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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

Na	temelju		članka	70.	stavak	5.	Zakona	o	lovstvu	(„Narodne	novine,“	broj	140/05,	75/09	i	153/09)	Upravni	odjel	
za	poljoprivredu	Krapinsko-zagorske	županije	donosi	

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA/ČLANICA KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE TROfEJA

DIVLJAČI STEČENE U ZAJEDNIČKIM LOVIšTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE 
ŽUPANIJE
Članak	1.

U	Komisiju	za	ocjenjivanje	trofeja	divljači	stečenih	u		zajedničkim	lovištima	na	području	Krapinsko-zagorske	žu-
panije	(u	daljnjem	tekstu:	Komisija)	imenuju	se	sljedeći	ocjenjivači	s	položenim	ispitom	za	ocjenjivače	trofeja	divljači:

RED.	
BR. PREZIME	I	IME ADRESA/JMBG LOVAČKO	DRUŠTVO BROJ	

UVJERENJA

1. VODOLŠAK	LEOPOLD
DOLIĆE	18
KRAPINA;	

2104946391007
“KRAPINA”	KRAPINA 476/82.

2. MALIŠ	DAMIR
M.	GUPCA	2
KRAPINA;

2610963391013
“KRAPINA”	KRAPINA 1703/02.

3. DARKO	HUSTIĆ
ZRINSKI	FRANKOPANA	9

KRAPINA;
1803965330193

“KRAPINA”	KRAPINA 2113/08.

4. MALIŠ	VID
K.	TOMISLAVA	1

KRAPINA;
0905950391009

«FAZAN»
PETROVSKO 2137/08.

5. POLJAK	STJEPAN
BREGI	RADOBOJSKI	96

RADOBOJ;
1504963391015

«STRAHINJČICA»
RADOBOJ 1701/02.

6. MEDVEDEC	MIJO
ŠEMNICA	DONJA	

LEPAJCI;
2003974391003

«STRAHINJČICA»
RADOBOJ 2120/08.

7. GROBOTEK	SONJA
ŠEMNICA	GORNJA	145

RADOBOJ;
2907984396018

«STRAHINJČICA»
RADOBOJ 2123/08.

8. TKALČEVIĆ	ZVONKO
KRALJA	TOMISLAVA	41

KRAPINA;
2607954330035

“ZAJEC”	ŠKARIĆEVO 479/82.

9. VODOLŠAK	MARIO
DOLIĆE	39
KRAPINA

2307967391005

“KUNA”	
GORNJE	JESENJE 1698/02.

10. JEDVAJ	DRAŽEN
GORNJE	JESENJE	98
GORNJE	JESENJE;
1012977391026

“KUNA”	
GORNJE	JESENJE 2118/08.

11. LOINJAK	MARIJAN
LUŽANI	ZAGORSKI	30
GORNJE	JESENJE;
2210972391028

“KUNA”	
GORNJE	JESENJE 2119/08.

12. HORVAT	MIRKO
HROMEC	10
ĐURMANEC;
0511952391008

“MACELJ”	ĐURMANEC 1708/02.

13. ČAVLEK	ANTUN
KLOKOVEC	32

KRAPINSKE	TOPLICE;
1606936392309

“FAZAN”	
KRAPINSKE	TOPLICE 336/80.
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14. HORVAT	BORIS
ZAGREBAČKA	25

KRAPINSKE	TOPLICE;
0409954392312

“FAZAN”	
KRAPINSKE	TOPLICE 598/85.

15. ŠPOLJAR	JOSIP
LOVREČA	SELA	11

KRAPINSKE	TOPLICE;
0802969392304

“FAZAN”	
KRAPINSKE	TOPLICE 1707/02.

16. OČIĆ	STJEPAN
GREGUROVEC	16

KRAPINSKE	TOPLICE;
0709957392309

“FAZAN”	
KRAPINSKE	TOPLICE 1706/02.

17. HRUŠ	MARIJAN
LJUDEVITA	GAJA	7

KRAPINSKE	TOPLICE;
0904951392304

“FAZAN”	
KRAPINSKE	TOPLICE 1704/02.

18. OBREŽ	IVICA
LJ.	GAJA	29

KRAPINSKE	TOPLICE
2705971392313

“FAZAN”	
KRAPINSKE	TOPLICE 2114/08.

19. FILIPAJ	VJEKOSLAV
VRTNJAKOVEC	106

KRAPINSKE	TOPLICE;
2409978392329

“FAZAN”	
KRAPINSKE	TOPLICE 16/2011.

20. RUKLJAČ	DAVORIN
ZAG.	BRIGADE	5
POZNANOVEC;
2704969392318

“SRNA”	
POZNANOVEC 1686/02.

21. KOPRIVNJAK	VINKO
ZABOČKA	CESTA	18A

ZABOK;
1509948392317

“TRČKA”	
ZABOK 	596/85.

22. MERKAŠ	MARIJAN
BREZOVA	35A

ZABOK;
0304956391007

“TRČKA”	
ZABOK 	593/85.

23. NOVAK	MIROSLAV
T.	BREZOVAČKOG	6

KRAPINA;
0505972391012

“TRČKA”	
ZABOK 1692/02.

24. HRASTINSKI	STJEPAN
BREGI	ZABOČKI	58

ZABOK;
3105958392319

“TRČKA”	
ZABOK 2128/08.

25. MIHELIĆ	TOMISLAV
M.	GUPCA	108/1

ZABOK;
0905963392306

“TRČKA”	
ZABOK 2129/08.

26. SINKOVIĆ	ZDRAVKO
M.	GUPCA	121

ZABOK;
2803972392327

“TRČKA”	
ZABOK 2140/08.

27. BUHINIČEK	STJEPAN
S.	RADIĆA	142

VELIKO	TRGOVIŠĆE;
1610930392304

“LISICA”
	VELIKO	TRGOVIŠĆE 339/80.

28. MIKULJAN	MIJO
JEZERO	KLANJEČKO	24
VELIKO	TRGOVIŠĆE;

0707939392307

“LISICA”
	VELIKO	TRGOVIŠĆE 333/80.

29. SINKOVIĆ	JANKO

PROSENIK	GUBAŠEVEČKI	
12

ZABOK;
0508953393003

“LISICA”
	VELIKO	TRGOVIŠĆE 1689/02.

30. BESEDNIK	NENAD
JALŠJE	19

VELIKO	TRGOVIŠĆE;
0806975392303

“LISICA”
	VELIKO	TRGOVIŠĆE 1844/04.
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31. BALIJA	DARIO
DUBROVČAN	59

VELIKO	TRGOVIŠĆE;
2702979392305

“LISICA”
	VELIKO	TRGOVIŠĆE 1842/04.

32. MAREC	MARIJAN
A.	HEBRANGA	20

VELIKO	TRGOVIŠĆE;
2410975392326

“LISICA”
	VELIKO	TRGOVIŠĆE 2116/08.

33. PETEK	IVAN
ZAGREBAČKA	6	

JAKOVLJE;
0910970392315

“LISICA”
	VELIKO	TRGOVIŠĆE 2117/08.

34. TUŠEK	MARIJAN
ŠVALJKOVEC	56

SV.	KRIŽ	ZAČRETJE;
0805970392333

«ZAJEC»
SV.	KRIŽ	ZAČRETJE 1691/02.

35. ŠTRUCL	IGNAC
ŽELJEZNIČKA	

KRALJEVEC	NA	SUTLI;
0704955334318

“FAZAN”	KRALJEVEC	NA	
SUTLI 1676/02.

36. ILIĆ	BRANKO
PRISTAVA	161

TUHELJ;
2306959390826

“SRNDAČ”	TUHELJ 1675/02.

37. BERIĆ	ZVONIMIR
KAČKOVEC	31

KRALJEVEC	NA	SUTLI;
0303948390801

«KUNA»	
KLANJEC 2124/08.

38. HORVAT	STJEPAN

LETOVČAN	TOMAŠEVEČKI	
13

KLANJEC;
0504968390803

«KUNA»	
KLANJEC 2125/08.

39. TURČIĆ	IVAN
VELIKA	HORVATSKA	1

DESINIĆ;
2608955393002

“ŠLJUKA”
DESINIĆ 1674/02.

40. ORLOVIĆ	DRAGUTIN
LENIŠĆE	49
TUHELJ;

1907958390806

“ŠLJUKA”
DESINIĆ 1673/02.

41. ANTOLIĆ	BRANKO
RAVNICE	3
DESINIĆ;

0307952393004

“ŠLJUKA”
DESINIĆ 11/2011.

42. KRIŽANEC	EDUARD
KLENOVEC	74/1
HUM	NA	SUTLI;
0304943393019

“SRNDAČ”	
HUM	NA	SUTLI 1682/02.

43. KUČIŠ	VJENCESLAV
VRBIŠNICA	58
HUM	NA	SUTLI;
2408952393002

“SRNDAČ”	
HUM	NA	SUTLI 1681/02.

44. KRIŽANEC	MLADEN HUM	NA	SUTLI;
3004980393026

“SRNDAČ”	
HUM	NA	SUTLI 18/2011.

