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice,
postupak izbora i imenovanja te druga pitanja od značaja
za rad Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
II.KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim Zakonom.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sjednici
predsjeda najstariji član Općinskog vijeća, koji prihvati
tu dužnost (predsjedavatelj).
Predsjedavatelj ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a
do izbora Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva za izbor
i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka,
a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim
Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže
određeno tijelo ili veći broj vijećnika.
Na početku konstituirajuće sjednice izvodi se himna
Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu. Predsjedavatelj
izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
„ Prisežem da ću dužnost vijećnika Općine Stubičke
Toplice obavljati savjesno i odgovorno radi svekolikog
probitka Općine, Županije i Republike Hrvatske, da ću
se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine
Stubičke Toplice te da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske.”
Predsjedavatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje, izgovara “Prisežem” i
potpisuje izjavu o davanju prisege.
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 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s te liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat političke stranke
kojoj je u trenutku izbora pripao mandat vijećnika, kojem
je prestao mandat.
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Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka i obavijest o mirovanju mandata podnosi
se u pisanom obliku Mandatnom povjerenstvu na način
propisan odredbama Statuta Općine Stubičke Toplice.
Članak 5.
Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje
1/3 vijećnika, Općinsko vijeće iz reda svojih članova bira
Mandatno povjerenstvo, koja se sastoji od predsjednika
i dva člana.
Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici
podnosi izvješće o provedenim izborima, o izabranim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika,
o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima vijećnika.
Članak 6.
Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje
1/3 vijećnika, bira se Povjerenstvo za izbor i imenovanja.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog
vijeća i ima ovlasti određene Statutom Općine Stubičke
Toplice.
Članak 7.
Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, bira se Povjerenstvo za
Statut i Poslovnik.
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik ima predsjednika
i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog
vijeća.
III.PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 8.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
Općine Stubičke Toplice.
Članak 9.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
vijećniku pružiti obavijesti i uvid u materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela
čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku
potrebne.
Vijećnik može tražiti od službenika Jedinstvenog
upravnog odjela i stručne obavijesti i objašnjenja radi
potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje
nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i od predsjednika
Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela
kojima oni predsjedavaju.
Članak 10.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih
vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.
Klubovi vijećnika obvezatni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja
pravila rada te podatke o članovima.
IV.PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 11.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, i to
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prvog i drugog potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje
1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih
vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog za samo jednog kandidata.
Članak 12.
Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se
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 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, a ako niti u ponovljenom
glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu,
ponavlja se izborni postupak u cijelosti.
Članak 13.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom Općine Stubičke Toplice i ovim
Poslovnikom.
Članak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže Jedinstveni
upravni odjel Općine Stubičke Toplice.
V.RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
Općine Stubičke Toplice su:
- Povjerenstvo za izbor i imenovanje
- Povjerenstvo za Statut i Poslovnik
- Mandatno povjerenstvo,
- Radno tijelo za gospodarstvo,
- Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo i
- Radno tijelo za ekologiju i kulturu.
Posebnim odlukama Općinsko vijeće može osnovati
i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća.
Predsjednika radnog tijela imenuje Općinsko vijeće.
Članovi Mandatnog povjerenstva, Povjerenstva za
izbor i imenovanja i Povjerenstva za Statut i Poslovnik
moraju biti iz redova vijećnika.
U radnom tijelu mora biti barem jedan vijećnik, dok
se pri predlaganju ostalih članova mora voditi računa da
to budu stručne osobe.
Članak 16.
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća,
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju
se putem oglasne ploče u prostorijama Općine Stubičke
Toplice i objavom na web stranici Općine Stubičke Toplice.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.
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Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko vijeće.
Članak 17.
Radno tijelo donosi zaključke o pitanjima o kojima
raspravlja, većinom glasova, ukoliko je na sastanku nazočna većina članova.
Član radnog tijela – stručna osoba može se o nekoj
točki dnevnog reda izjasniti i pismeno, ali ne može glasovati pisanim putem.
VI.ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA
Članak 18.
Načelnik, a po potrebi ili u slučaju odsutnosti ili
spriječenosti načelnika i zamjenik načelnika, nazoče
sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela.
Načelnik ili osoba koju on odredi (izvjestitelj) izvješćuje o točkama dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni rad sjednice Općinskog vijeća.
Ako na raspravi nije nazočan načelnik ili ovlašteni
izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra
li da je njegova nazočnost na sjednici nužna, raspravu o
toj temi prekinuti ili odgoditi.
VII.AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 19.
Odluke i druge akte (dalje: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom
i Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 20.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata
Općinskog vijeća, podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine Stubičke Toplice.
Članak 21.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odnosno 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 Stubičke Toplice.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.
Članak 22.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna tijela
Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da
pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.
Članak 23.
Ako predsjednik Općinskog 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
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poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i
nije upućen Općinskom vijeću.
Ako 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 24.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom
akta.
Prijedlog akta sadržava 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 tražiti riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o izraženim primjedbama i mišljenjima.
Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu
i kada on nije predlagatelj. Isto pravo ima i osoba koja je
izvjestitelj, i Povjerenstvo za Statut i Poslovnik.
Članak 25.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedlog 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 unijet će prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 26.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najdulje 5 minuta, a za prijedlog
proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti
i dulje trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od onog
određenog stavkom 1. ovog članka.