45. ILIĆ	JOSIP
BUŠIN	29

PREGRADA;
2309968393012

“KUNA”	
PREGRADA 1700/02.

46. HANŽIĆ	MARIO
BUŠIN	43

PREGRADA;
2203972393029

“KUNA”	
PREGRADA 1699/02.

47. LENIĆ	FRANJO
STIPERNICA	7
PREGRADA;
3108959360002

“KUNA”	
PREGRADA 2122/08.
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48. JAGARČEC	MLADEN
KOZARČEVA	52

ZAGREB;
1003943330096

“VEPAR”	
DONJA	STUBICA 1693/02.

49. MARTINEK	VIKTOR
PUSTODOL	52

DONJA	STUBICA;
0703947390008

“VEPAR”	
DONJA	STUBICA 1694/02.

50. GORUPEC	ALOJZ
ZAGOR:	NASELJE	53

OROSLAVJE;
2301949390001

“VEPAR”	
DONJA	STUBICA 1695/02.

51. GOSPOČIĆ	STJEPAN
OBRTNIČKA	59
DONJA	STUBICA;
1608973390009

“VEPAR”	
DONJA	STUBICA 2115/08.

52. SAČER	JERKO
BREZANSKA	1C

GORNJA	STUBICA;
0209967390018

“ORAO”	
GORNJA	STUBICA 1696/02.

53. ILINIĆ	IVAN
HIŽAKOVEC

DONJA	STUBICA;
0502966390013

“ORAO”	
GORNJA	STUBICA 17/2011.

54. KUČAK	DARKO
MODROVEC

GORNJA	STUBICA;
1010965390005

“ORAO”	
GORNJA	STUBICA 19/2011.

55. OZIMEC	ZVONKO
VINODOLSKA	14

ZAGREB;
2610950330015

“FAZAN”	
MARIJA	BISTRICA 2135/08.

56. GMAZ	RANKO
STUBIČKA	CESTA	14

OROSLAVJE;
0508962390025

“KUNA”	
OROSLAVJE 1702/02.

57. ČIČKO	STANKO
MOKRICE	159
OROSLAVJE;
1211966390004

«MOKRICE»
OROSLAVJE 2126/08.

58. DŽAKULA	DEJAN
BUDINŠĆINA	5A
BUDINŠĆINA;
2502967330046

“JELEN”	
BUDINŠĆINA 1677/02.

59. ŠANTAK	LJUDEVIT
CVJETNA	10
KONJŠĆINA;
2009955392714

“JELEN”	
BUDINŠĆINA 2132/08.

60. KUŠEK	MARIJAN
BATINA	DONJA	139A

ZLATAR;
2205959330032

«ZAJČEK»
ZLATAR 1679/02.

61. ĐUREK	MARIJAN
TRGOVIŠĆE	3

HRAŠĆINA	TRGOVIŠĆE;
2212957392703

“SRNDAČ”	
HRAŠĆINA	TRGOV. 1678/02.

62. KULJAK	ŽELJKO
SPORTSKA	11
KONJŠĆINA;
1611979392705

«FAZAN»
KONJŠĆINA 2139/08.

63. BEDENIKOVIĆ	VLA-
DIMIR

M.	GUPCA	206/3
ZABOK;	

2510947392307

“FAZAN”	
MAČE 1683/02.

64. SREČIĆ	BOŽIDAR
MAČE	135A
MAČE;

1811967392709

“FAZAN”	
MAČE 1684/02.
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65.
ERVIN	MARTINUŠ

ZAGREBAČKA	8
LOBOR

2706976392709

“SRNDAČ”	
HRAŠĆINA	TRGOV. OTD-22/2007.

66. ŠENJUG	JOSIP
LUG	OREHOVEČKI	27

BRESTOVEC	OREHOVEČKI;
35701745293

“SV.	HUBERT”	
BEDEKOVČINA 01/2013.

67. RIČKO	DAMIR
GALOVEC	16		D
KONJŠĆINA;
20132797168

“JELEN”	
BUDINŠĆINA 02/2013.

68. PRUGOVEČKI	
DRAGUTIN

JERTOVEC	61	C
KONJŠĆINA;
32145385488

“FAZAN”
KONJŠĆINA 03/2013.

69. BURIĆ	TOMISLAV
JANKA	LESKOVARA	71

PREGRADA;
23054666381

“KUNA”
PREGRADA 04/2013.

70. ZRINSKI	TOMISLAV
DONJA	KONJŠĆINA	26

KONJŠĆINA;
86171848005

“FAZAN”
KONJŠĆINA 05/2013.

71. ČOPOR	NIKOLA
TRGOVIŠĆE	11

HRAŠĆINA	TRGOVIŠĆE;
01118035178

“SRNDAČ”
HRAŠĆINA	TRGOVIŠĆE 06/2013.

72. LEVAR	BERISLAV
VLADIMIRA	NAZORA	33	A

ZLATAR	BISTRICA;
04837950450

“ŠLJUKA”
ZLATAR	BISTRICA 09/2013.

73. PODOREŠKI	ANTUN
ANTUNA	MIHANOVIĆA	6

KRAPINA;
14032786295

“KUNA”
GORNJE	JESENJE 10/2013.

74. ŽERJAV	ANTUN
DRUŠKOVEC	HUMSKI	9/3

HUM	NA	SUTLI;
82538214721

“SRNDAČ”
HUM	NA	SUTLI 11/2013.

75. MIJOŠEK	IVAN
RADOVANJICA	VII/9

VIR;
34719679484

“MACELJ”
ĐURMANEC 15/2013.

76. PTIČEK	TOMISLAV
BISTRIČKA	POLJNICA	21

MARIJA	BISTRICA;
04035441690

“FAZAN”
MARIJA	BISTRICA 16/2013.

77. LOVRENČIĆ	BORIS
LEPAJCI	95	A
LEPAJCI;

06354054673

“ZAJEC”
SV.	KRIŽ		ZAČRETJE 17/2013.

78. LOVRENČIĆ	BOŽIDAR
BAKLIŽA	MIRKA	3
SV.	KRIŽ	ZAČRETJE	;

61104632676

“ZAJEC”
SV.	KRIŽ	ZAČRETJE 18/2013.

79. ŠOŠTARIĆ	ANDRIJA
M.	JURIĆ	ZAGORKE	30
SV.	KRIŽ	ZAČRETJE;

93903615519

“ZAJEC”
SV.	KRIŽ	ZAČRETJE 19/2013.

80. TOPOLOVEC		JURAJ
LAZ	BISTRIČKI	1	B
MARIJA	BISTRICA;

03233640729

“FAZAN”
MARIJA	BISTRICA

OTD-	
99/2012.

Članak	2.
Zadaće	Komisije	iz	članka	1.	ove	Odluke	utvrđene	

su	Zakonom	o	lovstvu	i	Pravilnikom	o	načinu	ocjenjivanja	
trofeja	divljači,	obrascu	trofejnog	lista,	vođenju	evidencije	
o	trofejima	divljači	i	izvješće	o	ocjenjenim	trofejima.

Članak	3.
Komisija	može	odlučiti	o	ocjeni	trofeja	ako	su	pri-

sutna	najmanje	tri	člana	Komisije	iz	članka	1.	ove	Odluke.
Članak	4.

Danom	donošenja	ove	Odluke	prestaje	važiti	Rješe-
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nje	o	imenovanju	Komisije	za	ocjenjivanje	trofeja	divljači,	
Klasa:	 323-01/11-01/10,	Urbroj:2140/1-05-11-	 od	 18.	
studenog	2011.	godine.	

Članak	5.
Ova	Odluka	objavit	će	se	u	“Službenom	glasniku	

Krapinsko-zagorske	županije“.
KLASA:	323-01/13-01/01
URBROJ:2140/01-05-13-2
Krapina,	07.03.2013.

v.d.	P	R	O	Č	E	L	N	I	K-a
Snježana	Murr	dipl.ing.agr.,	v.r.

Na	temelju	Strategije	ruralnog	razvoja	2011.-2013.	
(„Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije,	 broj	
15/11),	te	članka	32.	Statuta	Krapinsko-zagorske	županije	
(„Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije“broj	
13/01,	05/06	i	11/06-pročišćeni	tekst	i	14/09),	obnašatelji-
ca	dužnosi	župana-zamjenica	župana	Krapinsko-zagorske	
županije	donosi

PRAVILNIK
 ZA PROVEDBU MJERE: POTPORA ZA 

PRIPREMU PROJEKATA U 2013. GODINI
I.	 OPĆE	ODREDBE

Članak	1.
(1)	Pravilnikom	za	provedbu	mjere:	Potpora	za	pri-

premu	projekata	(u	daljnjem	tekstu:	Mjera)	utvrđuju	se	
mjerila	i	postupak	za	ostvarivanje	financijskih	sredstava	
osiguranih	kroz	ovu	Mjeru.	

(2)	Financijska	sredstva	za	dodjelu	kroz	ovu	Mjeru	
prema	stavku	1.	ovog	članka	osigurana	su	u	proračunu	
Krapinsko-zagorske	županije.	