Članak 27.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
(amandman) podnosi se pismeno, uz obrazloženje, najkasnije dva radna dana prije dana održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili se dopunjuje
opći akt, prijedlog za izmjenu ili dopunu (amandman)
može se odnositi samo na članke obuhvaćene predloženim
izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, koji ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima,
predlagatelju akta i načelniku ako on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje prijedloga za izmjenu ili dopunu prijedloga akta (amandmana) mogu podnositi samo
ovlašteni predlagatelji akta iz članka 22. ovog Poslovnika.
Članak 28.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim
složi, vijećnik može podnijeti svoj prijedlog za izmjenu ili
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dopunu prijedloga akta (amandman) i usmeno, na sjednici,
u tijeku rasprave, i to do zaključenja rasprave.
O amandmanu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijelo Povjerenstvo za Statut i Poslovnik i s njima se suglasio predlagatelj akta i
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njime
se suglasio predlagatelj akta.
Članak 29.
O amandmanima se odlučuje redoslijedom kojim
su podneseni.
O donošenju akta odlučuje se nakon provedene
rasprave i odlučivanju o amandmanima.
VIII.DONOŠENJE AKTA PO ŽURNOM POSTUPKU
Članak 30.
Iznimno, akt se može donijeti po žurnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako
bi nedonošenje takvog akta u određenom roku moglo
uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Prijedlog za donošenje akta po žurnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, a on bez
odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po žurnom
postupku vijećnicima i načelniku, ako on nije predlagatelj.
Članak 31.
Prihvaćanjem uvrštavanja prijedloga akta u dnevni
red sjednice, smatra se da je Općinsko vijeće usvojilo
prijedlog da se akt donese po žurnom postupku.
IX.DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE
Članak 32.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za
sljedeće dvije godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Općine podnosi načelnik na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Članak 33.
Proračun, projekcija proračuna za sljedeće dvije
godine i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
donose se većinom glasova svih vijećnika.
X.VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 34.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja načelniku, zamjeniku načelnika i pročelniku u svezi s poslovima
iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća,
pod posljednjom točkom dnevnog reda, usmeno ili pisano,
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan navesti kome upućuje pitanje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva pitanja, a
svako postavljanje pitanja može trajati najdulje tri minute.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ako to nije moguće, daje se obrazloženje razloga
zbog kojeg nije moguće dati odgovor, i on se podnosi na
sljedećoj sjednici.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom, može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje
se na sljedećoj sjednici, kao materijal svim vijećnicima
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za tu sjednicu.
Pisani odgovor dostavlja se vijećnicima posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 35.
Pitanja koja vijećnici postavljaju, kao i odgovor
na ta pitanja, moraju biti jasni, kratki i precizni, 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 Općinskog vijeća uputit će vijećnika da pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi pitanje sukladno prethodnom stavku, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje
uputiti osobi kojoj je upućeno, i o tome obavijestiti vijećnika koji je podnio pitanje.
Članak 36.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik načelnika
ili pročelnik može predložiti da se odgovori na sjednici
Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj
sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu rada to pitanje.
Članak 37.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti svoje mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i postavljanje dopunskog pitanja ne može trajati dulje od tri minute.
XI.PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA
Članak 38.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s
odredbama Statuta Općine Stubičke Toplice.
Članak 39.
Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti
najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje odluke
o traženju izvješća načelnika.
U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije
usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom
pitanju ne može se ponovnom postaviti prije proteka roka
od 3 mjeseca od dana kada je Općinsko vijeće donijelo
odluku kojom ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća
od načenika.
Članak 40.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja prijedlog
za traženje izvješća na dnevni red sjednice, ukoliko je isti
postavljen najkasnije pri usvajanju dnevnog reda, odnosno
na dnevni red prve sljedeće sjednice, ukoliko je prijedlog
postavljen nakon toga.
Članak 41.
Načelnik je dužan pripremiti izvješće o svom radu
za prvu sljedeću sjednicu, koja se ne može održati prije
isteka roka od 15 dana od dana dostave odluke o traženju
izvješća.
Članak 42.
Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće
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može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je
zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem odluke kojom se od načelnika traži izvršavanje
općih akata Općinskog vijeća.
XII.RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
Članak 43.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje
jedne trećine vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku
od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika odnosno načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
dnevni red.
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 2. i 5. ovog članka,
sjednicu Općinskog 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 44.
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim
pozivom, a samo u izuzetno žurnim slučajevima i na
drugi način.
Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok može se skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu dostavlja se vijećnicima, načelniku, a u slučaju potrebe zamjeniku načelnika,
Jedinstvenom upravnom odjelu, sredstvima javnog priopćavanja, a objavljuje se i na službenoj web stranici Općine
Stubičke Toplice.
2. Dnevni red
Članak 45.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća prijedloge sastavljene
na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije
pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u
dnevni red sjednice ovisno o tematici i aktualnosti prijedloga, a najkasnije 90 dana od dana primitka prijedloga.
Članak 46.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se,
u pravilu na početku sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv poslan vijećnicima, i na sjednici predložiti
dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi
s dnevnog reda.
Ako se predloži dopuna dnevnog reda, vijećnicima
se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj
dopuni.
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O izmjeni dnevnog reda odlučuje se bez rasprave.
Nakon usvajanja dnevnog reda, prva točka dnevnog reda je, u pravilu, usvajanje zapisnika s prethodne
sjednice.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 47.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, potpredsjednik kojeg on odredi.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne odredi koji
će od potpredsjednika predsjedavati sjednici, sjednici
predsjedava prvi potpredsjednik, ukoliko je nazočan na
sjednici, a ukoliko nije, drugi potpredsjednik.
Članak 48.
Sjednici mogu, kao gosti, nazočiti svi oni koje je
pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru
samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća brine se da govornik
ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 49.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi odredaba Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik
daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može
trajati dulje od 3 minute.
Predsjednik je poslije iznesenog prigovora dužan
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem, o tome se na sjednici odlučuje 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 onog koji je to izazvao.
Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak
odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati dulje
od tri minute.
Članak 50.
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 ili se općenito izražava nedolično, predsjednik
Općinskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi s 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 njegov
glas ne broji prilikom glasovanja.
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Ukoliko vijećnik pravi nered na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća će prekinuti sjednicu.
Članak 51.
Na sjednici Općinskog vijeća govornik, u pravilu,
može o istoj temi izlagati samo jedanput.
Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje pet minuta.
Iznimno, zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što svoj govor završe svi vijećnici koji su se
prijavili za govor, vijećnici mogu ponovno zatražiti riječ
i tada mogu govoriti još najviše tri minute.
4. Tijek sjednice
Članak 52.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja
dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika. Vijećnik koji neće nazočiti sjednici
Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada
se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Općinskog vijeća provodi u tijeku sjednice, po službenoj
dužnosti.
5. Odlučivanje
Članak 53.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je Statutom Općine Stubičke Toplice i ovim
Poslovnikom drukčije određeno.
Članak 54.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova ako je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Stubičke
Toplice i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
- Statut Općine Stubičke Toplice,
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- proračun,
- godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine
Stubičke Toplice.
6. Glasovanje
Članak 55.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
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Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo proziva vijećnike
da se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim tko je „protiv“
prijedloga, odnosno je 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 uzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim
glasovima.
Članak 56.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća ponovno broji i
objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 57.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su
pečatom Općinskog vijeća.
Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu,
pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje
se „za“, „protiv“ ili „suzdržan“.
U slučaju tajnog glasovanja sjednica se prekida za
vrijeme koje je potrebno radi pripreme glasačkih listića.
Nevažeći je svaki glasački listić iz kojeg se ne može
sa sigurnošću razabrati za koga ili što je vijećnik glasovao.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog
vijeća na osnovi predanih glasačkih listića.
XIII.IZBORI I IMENOVANJA
Članak 58.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanom u Statutu Općine Stubičke Toplice i ovom
Poslovniku.
Članak 59.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku Općinskog vijeća te ga zamjenjuju u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 60.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 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
osam (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 kad je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju im
izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.
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Članak 61.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora
novog predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Ostavka se daje u pisanom obliku, a podnosi se
Povjerenstvu za izbor i imenovanja.
Članak 62.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi
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.
XIV.ZAPISNICI
Članak 63.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu sjednice,
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi te o iznesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Članak 64.
Svaki vijećnik ima pravo u sklopu točke dnevnog
reda pod kojom se usvaja zapisnik, iznijeti primjedbe na
zapisnik sa 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 usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i zapisničar.
Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuva
Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.
Članak 65.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a
prijepis tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni upravni
odjel Općine Stubičke Toplice.
Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice
dužan je, uz suglasnost predsjednika Općinskog vijeća,
omogućiti vijećniku na njegov zahtjev, da presluša tonski
snimak sjednice.
XV.JAVNOST RADA
Članak 66.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad sjednice Općinskog vijeća, ali
ne smiju remetiti njegov rad i tijek sjednice (primjerice,
glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća
veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog
vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Članak 67.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
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putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.
Članak 68.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji
su u skladu s posebnim propisima, klasificirani određenim
stupnjem tajnosti.
Članak 69.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može
se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
XVI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 70.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom stupanja na
snagu Statuta Općine Stubičke Toplice, a objavit će se u
Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Stubičke
Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br. 06/02, 02/04, 02/06).
KLASA:012-04/09-01/1
URBROJ:2113/03-01-09-2
Stubičke Toplice,16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.
Na temelju članka 35. t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta
Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije br. 02/06), Općinsko vijeće Općine
Stubičke Toplice na svojoj 01. sjednici održanoj dana 16.
srpnja 2009. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Radnog tijela za
gospodarstvo Općine Stubičke
Toplice
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.
Članak 2.
Radno tijelo za gospodarstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:
- uređenja naselja i stanovanja,
- prostornog i urbanističkog planiranja,
- komunalnog gospodarstva,
- zaštite potrošača,
- zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
- protupožarne i civilne zaštite,
- prometa na području Općine,
- poljoprivrede, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.
Članak 3.
Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 4.
Za članove Radnog tijela za gospodarstvo imenuju
se:
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1.
2.
3.
4.
5.

Nedjeljko Ćuk - predsjednik
Tomislav Franjković - član
Stjepan Čajko - član
Damir Pavrlišak - član
Boris Beljak - član
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:302-01/09-01/13
URBROJ:2113/03-03-09-2
Stubičke Toplice,16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.
Na temelju članka 35. t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta
Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije br. 02/06), Općinsko vijeće Općine
Stubičke Toplice na svojoj 01. sjednici održanoj dana 16.
srpnja 2009. godine donosi
ODLUKA
o osnivanju Radnog tijela za
socijalnu problematiku i školstvo
Općine Stubičke Toplice
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za socijalnu
problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.
Članak 2.
Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo
raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o
pitanjima koja se tiču:
- brige o djeci,
- socijalne skrbi,
- primarne zdravstvene zaštite,
- odgoja i osnovnog obrazovanja,
- dodjele stipendija,
- kulture, tjelesne kulture i športa.