Članak	2.
(1)	Provedbom	ove	Mjere	želi	se	višestruko	povećati	

broj	korisnika	mjera	ruralnog	razvoja	s	područja	Krapins-
ko-zagorske	županije	koji	svojim	projektima	i	prijavama	
apliciraju	na	IPARD	program.	

Članak	3.
(1)	U	smislu	ovog	Pravilnika	definiraju	se	slijedeći	

pojmovi:
-	 “Podnositelj”	 je	 svaka	fizička	 ili	 pravna	osoba,	

jedinica	 lokalne	 samouprave	 ili	 lokalna	 akcijska	 grupa	
koja	podnosi	prijavu	na	Javni	poziv.

-	“Korisnik”	je	svaka	fizička	ili	pravna	osoba,	jedi-
nica	lokalne	samouprave	ili	lokalna	akcijska	grupa	kojoj	
se	od	strane	župana	sukladno	podnesenoj	dokumentaciji	
na	Javni	poziv,	donese	Odluka	o	dodjeli	potpore	za	pri-
premu	projekata.

-“Ukupni	troškovi”	su	troškovi	bez	PDV-a	nastali	
za	pripremu	projektne	dokumentacije	za	IPARD	program	
za	koje	podnositelj	prijave	na	Javni	poziv	može	ostvariti	
pravo	na	dodjelu	potpore.

II.UVJETI	ZA	DODJELU	SREDSTAVA
Članak	4.

(1)	Pravo	 na	 potporu	 u	 okviru	Mjere	 101 mogu	
ostvariti	korisnici	registrirani	kao	poljoprivredna	gospo-
darstva	definirana	Zakonom	o	poljoprivredi	(NN	149/09,	
127/10,	50/12,	120/12)	koja	su	obveznici	poreza	na	dodanu	
vrijednost	(PDV),	koja	su	upisana	u	Upisnik	poljoprivred-

nih	gospodarstva	u	Agenciji	za	plaćanja	u	poljoprivredi,	
ribarstvu	i	ruralnom	razvoju	u	Regionalnom	uredu	Kra-
pinsko-zagorske	 županije,	 imaju	 prebivalište,	 odnosno	
sjedište,	te	proizvodnju	na	području	Krapinsko-zagorske	
županije.	

(2)	Pravo	 na	 potporu	 u	 okviru	Mjere	 103 mogu	
ostvariti	 obiteljska	 poljoprivredna	gospodarstva,	 obrti,	
trgovačka	 društva	 i	 zadruge,	 registrirani	 za	 obavljanje	
predmetne	djelatnosti	i	obveznici	poreza	na	dodanu	vri-
jednost	(PDV),	te	imaju	sjedište	na	području	Krapinsko-
zagorske	županije.

(3)	Pravo	 na	 potporu	 u	 okviru	Mjere	 202	mogu	
ostvariti	lokalne	akcijske	grupe	registrirane	kao	udruge	
sukladno	Zakonu	o	udrugama	(NN	88/01,	11/02)	na	po-
dručju	Krapinsko-zagorske	županije.

(4)	Pravo	na	potporu	unutar	Mjere	301 mogu	ostva-
riti	jedinice	lokalne	samouprave	na	području	Krapinsko-
zagorske	županije.

(5)	Pravo	na	potporu	unutar	Mjere	302 mogu	ost-
variti	fizičke	i	pravne	osobe,	u	rangu	mikro	poduzeća,	u	
sustavu	PDV-a	koja	imaju	sjedište	na	području	Krapinsko-
zagorske	županije.

Članak	5.
(1)	U	sklopu	ovog	Pravilnika	odobravati	će	se	pot-

pora	za	pripremu	projektne	dokumentacije	za	Mjere	kako	
slijedi:	

a)	Mjeru	101	 „Ulaganja	u	 poljoprivredna	gospo-
darstva	 	 u	 svrhu	 restrukturiranja	 i	 dostizanja	 standarda	
Zajednice“,	

b)	Mjeru	103	„Ulaganja	u	preradu	i	trženje	poljo-
privrednih	i	ribljih	proizvoda	u	svrhu	restrukturiranja	tih	
aktivnosti	i	dostizanja	standarda	Zajednice“,	

c)	Mjeru	202	“Priprema	i	provedba	lokalnih	stra-
tegija	ruralnog	razvoja”

d)	Mjeru	301	„Poboljšanje	 i	 razvoj	ruralne	infra-
strukture“,	

e)	Mjeru	 302	 „Diversifikacija	 i	 razvoj	 ruralnih	
gospodarskih	aktivnosti“.

(2)	Potpora	 će	 se	 odobravati	 za	 troškove	 izrade	
projektne	dokumentacije	 bez	PDV-a	prema	 računima	 i	
ugovorima	i/ili	predračunima	za	usluge	izrade	projektne	
dokumentacije.	

Članak	6.
(1)		Za	Mjeru	101	„Ulaganja	u	poljoprivredna	gos-

podarstva		u	svrhu	restrukturiranja	i	dostizanja	standarda	
Zajednice“	potpora	za	pripremu	projektne	dokumentacije	
odobravati	će	se	za	ukupne	troškove	izrade	bez	PDV-a:

a)	 elaborata	zaštite	okoliša,
b)	natječajne	dokumentacije	za	IPARD	natječaj,	
c)	 poslovnog	plana/investicijske	studije,
d)	projektne-tehničke	dokumentacije	i	to	za:	arhi-

tektonski	projekt,	 tehnološki	projekt,	strojarski	projekt,	
elektro	projekt	i	sl.

(2)	Sredstva	 će	 se	 dodjeljivati	 za	 sve	 prijavljene	
projekte	na	IPARD	natječaj	od	01.	siječnja	2013.	godine	
do	raspisivanja	Javnog	poziva,	te	za	sve	projekte	čija	je	
dokumentacija	u	pripremi	i	biti	će	prijavljeni	na	IPARD	
natječaj	 do	 kraja	 tekuće	 godine.	Korisnik	 se	 ne	može	
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prijaviti	za	povrat	navedenih	troškova	kroz	Javni	poziv	
„Potpora	 za	 pripremu	 projekata“	Krapinsko-zagorske	
županije	i	kroz	IPARD	program,	nego	je	to	moguće	samo	
kroz	jedan	od	navedenih	izvora.

Članak	7.
(1)	Za	Mjeru	103	„Ulaganja	u	preradu	i	trženje	po-

ljoprivrednih	i	ribljih	proizvoda	u	svrhu	restrukturiranja	
tih	aktivnosti	i	dostizanja	standarda	Zajednice“	potpora	
za	pripremu	projektne	dokumentacije	odobravati	će	se	za	
ukupne	troškove	izrade	bez	PDV-a:

a)	 elaborata	zaštite	okoliša,
b)	natječajne	dokumentacije	za	IPARD	natječaj,	
c)	 poslovnog	plana/investicijske	studije,
d)	projektne-tehničke	dokumentacije	i	to	za:	arhi-

tektonski	projekt,	 tehnološki	projekt,	strojarski	projekt,	
elektro	projekt	i	sl.

(2)	Sredstva	 će	 se	 dodjeljivati	 za	 sve	 prijavljene	
projekte	na	IPARD	natječaj	od	01.	siječnja	2013.	godine	
do	raspisivanja	Javnog	poziva,	te	za	sve	projekte	čija	je	
dokumentacija	u	pripremi	i	biti	će	prijavljeni	na	IPARD	
natječaj	 do	 kraja	 tekuće	 godine.	Korisnik	 se	 ne	može	
prijaviti	za	povrat	navedenih	troškova	kroz	Javni	poziv	
„Potpora	 za	 pripremu	 projekata“	Krapinsko-zagorske	
županije	i	kroz	IPARD	program,	nego	je	to	moguće	samo	
kroz	jedan	od	navedenih	izvora.

Članak	8.
(1)	Za	Mjeru	 202	 “Priprema	 i	 provedba	 lokalnih	

strategija	ruralnog	razvoja”	potpora	za	pripremu	projektne	
dokumentacije	odobravati	će	se	za	ukupne	troškove	izrade	
bez	PDV-a:

a)	 natječajne	dokumentacije	za	IPARD	natječaj,
b)	 lokalne	razvojne	strategije,
c)	 kartografskog	 prikaza	 (topografski)	LAG-a	 u	

omjeru	1:100000	s	naznačenim	granicama	jedinica	lokalne	
samouprave	i	pripadajućim	naseljima.

(2)	Sredstva	 će	 se	 dodjeljivati	 za	 sve	 prijavljene	
projekte	na	IPARD	natječaj	od	01.	siječnja	2013.	godine	
do	raspisivanja	Javnog	poziva,	te	za	sve	projekte	čija	je	
dokumentacija	u	pripremi	i	biti	će	prijavljeni	na	IPARD	
natječaj	 do	 kraja	 tekuće	 godine.	Korisnik	 se	 ne	može	
prijaviti	za	povrat	navedenih	troškova	kroz	Javni	poziv	
„Potpora	 za	 pripremu	 projekata“	Krapinsko-zagorske	
županije	i	kroz	IPARD	program,	nego	je	to	moguće	samo	
kroz	jedan	od	navedenih	izvora.