Članak 3.
Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 4.
Za članove Radnog tijela za socijalnu problematiku
i školstvo imenuju se:
1. dr. Jadranka Urbanc - predsjednik
2. Marija Mirt - član
3. Ivanka Bartol - član
4. Dubravka Orešić - član
5. Ravnatelj Osnovne škole Stubičke Toplice – član.
KLASA:550-01/09-01/15
URBROJ:2113/03-03-09-2
Stubičke Toplice,16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.
Na temelju članka 35. t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta
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Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije br. 02/06), Općinsko vijeće Općine
Stubičke Toplice na svojoj 01. sjednici održanoj dana 16.
srpnja 2009. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Radnog tijela za
ekologiju i kulturu Općine Stubičke
Toplice
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za ekologiju
i kulturu Općine Stubičke Toplice.
Članak 2.
Radno tijelo za ekologiju i kulturu raspravlja i daje
prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja
se tiču:
- uređenja javnih površina na području Općine,
- zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,
- realizacije kulturnih projekata kojih je nositelj
Općina.
Članak 3.
Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 4.
Za članove Radnog tijela za ekologiju i kulturu
imenuju se:
1. Zrinka Košić - predsjednik
2. Ivanka Glavač, dipl.ing.agr. - član
3. Desa Šušnjar, prof. - član
4. Ivka  Šturlan, tehničar hortikulturno-pejsažne struke - član
5. Josip Ban, vlč. - član
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:351-01/09-01/8
URBROJ:2113/03-03-09-2
Stubičke Toplice,16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.
Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br.
87/08) i članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06),
Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 01.
sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG
oDBORA OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE
TOPLICE
I.
U Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice
imenuju se:
- ispred osnivača:
1. Zrinka  Košić, iz Stubičkih Toplica, Lj. B.
Đalskog 10,
2. Stjepan Sokač, iz Stubičkih Toplica, Strmec
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Stubički 159
3. Tajana  Martinić, iz Stubičkih Toplica,
Viktora Šipak 16
- na prijedlog Ureda državne uprave u Krapinskozagorskoj županiji:
1. Gordana  Čajko, iz Stubičkih Toplica, I.
Gundulića 4/b
2. Neven Kucelj, iz Stubičkih Toplica, Strmec
Stubčki 49
- na prijedlog Učiteljskog vijeća Osnovne škole
Stubičke Toplice:
1. Brigitte  Gmaz, dipl.učitelj, iz Oroslavja,
Stubička cesta 76
2. Dubravka Orešić, dipl.učitelj, iz Stubičkih
Toplica, Ul. Petra Preradovića 12
II.
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od
četiri godine, a mandat im započinje danom konstituiranja
Školskog odbora.
III.
Privremeni ravnatelj Osnovne škole Stubičke
Toplice obvezuje se obavijestiti Općinsko vijeće o konstituiranju Školskog odbora u roku i na način utvrđen u
Privremenom Statutu Osnovne škole Stubičke Toplice.
IV.
O imenovanju člana Školskog odbora na prijedlog
Vijeća roditelja donijet će se dopunsko rješenje.
V.
Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA:600-01/09-01/11
URBROJ:2113/03-03-09-2
Stubičke Toplice,16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.
Na temelju članka 35. t. 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta
Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije br. 02/06), Općinsko vijeće Općine
Stubičke Toplice na svojoj 01. sjednici održanoj dana 16.
srpnja 2009. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva
za ekološko-edukativnu akciju
„Cvijet u cvijeću 2009.“
Članak 1.
U Povjerenstvo za ekološko-edukativnu akciju
“Cvijet u cvijeću 2009.” imenuju se:
- Zrinka Košić – predsjednik
- Bernarda Sokač, dipl.oec. – član
- Desa Šušnjar, prof. – član
- Ivka Šturlan, tehničar hortikulturno-pejsažne
struke – član
- Ivanka Glavač, dipl.ing.agr. – član
Članak 2.
Zadaća je Povjerenstva obilazak, razgledavanje,
fotografiranje okućnica i javnih površina na području
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Općine Stubičke Toplice u akciji “Cvijet u cvijeću 2009.”
te ocjenjivanje i dodjeljivanje nagrada po određenim
kategorijama.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu
sukladno Odluci o visini naknade troškova vijećnicima
Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 4.
Na rad Povjerenstva shodno se primjenjuju odredbe
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA:351-01/09-01/7
URBROJ:2113/03-03-09-2
Stubičke Toplice,16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.
Na temelju članka 31. st. 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta
Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije br. 02/06), Općinsko vijeće Općine
Stubičke Toplice na svojoj 01. sjednici održanoj dana 16.
srpnja 2009. godine donosi
ODLUKU
o visini naknade troškova
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i
sastancima radnih tijela Općinskog vijeća.
Članak 2.
Pravo na naknadu troškova ostvaruju vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članovi radnih
tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članovi
vijeća mjesnih odbora, načelnik, zamjenik načelnika te
službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke
Toplice, kad su pozvani i prisustvuju sjednici Općinskog
vijeća.
Članak 3.
Vijećnik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice,
članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke
Toplice, član vijeća mjesnog odbora, načelnik, zamjenik
načelnika te službenici Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Stubičke Toplice imaju pravo na naknadu troškova
za prisustvovanje sjednicama u iznosu od 170,00 kuna.
Vijećniku koji bude udaljen sa sjednice, po odluci
predsjednika Općinskog vijeća, radi remećenja reda, ne
pripada pravo na naknadu sukladno stavku 1. ovog članka.
Članak 4.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 2.000,00
kuna neto, mjesečno.
Članak 5.
Članovima Općinskog vijeća i radnih tijela, te načelniku i zamjeniku načelnika, pripada dnevnica za službena
putovanja u zemlji i inozemstvu kao i troškovi putovanja
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sukladno pravu koje ostvaruju službenici Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Članak 6.
Naknade iz članka 3. ove Odluke će se isplaćivati
putem blagajne Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Stubičke Toplice.
Naknada iz članka 4. ove Odluke će se isplaćivati
putem žiro računa građana predsjednika Općinskog vijeća, a Općina je obveznik plaćanja poreza i doprinosa na
navedeni iznos.
Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Stubičke
Toplice.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA:021-05/06-05/360, URBROJ:2113/03-01-06-1
od 23. svibnja 2006. godine.
KLASA:121-01/09-01/2
URBROJ:2113/03-01-09-1
Stubičke Toplice, 16.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sokač, v.r.

OPĆINA ZAGORSKA SELA
Na osnovi 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 13. Statuta Općine Zagorska Sela („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 1/2006.) Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela na 2. sjednici održanoj
dana 13. srpnja 2009. godine donosi
S TAT U T
OPĆINE ZAGORSKA SELA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug Općine Zagorska Sela, njegova obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine
Zagorska Sela, 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 Zagorska Sela.
Članak 2.
Općina Zagorska Sela je jedinica lokalne samouprave.
Općina Zagorska Sela obuhvaća područja 13 naselja: Bojačno, Bratkovec, Brezakovec, Gornji Škrnik,
Harina Zlaka, Ivanić Miljanski, Kuzminec Miljanski,
Miljana, Luke Poljanske, Plavić, Pušća, Poljana Sutlanska
i Zagorska Sela.
Članak 3.
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Granice područja Općine idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.
Granice Općine Zagorska Sela mogu se mijenjati
na način i po postupku propisanom zakonom.
Članak 4.
Općina Zagorska Sela je pravna osoba.
Sjedište Općine Zagorska Sela je u Zagorskim
Selima, Zagorska Sela br. 38.
II. OBILJEŽJA OPĆINE ZAGORSKA SELA
Članak 5.
Dan Općine Zagorska Sela je 25. studeni – dan sv.
Katarine.
Povodom Dana općine dodjeljuju se javna priznanja, te priređuju druge svečanosti.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 6.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja u pravilu
za Dan Općine Zagorska Sela, radi odavanja priznanja za
postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i
ugled Općine Zagorska Sela, a osobito za naročite uspjehe
u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i
unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva
i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje
su tome usmjerene.
Članak 7.
Javna priznanja i počasti Općine Zagorska Sela su:
1. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini
Zagorska Sela,
2. Priznanja fizičkim i pravnim osobama,
3. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama.
Članak 8.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
Zagorska Sela uspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u
skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 10.
Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju akta (sporazuma, ugovora, povelje, memoranduma
i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, donosi Općinsko vijeće, 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 11.
Akt o suradnji Općine Zagorska Sela i općine ili
grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
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V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 12.
Općina Zagorska Sela samostalna je u odlučivanju
u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.
Nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela Općine
Zagorska Sela provodi država na način i u postupku utvrđenim zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.
Članak 13.
Općina Zagorska Sela 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,
· zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
· protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu.
· promet na svom području
· ostale poslove sukladno posebnim zakonima
Općina Zagorska Sela 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 Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 14.
Općina Zagorska Sela može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 13. 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 odluke iz stavka 2. zaključuje se sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
Članak 15.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je
obavljanje od šireg interesa za građane na području više
jedinica lokalne samouprave prenijeti na Krapinsko – zagorsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 16.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora
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građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 17.
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.
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, Općinski načelnik, polovina mjesnih
odbora na području općine i 20% birača upisanih u popis
birača Općine.
Članak 18.
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 znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna
Općine Zagorska Sela u tekućoj godini.
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.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika
može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine
Zagorska Sela. 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.
Članak 19.
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 18. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od primitka prijedloga.
Članak 20.
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 21.
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Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Općine Zagorska Sela,
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i
upisani su u popis birača.
Članak 22.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 20. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.
Članak 23.
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 24.
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 Općinski 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 25.
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 26.
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 primitka prijedloga.
Članak 27.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Zagorska Sela
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 Općinski načelnik, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
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
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sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine,
te ukoliko postoje tehničke pretpostavke, sredstvima
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem
na web stranicama, chatom).
VII. TIJELA OPĆINE ZAGORSKA SELA
Članak 28.
Tijela Općine Zagorska Sela su Općinsko vijeće i
Općinski načelnik.
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 29.
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 Općinskog načelnika.
Članak 30.
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,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine 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 kn,
- odluku o promjeni granice Općine Zagorska Sela,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i
službi,
- 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
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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
Zagorska Sela. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik
obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici
Općinskog vijeća.
Članak 31.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 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 32.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
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 Općinskog
načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 33.
Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.
Članak 34.
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 35.
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,
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- ako odjavi prebivalište s područja Općine Zagorska
Sela, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Članak 36.
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 37.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
- predlagati Općinskom 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 Općinskog 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 utvrđene
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća.
Članak 38.
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
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Članak 39.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut i Poslovnik,
- Mandatna komisija.
Članak 40.
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,
Članak 41.
Komisija za Statut i Poslovnik:
- 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
Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 42.
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 43.