Članak	9.
(1)		Za	Mjeru	301	„Poboljšanje	i	razvoj	ruralne	infra-

strukture“	potpora	za	pripremu	projektne	dokumentacije	
odobravati	će	se	za	ukupne	troškove	izrade	bez	PDV-a:

a)	 elaborata	zaštite	okoliša,
b)	natječajne	dokumentacije	za	IPARD	natječaj,	
c)	 projektne-tehničke	dokumentacije	i	to	za:	arhi-

tektonski	projekt,	tehnološki	projekt,	strojarski	projekt	i	
elektro	projekt	i	sl.

(2)	Sredstva	 će	 se	 dodjeljivati	 za	 sve	 prijavljene	
projekte	na	IPARD	natječaj	od	01.	siječnja	2013.	godine	
do	raspisivanja	Javnog	poziva,	te	za	sve	projekte	čija	je	
dokumentacija	u	pripremi	i	biti	će	prijavljeni	na	IPARD	

natječaj	 do	 kraja	 tekuće	 godine.	Korisnik	 se	 ne	može	
prijaviti	za	povrat	navedenih	troškova	kroz	Javni	poziv	
„Potpora	 za	 pripremu	 projekata“	Krapinsko-zagorske	
županije	i	kroz	IPARD	program,	nego	je	to	moguće	samo	
kroz	jedan	od	navedenih	izvora.

Članak	10.
(1)	Za	Mjeru	302	„Diversifikacija	i	razvoj	ruralnih	

gospodarskih	aktivnosti“	potpora	za	pripremu	projektne	
dokumentacije	odobravati	će	se	za	ukupne	troškove	izrade	
bez	PDV-a:

a)	 poslovnog	plana
b)	 elaborata	zaštite	okoliša	
c)	 natječajne	dokumentacije	za	IPARD	natječaj
d)	 	projektne-tehničke	dokumentacije	i	to	za:	arhi-

tektonski	projekt,	tehnološki	projekt,	strojarski	projekt	i	
elektro	projekt	i	sl.

(2)	Sredstva	 će	 se	 dodjeljivati	 za	 sve	 prijavljene	
projekte	na	IPARD	natječaj	od	01.	siječnja	2013.	godine	
do	raspisivanja	Javnog	poziva,	te	za	sve	projekte	čija	je	
dokumentacija	u	pripremi	i	biti	će	prijavljeni	na	IPARD	
natječaj	 do	 kraja	 tekuće	 godine.	Korisnik	 se	 ne	može	
prijaviti	za	povrat	navedenih	troškova	kroz	Javni	poziv	
„Potpora	 za	 pripremu	 projekata“	Krapinsko-zagorske	
županije	i	kroz	IPARD	program,	nego	je	to	moguće	samo	
kroz	jedan	od	navedenih	izvora.

Članak	11.
(1)	Financijska	potpora	će	se	odobravati	u	iznosu	do	

100%	ukupnog	troška	bez	PDV-a	za	pripremu	projektne	
dokumentacije,	a	najviše	u	iznosu	do	50.000,00	kuna	po	
korisniku.

III.	PRIJAVA	I	POSTUPAK
Članak	12.

(1)	Prijave	 za	Mjeru podnose	 se	 na	 temelju	 Ja-
vnog	poziva	kojeg	raspisuje	župan	Krapinsko-	zagorske	
županije.

(2)	Javni	poziv	iz	stavka	1.	ovog	članka	objavljuje	
se	na	web	-	stranicama	Krapinsko-zagorske	županije	i	u	
tjednom	tisku.

(3)	Javnim	 pozivom	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	
određuju	 se	 rokovi	 i	 uvjeti	 za	 podnošenje	 prijava	 za	
dodjelu	financijskih	potpora	u	skladu	s	odredbama	ovog	
Pravilnika.

(4)	Uz	Javni	poziv	utvrđuju	se	obrasci	i	dokumen-
tacija	u	prilogu.

Članak	13.
(1)	Javni	poziv	provodi	Upravni	odjel	za	poljopri-

vredu. 
(2)	Prijave	pristigle	po	objavljenom	Javnom	pozivu	

obrađuju	se	prema	redoslijedu	zaprimanja.
(3)	Prilikom	obrade	prijava	utvrđuje	se	pravovreme-

nost,	potpunost	prijave	i	udovoljavanje	
prijave	propisanim	uvjetima	iz	ovoga	Pravilnika	i	

Javnog	poziva.
(4)	Nepotpune	i	nepravodobne	prijave	neće	se	raz-

matrati.
(5)	Podnositelj	čija	prijava	ne	udovoljava	uvjetima	

iz	 ovoga	 Pravilnika	 i	 Javnog	 poziva,	 o	 tome	 će	 biti	
obaviješten	 pisanim	 putem,	 odnosno	 podnositelj	 čija	
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prijava	udovoljava	uvjetima,	o	tome	će	biti	obaviješten	
pisanim	putem	Odlukom	o	dodjeli	potpore	za	pripremu	
projekata.	

Članak	14.
(1)	Prijedlog	 odobrenja	 financijskih	 sredstava	 te-

meljem	ovog	Pravilnika	daje	Povjerenstvo	za	provedbu	
mjera	ruralnog	razvoja.

(2)	Povjerenstvo	iz	stavka	1.	ovog	članka	imenuje	
župan	posebnom	Odlukom.	

Članak	15.
(1)	Povjerenstvo,	 ovisno	 o	 broju	 prijava	 na	 Javni	

poziv	koje	ispunjavaju	uvjete	za	dodjelu	potpora	za	pripre-
mu	projekata	kroz	ovu	Mjeru,	ovisno	o	osiguranom	iznosu	
u	 proračuna	Krapinsko-zagorske	 županije	 za	 godinu	u	
kojoj	se	sredstva	dodjeljuju,	utvrditi	će	pojedinačni	iznos	
financijskih	potpora	i	Prijedlog	liste	korisnika.

(2)	Temeljem	 utvrđenog	 Prijedloga	 liste,	 župan	
donosi	Odluku	o	dodjeli	potpora	za	pripremu	projekata.

(3)	Međusobna	prava	i	obaveze	Županije	i	Korisnika	
temeljem	ovog	Pravilnika	utvrditi	će	se	Ugovorom.

IV.	KONTROLA
Članak	16.

(1)	Upravni	 odjel	 za	 poljoprivredu	 provoditi	 će	
administrativnu	 obradu	 prijava	 i	 njihovu	 kontrolu,	 te	
kontrolu	izvršenja	obaveza	iz	Ugovora.

V.	ISPLATA
Članak	17.

(1)	Na	temelju	Odluke	o	dodjeli	potpora	za	pripremu	
projekata,	Krapinsko-zagorska	 županija	 će	 isplatiti	 na	
žiro-račun	korisnika	financijska	 sredstva	 u	 roku	od	60	
dana	nakon	donošenja	Odluke.

VI.	POVRAT	SREDSTAVA
Članak	18.

(1)	Korisnik	 je	 dužan	 vratiti	 sredstva	 primljena	
temeljem	ovog	Pravilnika:

a)	 Ukoliko	se	utvrdi	da	je	korisnik	ostvario	financij-
ska	sredstva	na	temelju	neistinite	dokumentacije	priložene	
uz	prijavu,

b)	Ukoliko	korisnik	nije	ispunio	obveze	utvrđene	
Ugovorom	temeljem	članka	15.	stavka	3.	ovog	Pravilnika.

(2)	Korisnik	financijskih	sredstava	iz	stavka	1.,	ovog	
članka	dužan	je	isplaćena	novčana	sredstva	uvećana	za	
iznos	zakonskih	zateznih	kamata	vratiti	u	roku	od	15	dana	
od	primitka	Odluke	o	povratu	isplaćenih	financijskih	sred-
stva,	te	će	biti	isključen	iz	prava	korištenja	mjera	ruralnog	
razvoja.

VII.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	19.

(1)	Stupanjem	na	snagu	ovoga	Pravilnika	prestaje	
važiti	Pravilnik	za	provedbu	mjere:	Potpora	za	pripremu	
projekata	(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije	
broj	15/12	i	04/13).

Članak	20.
(1)	Ovaj	Pravilnik	stupa	na	snagu	danom	objave	u	

„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije“.
KLASA:	320-01/13-01/29
URBROJ:	2140/01-02-13-2
Krapina,	08.03.2013.

O.	D.	ŽUPANA-ZAMJENICA	ŽUPANA
Sonja	Borovčak,	v.r.

Na	temelju	članka	4.		Pravilnika	o	utvrđivanju	kri-
terija	i	postupka	za	dodjelu	stipendija	učenicima	srednjih	
škola	i	studentima	s	područja	Krapinsko-zagorske	župani-
je	(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije»,	broj	
26/12.)		i	članka	32.	Statuta	Krapinsko-zagorske	županije	
(“Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije”,	 broj	
13/01.,	5/06.,	11/06.,	(pročišćeni	tekst)	i	14/09.),	župan	
Krapinsko-zagorske	županije	donosi

Z A K L J U Č A K
O IZMJENI ZAKLJUČAKA O RASPISIVANJU 

NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA 
UČENICIMA SREDNJIH šKOLA I STUDENTIMA 

ZA KALENDARSKU GODINU 2013.
I.