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. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 44.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
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- 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 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 Općine,
- 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 Jedinstveni
upravni odjel Općine,
- donosi Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih
prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog
plana,
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, te daje punomoći za
zastupanje općine
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju
poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom
Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
- vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju
mjera za unapređenje zaštite od požara i civilne zaštite,
- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako

Strana 1181 - Broj 16

su preneseni Općini,
- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela 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 zakonskim 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 45.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu
i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog
odjela Općine.
Članak 46.
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.
Članak 47.
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 48.
Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje
u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 49.
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 Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog
načelnika.
Članak 50.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika
mogu dužnost obavljati profesionalno ili bez zasnivanja
radnog odnosa.
Oni su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja
na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u
Općini o tome da li će dužnost obnašati profesionalno.
Članak 51.
Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog 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 Općinskog
načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
Općinskog načelnika.
Ako mandat Općinskog načelnika prestaje u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata
obavlja zamjenik Općinskog načelnika.
Članak 52.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom
18. 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.
VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 53.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Zagorska Sela utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su
zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni
upravni odjel Općine.
Ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski
načelnik.
Članak 54.
Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga utvr-
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đenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire
provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te
u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane
mjere.
Članak 55.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom
načelniku.
Članak 56.
Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Zagorska Sela i iz drugih
prihoda u skladu sa zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 57.
Općina Zagorska Sela 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 58.
Općina Zagorska Sela osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitog
pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Općina Zagorska Sela ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član
skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Zagorska
Sela može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama
temeljem ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 59.
Na području Općine Zagorska Sela mogu se osnivati
mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za područje naselja, 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 60.
Područje i granice mjesnih odbora određeni su
granicom naselja.
Članak 61.
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 Općinski načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se
dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.
Članak 62.
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.
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Ukoliko Općinski 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 Općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od primitka prijedloga.
Članak 63.
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 64.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 65.
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 uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenjuju
odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 66.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinski 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 67.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, ima 3 do 5 članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje
odlukom o raspisivanju izbora prema broju stanovnika
na području mjesnog odbora na način da se na približno
100 stanovnika bira jedan član vijeća mjesnog odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 68.
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 69.
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 Općinskog načelnika.
Članak 70.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbo-
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ra, 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, sporta i drugih lokalnih
potreba na svom području.
Članak 71.
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 72.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Članak 73.
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 74.
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 tog tijela.
Članak 75.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski
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 76.
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.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE ZAGORSKA SELA
Članak 77.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju Općini Zagorska Sela, čine imovinu Općine
Zagorska Sela.
Članak 78.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik
i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog domaćina.
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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.
Općinski 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.
Članak 79.
Općina Zagorska Sela ima prihode kojima u okviru
svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Zagorska Sela su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama
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 Općina ima
udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Općina Zagorska Sela 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 80.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Zagorska Sela
iskazuju se u proračunu Općine Zagorska Sela.
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 81.
Proračun Općine Zagorska Sela 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 82.
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 83.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i
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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 84.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo
financija.
XII. AKTI OPĆINE
Članak 85.
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 86.
Općinski 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 87.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 88.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz
članka 86. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom
ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnih tijela.
Članak 89.
Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju
općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte
kojima rješavaju 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 90
Pojedinačni akti kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane
pravnih osoba kojima je Općina Zagorska Sela osnivač
donose se u skraćenom upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 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 91.
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.
Članak 92.
Detaljnije odredbe o aktima Općinskog vijeća i
postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 93.
Opći akti se objavljuju u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.
Opći akti stupaju na snagu osmi 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 94.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 95.
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 i na web stranicama Općine.
Javnost rada Općinski načelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na web stranicama Općine.
Javnost rada jedinstvenog upravnog odjela Općine
osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja.
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 96.
Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen
je posebnim zakonom.
Članak 97.
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 98.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i
Komisija za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
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Općinsko 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
Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od
dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 99.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
Općine Zagorska Sela i zakona, uskladit će se s odredbama
ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje
u zakonom propisanom roku.
Članak 100.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Općine Zagorska Sela objavljen u «Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije» br.1/2006.godine.
Klasa:021-05/09-02/11
Urbroj:2135/04-09-1
Zagorska Sela, 13.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Kristijan Bezjak v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08)
i članka 13. Statuta Općine Zagorska Sela („Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije 1/06.) Općinsko
vijeće Općine Zagorska Sela na sjednici održanoj dana
13. srpnja 2009. godine donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine
Zagorska Sela
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza
i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav
i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice,
postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja
za rad Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom,
a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a
do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo
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pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom
nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem da ću dužnost vijećnika u Općinskom
vijeću Općine Zagorska Sela obavljati savjesno i odgovorno, u cilju gospodarskog i socijalnog probitka Općine
Zagorska Sela, Krapinsko-zagorske županije i Republike
Hrvatske, da ću se u svom radu pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Zagorska Sela i
da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju izjavu
o davanju prisege.
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 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi
politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili
više političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj
je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je
prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama Statuta Općine
Zagorska Sela.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika
Vijeća, članova Mandatne komisije i Komisije za izbor i
imenovanja, 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
Općine Zagorska Sela.
Članak 7.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela
čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku
potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela
o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel dužan je pružiti pomoć
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vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u
izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova
i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog
vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju
za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu
sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti
i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju
funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub nezavisnih
vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja
pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad
(prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu
materijala i dr.).
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje 1/3 vijećnika Općinskog 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 11.