U	točci	 	 	 I.	Zaključka	o	raspisivanju	natječaja	za	
dodjelu	stipendija	učenicima	srednjih	škola	i	studentima	
za	kalendarsku	godinu	2013.	(“Službeni	glasnik	Krapin-
sko-zagorske	županije”,	broj	1/13.)	pod	brojem	1.	briše	
se	broj	«30»	i	umjesto	njega	dolazi	broj	«34».

II.
U	točci	I.	Zaključka	o	izmjeni	Zaključka	o	raspisi-

vanju	dodjelu	stipendija	učenicima	srednjih	škola	i	stu-
dentima	za	kalendarsku	godinu	2013.	(“Službeni	glasnik	
Krapinsko-zagorske	županije”,	broj	4/13.)	pod	brojem	1.	
briše	se	broj	«35»	i	umjesto	njega	dolazi	broj	«31».

III.
Ovi	Zaključci	objavit	će	se	u	«Službenom	glasniku	

Krapinsko-zagorske	županije».
KLASA:	604-02/13-01/06
URBROJ:	2140/1-02-12-21
Krapina,	12.	ožujka	2013.

O.	D.	ŽUPANA-ZAMJENICA	ŽUPANA
Sonja	Borovčak,	v.r.

Na	temelju	članka	32.	Statuta	Krapinsko-zagorske	
županije	(„Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije“	
broj	13/01,	5/06,	i	11/06	–	pročišćeni	tekst	i	14/09),	župan	
Krapinsko-zagorske	županije	donosi

P R A V I L N I K
O POTICANJU KORIšTENJA OBNOVLJIVIH 

IZVORA ENERGIJE KOD fIZIČKIH OSOBA U 
KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 

ZA 2013. GODINU
I.

UVODNE	ODREDBE
Krapinsko-zagorska	županija	 (dalje	u	 tekstu:	Žu-

panija)	 je	 tijekom	2009.	 godine	 krenula	 s	 poticanjem	
korištenja	obnovljivih	izvora	energije	kod	fizičkih	osoba	
na	 području	Županije.	 Poticanje	 korištenja	 obnovljivih	
izvora	 energije	 nastavljeno	 je	 u	 2010.,	 2011.	 i	 2012.	
godini.	U	 skladu	 sa	Strategijom	 razvoja	Krapinsko-za-
gorske	županije	i	Strategijom	održivog	korištenja	energije	
Krapinsko-zagorske	županije,	Županija	će	tijekom	2013.	
godine	u	 suradnji	 s	Regionalnom	energetskom	agenci-
jom	Sjeverozapadne	Hrvatske	(dalje	u	tekstu:	REGEA)	
objaviti	i	provesti	javne	natječaje	za	podnošenje	prijava	
fizičkih	osoba	za	sufinanciranje	nabave	i	ugradnje	sustava	
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za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	u	kućanstvima	
na	 području	Krapinsko-zagorske	 županije	 (u	 tekstu:	
Natječaj).	

Cilj	mjere	poticaja	za	kućanstva	s	područja	Krapin-
sko-zagorske	županije	je	ugradnja	solarnih	kolektorskih	
sustava	za	pripremu	potrošne	tople	vode	i	grijanja,	ugrad-
nja	geotermalnih	dizalica	topline	za	grijanje,	hlađenje	i	
pripremu	potrošne	 tople	 vode,	 ugradnja	 fotonaponskih	
otočnih	 sustava,	ugradnja	kotlova	na	pelete	 za	grijanje	
i	pripremu	potrošne	 tople	vode	 te	ugradnja	pirolitičkih	
kotlova	na	ogrjevno	drvo	za	grijanje	i	pripremu	potrošne	
tople	vode.

Natječaji	će	biti	objavljeni	sukladno	utrošku	sred-
stava	 predviđenima	 Proračunom	Krapinsko-zagorske	
županije	za	2013.	godinu.	Provedbom	Natječaja	obuhvatiti	
će	se	do 100	kućanstava	u	Krapinsko-zagorskoj	županiji	
u	 koja	 će	 se	 ugraditi	 sustavi	 za	 korištenje	 obnovljivih	
izvora	energije.	Aktivnosti	provedbe	Natječaja	provoditi	
će	stručne	službe	Krapinsko-zagorske	županije,	dok	će	
ocjenjivanje	pristiglih	prijava	te	odabir	kućanstava	pro-
voditi	Povjerenstvo	sastavljeno	od	predstavnika	Županije,	
Fonda	za	zaštitu	okoliša	i	energetsku	učinkovitost	(dalje	
u	tekstu:	Fond)	i	REGEA-e.	Povjerenstvo	će	se	sastajati	
prema	potrebi	i	sazivati	od	strane	Županije.

Ukupni	troškovi	nabave	i	ugradnje	sustava	za	ko-
rištenje	obnovljivih	izvora	energije	u	kućanstvima	biti	će	
sufinancirani	nepovratnim	novčanim	sredstvima	u	visini	
do	57%	ukupne	investicije,	odnosno	do	najvećeg	iznosa	
od	 17.100,00	 kn	 po	 kućanstvu,	 uključujući	 zakonsku	
stopu	PDV-a.	Dio	navedene	potpore	u	visini	do	40%	uku-
pne	investicije	odnosno	do	12.000,00	kuna	(s	PDV-om)	
sufinancira	Fond,	 8,5%	ukupne	 investicije	 odnosno	do	
najvećeg	iznosa	od	2.550,00	kuna	(s	PDV-om)	sufinancira	
Županija	i	8,5%	ukupne	investicije	odnosno	do	najvećeg	
iznosa	od	2.550,00	kuna	sufinancira	Grad/Općina	na	čijem	
području	se	nalazi	objekt,	što	se	ugovorno	regulira	između	
Županije	 i	Grada/Općine.	Odobrena	sredstva	potpore	u	
cjelosti	isplaćuje	Županija,	nakon	čega	se	predviđeni	dio	
refundira	od	Grada/Općine.

Ukoliko	se	pojedini	Grad/Općina	ne	uključi	u	su-
financiranje	sustava	za	korištenje	energije	iz	obnovljivih	
izvora,	 ukupni	 troškovi	 nabave	 i	 ugradnje	 navedenih	
sustava	u	kućanstvima	na	području	 toga	Grada/Općine	
sufinancirati	će	se	u	iznosu	umanjenom	za	dio	subvencije	
koja	se	odnosi	na	Grad/Općinu.	

Pod	sustave	za	korištenje	obnovljivih	izvora	ener-
gije	u	ovom	Pravilniku	smatraju	se	isključivo:

a)	 solarni	kolektorski	sustavi	za	grijanje	i	pripremu	
potrošne	tople	vode	koji	se	sastoje	od	slijedećih	kompo-
nenti:

-	solarnog	kolektora;
-	toplinskog	spremnika;
-	potrebne	ugradbene	opreme	(montažna	konstrukci-

ja,	pribor,	automatika,	cirkulacijska	pumpa	ne	uključujući	
cijevni	razvod	tople	vode	do	izljevnih	mjesta	ili	potrošača	
kao	i	cijevni	razvod	grijanja	i	pripadajućih	grijaćih	tijela	
unutar	objekta).

b)	 sustavi	geotermalnih	dizalica	topline	za	grijanje	

i	hlađenje	te	pripremu	potrošne	tople	vode	koji	se	sastoje	
od	slijedećih	komponenti:

-	kolektorskog	polja	ili	sonde	kao	primarnog	kruga	
sustava;

-	dizalice	topline	i	toplinskog	spremnika	za	pripremu	
potrošne	tople	vode;

-	potrebne	ugradbene	opreme	(montažna	konstrukci-
ja,	pribor,	automatika,	cirkulacijska	pumpa	ne	uključujući	
cijevni	razvod	tople	vode	do	izljevnih	mjesta	ili	potrošača	
kao	i	cijevni	razvod	grijanja	i	pripadajućih	grijaćih	tijela	
unutar	objekta).

c)	 sustav	kotlova	na	pelete	za	grijanje	i	pripremu	
potrošne	tople	vode	koji	se	sastoji	od	sljedećih	kompo-
nenti:

-	 kotla	 na	 pelete,	 spremnika	 peleta	 i	 toplinskog	
spremnika	PTV;

-	potrebne	ugradbene	opreme	(montažna	konstruk-
cija,	pribor,	automatika,	plamenik,	pužni	vijak	za	dobavu	
peleta,	cirkulacijska	pumpa	ne	uključujući	cijevni	razvod	
tople	vode	do	izljevnih	mjesta	ili	potrošača	kao	i	cijevni	ra-
zvod	grijanja	i	pripadajućih	grijaćih	tijela	unutar	objekta);

d)	 sustav	pirolitičkih	kotlova	za	grijanje	i	pripremu	
potrošne	tople	vode	koji	se	sastoji	od	sljedećih	kompo-
nenti:

-	pirolitičkog	kotla	i	toplinskog	spremnika	PTV;
-	potrebne	ugradbene	opreme	(montažna	konstrukci-

ja,	pribor,	automatika,	cirkulacijska	pumpa	ne	uključujući	
cijevni	razvod	tople	vode	do	izljevnih	mjesta	ili	potrošača	
kao	i	cijevni	razvod	grijanja	i	pripadajućih	grijaćih	tijela	
unutar	objekta);

e)	 fotonaponski	 otočni	 sustav	 koji	 se	 sastoji	 od	
minimalno	sljedećih	komponenti:

-	solarnog	kolektora;
-	akumulatora;
-	potrebne	regulacijske	i	ugradbene	opreme	(mon-

tažna	 konstrukcija,	 pribor,	 regulator	 punjenja,	 inverter,	
ne	uključujući	razvod	električne	energije	unutar	objekta).