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.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga
zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom Općine Zagorska Sela i ovim
Poslovnikom.
Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika
klubova vijećnika i predsjednika političkih stranaka koje
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Članak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
Općine Zagorska Sela su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut i Poslovnik.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana
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 i djelokrug rada radnih tijela
utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi mogu biti birani iz reda znanstvenih,
stručnih ili drugih javnih osoba, na prijedlog Komisije za
izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
Članak 17.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik
i dva člana.
Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika
Općinskog vijeća.
Članak 18.
Komisiju za Statut i Poslovnik, čine predsjednik i
dva člana.
Članak 19.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.
Djelokrug rada radnog tijela propisan je Statutom.
Članak 20.
Radno tijelo radi na sjednicama.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je sjednici
nazočna većina članova radnog tijela.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
U okviru svog djelokruga radno tijelo može donositi
zaključke i rješenje. Zaključci i rješenja donose se javnim
glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova.
Članak 21.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže
dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom.
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga član radnog tijela kojega on ovlasti.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu po svojoj
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ocjeni, a dužan ju je sazvati u roku od osam dana od dana
kada to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik
Općinskog vijeća ili 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu
u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predsjednik
Općinskog vijeća.
Članak 22.
Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i dokumentaciju od Jedinstvenog upravnog odjela radi izvršavanja poslova i zadaća iz svog djelokruga.
Radna tijela izvješćuju Općinsko vijeće o svojim
mišljenjima, stajalištima i prijedlozima povodom rasprave
o pojedinim točkama dnevnog reda sjednice Općinskog
vijeća.
Članak 23.
Predsjednik i članovi radnih tijela biraju se za mandatno razdoblje općinskih vijećnika.
Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani:
- ako im prestane mandat općinskog zastupnika,
- ako podnesu ostavku,
- ako neopravdano ne prisustvuju redovito sjednicama radnih tijela,
- u drugim slučajevima po odluci Općinskog vijeća.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 24.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika
na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće
sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost Općinskog
načelnika/zamjenika Općinskog načelnika Općine Zagorska Sela obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Zagorska Sela, te da ću se zauzimati za svekoliki
napredak Republike Hrvatske i Općine Zagorska Sela”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno Općinskog načelnika i zamjenika, a Općinski načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno
njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.
Članak 25.
Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke
dnevnog reda koje su na njegov prijedlogu uvrštene u
dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 26.
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.
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Članak 27.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 3
dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 28.
Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog
načelnika propisan je Statutom Općine Zagorska Sela.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 29.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
Članak 30.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.
Članak 31.
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
glasilu.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 32.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Općinski načelnik
i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
određena tijela.
Članak 33.
Ako predsjednik Općinskog 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 34.
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.
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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.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i
izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut i Poslovnik.
Članak 35.
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 36.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije 24 sata 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 Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinski
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 32. ovog Poslovnika.
Članak 37.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve
do zaključenja rasprave.
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.
Članak 38.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko 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
Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
Članak 39.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, 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.
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Članak 40.
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 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 41.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio Općinski načelnik, glasuje se odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se
odlučuje.
Članak 42.
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.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 43.
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.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 33. 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 Općinskog vijeća najkasnije 24
sata 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.
Članak 44.
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 45.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku
mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.
Na postupak s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose
na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA
PRORAČUNA OPĆINE
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Članak 46.
Prijedlog proračuna, Projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg Izvještaja o
izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik
na način i u rokovima propisanim zakonom.
Članak 47.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.
X. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 48.
Vijećnička pitanja čine u pravilu prvu točku
dnevnog reda ukoliko su prethodno predana u pisanom
obliku. Ukoliko se postavljaju usmeno, čine zadnju točku
dnevnog reda.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika i
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova
iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
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. Pravo postavljanja pitanja ima i klub vijećnika, s
time da može postaviti samo jedno pitanje.
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.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje
se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Članak 49.
Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku, zamjeniku odnosno pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela 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.
Članak 50.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, Općinski načelnik, zamjenik
Općinskog načelnika odnosno pročelnik može predložiti
da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj
sjednici radnog tijela u čijem djelokrug rada je to pitanje.
Članak 51.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje.
XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 52.
Općinski načelnik podnosi redovno izvješće o svom
radu u skladu s odredbama Statuta Općine Zagorska Sela.
Članak 53.
Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
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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 54.
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 15 dana od dana primitka.
Članak 55.
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 56.
Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili
donošenjem zaključka kojim se od Općinskog načelnika
traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
Članak 57.
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 3 mjeseca od dana kada je Općinsko
vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za
traženje izvješća od Općinskog načelnika.
XII. RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 58.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje
1/3 vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u roku
od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno
Općinskog načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 1/3 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 59.
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim
pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na
drugi način.
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Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima najmanje pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje
predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu dostavljaju se: vijećnicima,
Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika,
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, vijećima mjesnih odbora.
2. Dnevni red
Članak 60.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog
vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Članak 61.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se
u pravilu 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. 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 se glasuje 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 Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.
Članak 62.
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 63.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog
akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 33.
ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od dana
odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 64.
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Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
potpredsjednik.
Članak 65.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje
je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik
ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 66.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili
o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ
čim je ovaj zatraži.
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.
Članak 67.
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.
Članak 68.
Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
4. Tijek sjednice
Članak 69.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost
vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
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vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća
ili pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada
se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
5. Odlučivanje
Članak 70.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 71.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi slijedeće akte:
- Statut Općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Proračun,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine
Zagorska Sela.