Nepovratna	novčana	sredstva	dodjeljuju	se	za	na-
bavu	i	ugradnju	opreme	sustava	za	korištenje	obnovljivih	
izvora	energije	 i	 to	na	osnovu	 ispostavljenog	računa	(s	
iskazanom	 subvencijom	KZŽ)	 i	 ovjerenog	 zapisnika	
ovlaštenog	izvođača	radova	da	je	sustav	ugrađen	prema	
uputama	proizvođača	te	popunjenog	i	ovjerenog	garantnog	
lista,	vrijednosnog	kupona	te	izvršenog	očevida	od	strane	
REGEA-e.	Nepovratna	novčana	sredstva	će	se	isplaćivati	
isključivo	za	troškove	nabave	i	ugradnje	opreme	sustava	
za	korištenje	obnovljivih	 izvora	energije	nastale	nakon	
datuma	javne	objave	Natječaja.	

II.
PRAVO	NA	KORIŠTENJE	SREDSTAVA
Pravo	 na	 korištenje	 sredstava	 sukladno	 ovom	

Pravilniku	i	Natječaju	mogu	ostvariti	fizičke	osobe	koje	
mogu	dokazati	vlasništvo	nad	objektom	u	kojeg	se	planira	
ugraditi	sustav	za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	i	
koje	imaju	prebivalište	na	području	Krapinsko-zagorske	
županije	(izuzetak	su	novogradnje	gdje	nije	nužno	imati	
prebivalište	u	Županiji	do	trenutka	stavljanja	u	funkciju	
objekta	u	kojeg	se	planira	ugraditi	 sustav	za	korištenje	
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obnovljivih	izvora	energije)	te	koje	ulažu	vlastita	sredstva	
u	sustave	iz	ovog	Pravilnika	odnosno	u	sustave	za	koje	se	
raspisuju	Natječaji	(dalje	u	tekstu:	Korisnici	sredstava).	

III.
UVJETI	KOJIMA	 PODNOSITELJI	 PRIJAVA	

MORAJU	UDOVOLJAVATI
Uvjeti	koje	podnositelji	prijava	moraju	udovoljavati	

kako	bi	ostvarili	pravo	na	nepovratna	novčana	sredstva	
iz	Natječaja:

-	punoljetne,	fizičke	osobe	s	prebivalištem	na	po-
dručju	Krapinsko-zagorske	županije	(izuzetak	su	novo-
gradnje	gdje	nije	nužno	imati	prebivalište	u	Županiji	do	
trenutka	stavljanja	u	funkciju	objekta	u	kojeg	se	planira	
ugraditi	sustav	za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije);

-	 objekt	 u	 kojem	 se	 planira	 ugradnja	 sustava	 za	
korištenje	obnovljivih	izvora	energije	mora	se	nalaziti	na	
području	Krapinsko-zagorske	županije;

-	posjedovanje	dokaza	o	vlasništvu	nad	objektom	
u	kojem	se	planira	ugradnja	sustava	za	korištenje	obnov-
ljivih	 izvora	 energije	 (izuzetak	 su	 novogradnje	 gdje	 je	
dovoljan	vlasnički	list	za	građevinsko	zemljište);

-	posjedovanje	odgovarajućeg	akta	kojim	se	dopušta	
građenje	za	objekt	u	kojeg	se	planira	ugraditi	sustav	za	
korištenje	obnovljivih	izvora	energije;

-	prihvaćanje	općih	uvjeta	zajedničkog	sudjelovanja	
u	 sufinanciranju	mjera	 za	 koje	 se	 odobravaju	 sredstva	
Krapinsko-zagorske	županije	sukladno	Natječaju.

IV.
UVJETI	PRIJAVE	NA	NATJEČAJ
Podnositelji	 prijave	 na	Natječaj	moraju	 priložiti	

sljedeću	dokumentaciju:
Za	postojeću	građevinu:
-	potpisani	i	cjelovito	popunjeni	Prijavni	obrazac	za	

postojeću	građevinu	za	podnošenje	zahtjeva	za	sufinanci-
ranje	nabave	i	ugradnje	sustava	za	korištenje	obnovljivih	
izvora	energije;

-	presliku	osobne	iskaznice	prijavitelja;
-	uvjerenje	o	prebivalištu	za	sve	članove	kućanstva,	

ne	starije	od	30	dana;
-	 presliku	 vlasničkog	 lista	 za	 objekt	 u	 kojem	 se	

planira	ugradnja	sustava	za	korištenje	obnovljivih	izvora	
energije,	ne	stariju	od	30	dana	

-	presliku	rješenja	o	uvjetima	građenja	s	potvrdom	
konačnosti	odnosno	potvrdu	glavnog	projekta	ili	presliku	
pravomoćne	građevinske	dozvole	objekta	u	koji	se	ugra-
đuje	sustav	ili	dokaz	da	je	građevina	izgrađena	prije	15.	
veljače	1968.	godine.

Za	novogradnju:
-	potpisani	 i	cjelovito	popunjeni	Prijavni	obrazac	

za	novogradnju	za	podnošenje	zahtjeva	za	sufinanciranje	
nabave	i	ugradnje	sustava	za	korištenje	obnovljivih	izvora	
energije;

-	presliku	osobne	iskaznice;
-	uvjerenje	o	prebivalištu	prijavitelja,	ne	starije	od	

30	dana;
-	presliku	vlasničkog	lista	za	građevinsko	zemljište	

na	 kojem	 se	 gradi	 objekt	 u	 kojem	 se	 planira	 ugradnja	
sustava	za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije;	

-	presliku	rješenja	o	uvjetima	građenja	s	potvrdom	
konačnosti	odnosno	potvrdu	glavnog	projekta	ili	presli-
ku	pravomoćne	građevinske	dozvole	 objekta	 u	 koji	 se	
ugrađuje	sustav

-	Kopiju	Iskaznice	potrebne	toplinske	energije	za	
grijanje	i	toplinske	energije	za	hlađenje	iz	glavnog	projekta

Podnositelj	prijave	može	se	prijaviti	za	jedan	sustav	
za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	po	Natječaju.

V.
NAČIN	DOSTAVE,	VRIJEME	 I	MJESTO	PRI-

JAVE
Prijava	na	Natječaj	se	dostavlja	u	pisanom	obliku,	u	

zatvorenoj	omotnici	s	imenom	i	prezimenom	te	adresom	
ponuditelja,	na	adresu:

Krapinsko-zagorska	županija,	Upravni	odjel	za	gos-
podarstvo	i	financije,Magistratska	1,	49000	Krapina	

uz	naznaku:	POTICANJE	KORIŠTENJA	OBNOV-
LJIVIH	IZVORA	ENERGIJE	KOD	FIZIČKIH	OSOBA	
U	KRAPINSKO-ZAGORSKOJ	ŽUPANIJI	 ZA	 2013.	
GODINU	-	Ne	otvaraj.

Prijave	 će	 se	 zaprimati	 30	 dana	 od	 dana	 objave	
natječaja	bez	obzira	na	načine	dostave.

Nepotpune	prijave,	prijave	dostavljene	nakon	isteka	
navedenog	roka	kao	i	prijave	koje	se	ne	odnose	na	predmet	
Natječaja,	neće	se	razmatrati.

VI.
PREGLED	I	OCJENJIVANJE	PRIJAVA
Pregled	i	ocjenjivanje	pristiglih	prijava	na	Natječaje	

te	odabir	kućanstava	provoditi	će	Povjerenstvo	sastavljeno	
od	po	jednog	predstavnika	Županije,	REGEA-e	i	Fonda.	
O	radu	Povjerenstva	sastavlja	se	zapisnik.	Povjerenstvo	
svoje	odluke	donosi	većinom	prisutnih	članova,	uz	uvjet	
da	u	radu	Povjerenstva	sudjeluje	većina	članova.	

Lista	prednosti	za	dodjelu	sredstava	utvrđuje	se	s	
obzirom	na	najveći	broj	dodijeljenih	bodova.	Minimalni	
broj	bodova	koji	je	potrebno	postići	za	postizanje	prava	
za	subvenciju	je	40.

Na	osnovu	Rang	liste	koju	utvrđuje	Povjerenstvo,	
konačnu	odluku	o	odabiru	korisnika	sredstava	po	poje-
dinom	Natječaju	 donijet	 će	 župan	Krapinsko-zagorske	
županije.	Odluka	 se	 objavljuje	 na	 službenim	web	 stra-
nicama	Krapinsko-zagorske	 županije	 (www.kzz.hr)	 ,	 u	
privitku	 teksta	objave	Natječaja,	u	roku	od	15	dana	od	
dana	sastajanja	Povjerenstva.	

VII.
KRITERIJI	ODABIRA	KORISNIKA	SREDSTAVA
Uz	zadovoljenje	uvjeta	prijave	na	Natječaj,	postu-

pak	za	ocjenjivanje	pristiglih	prijava	i	odabir	korisnika	
sredstava	vršit	će	se	na	temelju	liste	prednosti	sastavljene	
bodovanjem	prema	slijedećim	kriterijima:

6.1.	KRITERIJI	ODABIRA	KORISNIKA	SOLAR-
NIH	KOLEKTORSKIH	SUSTAVA	ZA	POSTOJEĆE	
GRAĐEVINE

1.	 Tehno-ekonomska	opravdanost	ugradnje	sustava	
za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	na	prijavljenom	
objektu	(najveći	ukupan	broj	bodova	40);
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K	=
Ukupna	površina	grijanog	prostora
Broj	korisnika	građevine
,	gdje	je	K	faktor	iskorištenja	
	Površine
	K<15		 	(40	bodova)
15≤K<20	 (37	bodova)
20≤K<25	 (34	boda)
25≤K<30	 (31	bod)
30≤K<35	 (28	bodova)
35≤K<40	 (25	bodova)
40≤K<45	 (22	boda)
45≤K<50	 (19	bodova)
50≤K<55	 (16	bodova)
55≤K<60	 (13	bodova)
60≤K<65	 (10	bodova)
K>65	 (7	bodova)
2.	Zatečeno	stanje	konstrukcijskih	dijelova	građevi-

ne	–	zadovoljavajuća	toplinska	zaštita,	opće	stanje	fasade,	
stolarije	i	dr.	(najveći	ukupan	broj	bodova	30);

a)	 Ukupna	debljina	sloja	fasadne	toplinske	zaštite	
vanjskog	zida:

	0	cm		 (0	bodova)
	1-3	cm		 (3	bodova)
	4-5	cm	 	(6	bodova)
	6-7	cm		 (9	bodova)
	8-10	cm		 (12	bodova)
	>10	cm		 (15	bodova)
b)	Tehničke	karakteristike	vanjske	stolarije:
	-	jednostruko	staklo		 (0	bodova)
	-	dvostruko	obično	staklo	 	(3	boda)
	-	dvostruko	izo	staklo		 (6	bodova)
	-	dvostruko	izo	staklo	s	low-e	premazom	(9	bodova)
	-	trostruko	izo	staklo		 (12	bodova)
	-	trostruko	izo	staklo	s	low-e	premazom	(15	bodova)
3.	 Zatečeno	stanje	sustava	za	grijanje,	hlađenje	

i	ventilaciju	–	stupanj	korisnog	djelovanja,	održavanje	i	
dr.	(najveći	ukupan	broj	bodova	30);

a)	Sustav	grijanja	i	hlađenja:
-	energent	električna	energija	(	 0	bodova)
-	energent	lož	ulje	 	(5	bodova)
-	energent	UNP,	prirodni	plin	 	(10	bodova)
-	energent	biomasa	ili	drugi	OIE		 (15	bodova)
b)	Sustav	pripreme	potrošne	tople	vode:
-	energent	električna	energija	(15	bodova)
-	energent	lož	ulje	(10	bodova)
-	energent	UNP,	prirodni	plin	(5	bodova)
-	energent	biomasa	ili	drugi	OIE	(0	bodova)
6.2.	KRITERIJI	ODABIRA	KORISNIKA	FOTO-

NAPONSKIH	OTOČNIH	SUSTAVA	ZA	POSTOJEĆE	
GRAĐEVINE

1.	Tehno-ekonomska	opravdanost	ugradnje	sustava	
za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	na	prijavljenom	
objektu	(najveći	ukupan	broj	bodova	40);

K	=
Ukupna	površina	grijanog	prostora
Broj	korisnika	građevine
,	gdje	je	K	faktor	iskorištenja	
	Površine

K<15		 	(40	bodova)
15≤K<20	 (37	bodova)
20≤K<25	 (34	boda)
25≤K<30	 (31	bod)
30≤K<35	 (28	bodova)
35≤K<40	 (25	bodova)
40≤K<45	 (22	boda)
45≤K<50	 (19	bodova)
50≤K<55	 (16	bodova)
55≤K<60	 (13	bodova)
60≤K<65	 (10	bodova)
K>65	 (7	bodova)
2.	Zatečeno	stanje	konstrukcijskih	dijelova	građevi-

ne	–	zadovoljavajuća	toplinska	zaštita,	opće	stanje	fasade,	
stolarije	i	dr.	(najveći	ukupan	broj	bodova	30);

a)	Ukupna	debljina	sloja	fasadne	toplinske	zaštite	
vanjskog	zida:

	0	cm		 (0	bodova)
	1-3	cm		 (3	bodova)
	4-5	cm		 (6	bodova)
	6-7	cm		 (9	bodova)
	8-10	cm		 (12	bodova)
	>10	cm		 (15	bodova)
b)	Tehničke	karakteristike	vanjske	stolarije:
	-	jednostruko	staklo		 (0	bodova)
	-	dvostruko	obično	staklo		 (3	boda)
	-	dvostruko	izo	staklo		 (6	bodova)
	-	dvostruko	izo	staklo	s	low-e	premazom	(9	bodova)
	-	trostruko	izo	staklo		 (12	bodova)
	-	trostruko	izo	staklo	s	low-e	premazom	(15	bodova)
3.	Zatečeno	 stanje	 sustava	 za	grijanje,	 hlađenje	 i	

ventilaciju	–	 stupanj	 korisnog	djelovanja,	 održavanje	 i	
dr.	(najveći	ukupan	broj	bodova	30);

a)	Sustav	grijanja	i	hlađenja:
-	energent	električna	energija		 (15	bodova)
-	energent	lož	ulje		 (10	bodova)
-	energent	UNP,	prirodni	plin		 (5	bodova)
-	energent	biomasa	ili	drugi	OIE		 (0	bodova)
b)	Sustav	pripreme	potrošne	tople	vode:
-	energent	električna	energija	 	(15	bodova)
-	energent	lož	ulje		 (10	bodova)
-	energent	UNP,	prirodni	plin		 (5	bodova)
-	energent	biomasa	ili	drugi	OIE		 (0	bodova)
6.3.	KRITERIJI	ZA	ODABIR	SUSTAVA	NA	PELE-

TE,	PIROLIZU	I	TOPLINSKE	CRPKE	ZA	POSTOJEĆE	
GRAĐEVINE

1.	Tehno-ekonomska	opravdanost	ugradnje	sustava	
za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	na	prijavljenom	
objektu	(najveći	ukupan	broj	bodova	40);

K	=
Ukupna	površina	grijanog	prostora
Broj	korisnika	građevine
,	gdje	je	K	faktor	iskorištenja		Površine
	K<15		 	(40	bodova)
15≤K<20	 (37	bodova)
20≤K<25	 (34	boda)
25≤K<30	 (31	bod)
30≤K<35	 (28	bodova)
35≤K<40	 (25	bodova)
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40≤K<45	 (22	boda)
45≤K<50	 (19	bodova)
50≤K<55	 (16	bodova)
55≤K<60	 (13	bodova)
60≤K<65	 (10	bodova)
K>65	 (7	bodova)
2.	Zatečeno	stanje	konstrukcijskih	dijelova	građe-

vine	–	zadovoljavajuća	toplinska	zaštita,	
	opće	stanje	fasade,	stolarije	i	dr.	(najveći	ukupan	

broj	bodova	30);
a)	Ukupna	debljina	sloja	fasadne	toplinske	zaštite	

vanjskog	zida:
	0	cm		 (0	bodova)
	1-3	cm		 (3	bodova)
	4-5	cm		 (6	bodova)
	6-7	cm		 (9	bodova)
	8-10	cm		 (12	bodova)
	>10	cm		 (15	bodova)
b)	Tehničke	karakteristike	vanjske	stolarije:
	-	jednostruko	staklo		 (0	bodova)
	-	dvostruko	obično	staklo		 (3	boda)
	-	dvostruko	izo	staklo		 (6	bodova)
	-	dvostruko	izo	staklo	
			s	low-e	premazom		 (9	bodova)
	-	trostruko	izo	staklo		 (12	bodova)
	-	trostruko	izo	staklo	
		s	low-e	premazom		 (15	bodova)
3.	Zatečeno	 stanje	 sustava	 za	grijanje,	 hlađenje	 i	

ventilaciju-stupanj	korisnog	djelovanja,	održavanje	i	dr.	
(najveći	ukupan	broj	bodova	30);

a)	Sustav	grijanja	i	hlađenja:
-	energent	električna	energija		 (15	bodova)
-	energent	lož	ulje		 (10	bodova)
-	energent	UNP,	prirodni	plin	 	(5	bodova)
-	energent	biomasa	ili	drugi	OIE		 (0	bodova)
b)	Sustav	pripreme	potrošne	tople	vode:
-	energent	električna	energija		 (15	bodova)
-	energent	lož	ulje		 (10	bodova)
-	energent	UNP,	prirodni	plin		 (5	bodova)
-	energent	biomasa	ili	drugi	OIE	(0	bodova)
6.4.	KRITERIJI	ZA	ODABIR	ZA	NOVOGRAD-