6. Glasovanje
Članak 72.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko 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 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.
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
Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
Jedinstvenog upravnog odjela koji je nazočan na sjednici.
Članak 73.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
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Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 74.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su
pečatom Općinskog 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 “suzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik Jedinstvenog
upravnog odjela. Predsjednik Općinskog vijeća može
odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati
kod tajnog glasovanja.
Članak 75.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje
vijećnicima glasačke listiće.
Članak 76.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom
kao i prvo glasovanje.
Članak 77.
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 78.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog 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 Općinskog
vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 79.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Članak 80.
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 81.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 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 potpredsjednici Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u
osam 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 potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i
prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom
novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 82.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora
novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 83.
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 je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati novog
predsjednika.
XIV. ZAPISNICI
Članak 84.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice,
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Članak 85.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik
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 Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuva
Jedinstveni upravni odjel Općine Zagorska Sela.
XV.JAVNOST RADA
Članak 86.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
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medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati,
upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti
rad Općinskog vijeća.
Članak 87.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i
objavom na web stranicama Općine.
Članak 88.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 89.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može
se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 90.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela objavljen u „Službenom glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 3/2006. godine
Klasa: 021-05/09-02/12
Urbroj:2135/04-09-1
Zagorska Sela, 13.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Kristijan Bezjak v.r.
Na temelju članka 13. Statuta Općine Zagorska
Sela /”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”
br. 1/06 /, Općinsko vijeće općine Zagorska Sela na 2.
sjednici dana 13. srpnja 2009. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o potpisnicima financijske
dokumentacije
Općine Zagorska Sela
Potpisnicima financijske dokumentacije Općine
Zagorska Sela imenuju se:
1. Željko Kodrnja – Općinski načelnik
2. Ivan Šumak – Zamjenik Općinskog načelnika
3. Kristijan Bezjak – Predsjednik Općinskog
vijeća
KLASA: 021-05/09-02/19
URBROJ:2135/04-09-1
Zagorska Sela, 13.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Kristijan Bezjak, v.r.
Na temelju članka 13. Statuta Općine Zagorska
Sela /”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”
br. 1/06 /, Općinsko vijeće općine Zagorska Sela na 2.
sjednici dana 13. srpnja 2009. godine, donijelo je slijedeću
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ODLUKU
O visini naknade članovima Općinskog
vijeća i njihovim radnim tijelima,
Općinskom načelniku, zamjeniku
Općinskog načelnika, te djelatnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Zagorska Sela
I.
Određuje se isplata naknada članovima Općinskog
vijeća i njihovim radnim tijelima, te djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela, kada sudjeluju u radu Općinskog
vijeća ili njegovih radnih tijela izvan radnog vremena, u
iznosu od 100,00 kn netto po sjednici kojoj prisustvuju.
II.
Određuje se naknada za Predsjednika Općinskog
vijeća u iznosu od 300,00 kn netto po održanoj sjednici
vijeća kojom predsjeda.
III.
Određuje se naknada za obavljanje dužnosti Općinskog načelnika bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od
4.000,00 kn netto mjesečno.
IV.
Određuje se naknada za obavljanje dužnosti zamjenika Općinskog načelnika bez zasnivanja radnog onosa
u iznosu od 50% iznosa naknade Općinskog načelnika, a
što trenutno iznosi 2.000,00 kn netto mjesečno.
V.
Navedena sredstva su osigurana na poziciji proračuna za 2009. godinu 3291 „Naknade za rad predstavničkih
i izvršnih tijela”.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti
Odluka o visini naknada članovima Općinskog vijeća,
Općinskog poglavarstva i njihovima radnim tijelima, te
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zagorska
sela objavljena u „Sliužbenom glasniku „Krapinsko-zagorske županije” br. 19/05.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije”
KLASA: 021-05/09-02/18
URBROJ: 2135/04-09-1
Zagorska Sela, 13.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Kristijan Bezjak v.r.
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OGLASNE STRANICE
Poštovani pretplatnici!
Želimo Vas obavijestiti kako od sada možete sve brojeve “Službenog
glasnika Krapinsko-zagorske županije” za 2001., 2002., 2003., 2004.,
2005., 2006.,2007. i 2008. godinu nabaviti i na CD-ROM mediju.
Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne možete pronaći u svojoj arhivi ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne
samouprave pronađete na jednom mjestu.
Sve što Vam je potrebno je PC računalo sa CD-ROM uređajem.
Na CD mediju se nalazi i program (Adobe Acrobat) koji Vam omogućuje
čitanje i ispis pojedinih odluka.
LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO
Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/300-044
Cijena CD-a je 190 kn +PDV.

službeno glasilo Krapinsko-zagorske županije

Uređuje uređivački odbor: Dubravka Sinković (tajnik Županije) - glavni i odgovorni urednik
Ljiljana Malogorski - zamjenik glavnog urednika • Svjetlana Goričan - član
Adresa redakcije: Magistratska 1, 49000 KRAPINA • telefon: (049)329-252 • Telefax: (049) 329-255
Izdavač: “SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.” Krapina, Zagrebačka cesta 26 • e-mail: sluzbeni-glasnik@kr.htnet.hr
Direktor: Zdravko Grabušić, telefon: (049) 371-490, 300-044 • telefax: (049) 300-043
List izlazi jedanput mjesečno ili prema potrebi.
Priprema teksta, prijelom i tisak: “SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.” Krapina

Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine
jamčimo primitak svih prethodno izašlih brojeva.