NJU
1.	Omjer	 između	 izračunate	 i	 najviše	 dopuštene	

godišnje	potrebne	toplinska	energija	za	grijanje	po	jedinici	
ploštine	 korisne	 površine	 zgrade	 za	 stvarne	 klimatske	
podatke	(ukupan	broj	bodova	70);

K	=
Q“H,nd	izračunata
Q“H,nd	najviša	dopuštena
K<0,5		 (70	bodova)
0,5≤K<0,6	 (60	bodova)
0,6≤K<0,7	 (50	bodova)
0,7≤K<0,8	 (40	bodova)
0,8≤K<0,9	 (30	bodova)
0,9≤K<1,0	 (20	bodova)
Ukoliko	 se	 za	 grijanje	 i	 hlađenje	 ili	 pripremu	

potrošne	tople	vode	koriste	dva	ili	više	različitih	energe-
nata,	prijavi	se	dodjeljuje	aritmetička	sredina	bodova	za	
navedene	energente.

Minimalni	broj	bodova	koji	je	potrebno	postići	za	
postizanje	prava	za	subvenciju	je	40.

Sve	podnesene	prijave	na	Natječaj	predmet	su	pro-
vjere.	Lista	prednosti	za	dodjelu	sredstava	utvrđuje	se	s	
obzirom	na	broj	dodijeljenih	bodova.

Krapinsko-zagorska	županija	propisuje	broj	pojedi-
nog	sustava	za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	koji	
će	se	subvencionirati	po	pojedinom	Natječaju.	

VIII.
ISPLATA	SREDSTAVA
Na	osnovu	 odluke	 o	 izboru	 korisnika	 sredstava,	

Krapinsko-zagorska	županija	će	svim	odabranim	korisni-
cima	izdati	Vrijednosni	kupon.	Nakon	izvedene	ugradnje	
potrebno	je	predati	Vrijednosni	kupon	izvođaču	radova	
koji	je	dužan	umanjiti	iznos	računa	za	vrijednost	Vrijed-
nosnog	kupona	(maksimalno	do	57%	ukupne	vrijednosti	
sa	PDV-om,	a	najviše	do	17.100,00	kuna).	Taj	dio	troška	
izvođač	 radova	 će	 na	 računu	naznačiti	 kao	 subvenciju	
Krapinsko-zagorske	 županije	 i	 ona	 će	 biti	 uplaćena	na	
žiro	 račun	 izvođača	 radova	 po	 predanom	 zahtjevu	 za	
povrat	 sredstava,	 temeljem	Vrijednosnog	kupona,	 a	 po	
dostavljenom	računu	i	zapisniku	o	izvedenim	radovima	
od	 strane	ovlaštenog	 izvođača	 radova,	 po	 dostavljenoj	
kopiji	 popunjenog	 i	 ovjerenog	 garantnog	 lista	 sustava	
za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	te	po	primitku	
zapisnika	o	provedenom	očevidu	REGEA-e,	u	roku	od	30	
dana	od	zaprimanja	navedene	dokumentacije.	

Proces	ugradnje	sustava	za	korištenje	obnovljivih	
izvora	 energije	 nadgledat	 će	 i	 pratiti	 stručne	 službe	 ili	
ovlašteni	 stručnjaci	Krapinsko-zagorske	 županije	 koji-
ma	je	odabrani	korisnik	dužan	dati	na	uvid	u	izvornom	
primjerku	dokumentaciju	iz	točke	IV.	ovog	Pravilnika.

Prihvatljivi	troškovi	odnose	se	na	troškove	nabave	
opreme	i	izvođenje	potrebnih	radova	na	ugradnji	sustava	
za	korištenje	obnovljivih	izvora	energije	nastalih	nakon	
datuma	javne	objave	Natječaja.	

Ovim	Pravilnikom	odnosno	Natječajem	nije	propi-
sana	kvaliteta	i	proizvođač	opreme.

Odabrani	korisnik	sredstava	dužan	je	najkasnije	u	
roku	od	60	dana	od	dana	objave	Odluke	o	odabiru	korisni-
ka	sredstava	na	službenim	web	stranicama	KZŽ	realizirati	
ugradnju	sustava	za	kojeg	se	prijavio	na	Natječaj	te	predati	
propisani	Zahtjev	 za	 povrat	 sredstava.	Ukoliko	 isto	 ne	
učini,	smatrat	će	se	da	je	odustao	od	ugradnje	sustava.	

Odabrani	korisnik	sredstava	može	iz	različitih	razlo-
ga	odustati	od	ugradnje	sustava	za	korištenje	energije	iz	
obnovljivih	izvora.	Važno	je	u	tom	slučaju,	prije	zadanog	
roka	 za	predaju	 zahtjeva	 za	 sufinanciranjem,	u	pisanoj	
formi	obavijesti	Županiju	o	novonastaloj	činjenici.	Župa-
nija	će	takvom	odabranom	korisniku	sredstava	omogućiti	
prijavljivanje	 na	 idućim	natječajima	 za	 sufinanciranje	
ugradnje	 sustava	 za	 korištenje	 energije	 iz	 obnovljivih	
izvora.	U	protivnom,	odabranom	korisniku	sredstava	biti	
će	 onemogućeno	 sudjelovanje	 na	 natječajima	 tijekom	
sljedeće	kalendarske	godine.	

IX.
IZVJEŠĆIVANJE
Redovito	izvješćivanje	o	provođenju	aktivnosti:
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1.	 REGEA	 daje	 stručnu	 potporu	 u	 provođenju	
aktivnosti	 iz	 ovog	Pravilnika	 kroz	 izradu	 podloga	 za	
objavu	Natječaja	za	prikupljanje	prijava,	izrađuje	kriterije	
bodovanja,	 uključena	 je	 u	 provedbu	Natječaja	 u	 dijelu	
izrade	bodovne	liste	prednosti	pristiglih	prijava,	provodi	
kontrolne	preglede	vezane	uz	prijavnu	dokumentaciju	i	
realizaciju	sustava	obnovljivih	izvora	energije	te	izvješća	
vezana	za	uštedu	energije	po	odobrenim	subvencijama	iz	
prethodnog	razdoblja.	Za	svaku	od	ovih	aktivnosti	REGEA	
podnosi	izvješće	Krapinsko-zagorskoj	županiji	u	pisanoj	
formi,	a	po	potrebi	i	dodatno	usmeno	izvješće.	Izvješće	
se	podnosi	u	 roku	od	15	dana	po	završetku	obavljenih	
aktivnosti.

X.
PROMOCIJA
Promotivnim	aktivnostima	popularizira	se	korište-

nje	obnovljivih	izvora	energije	s	ciljem	smanjenja	potroš-
nje	nedostajućih	i	sve	skupljih	fosilnih	goriva	te	s	ciljem	
umanjenja	količine	CO2	koje	bi	se	ispustile	u	atmosferu	
prilikom	izgaranja	fosilnih	goriva.	Osim	doprinosa	vla-
stitoj	 čišćoj	 okolini,	 na	ovaj	 način	Krapinsko-zagorska	

županija	 pomaže	Republici	Hrvatskoj	 da	 ispuni	 svoje	
obveze	prema	EU	inicijativi	20-20-20.

Provođenje	promocije	u	suradnji	s	REGEA-om:
-	 Promocija	 kroz	medije	 i/ili	 prigodne	 događaje	

(skupove),
-	Izrada	i	podjela	promotivnog	materijala,
-	Objava	natječajne	dokumentacije	na	internetskim	

stranicama.
XI.

PRILOZI
-	Prijavni	obrazac	za	postojeću	građevinu
-	Prijavni	obrazac	za	novogradnju
-	Zahtjev	za	povrat	sredstava

XII
OBJAVA	
Ovaj	 Pravilnik	 stupa	 na	 snagu	 danom	objave	 u	

„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije“.
KLASA:	310-01/13-01/06
URBROJ:	2140/01-02-13-02
Krapina,	22.	ožujak	2013.

O.	D.	ŽUPANA-ZAMJENICA	ŽUPANA	
Sonja	Borovčak,	v.r.	

ZAHTJEV

za povratom sredstava uloženih u nabavu i ugradnju sustava za dobivanje energije iz 
obnovljivih izvora za kućanstva na području Krapinsko-zagorske županije za 

2013. godinu

Ime i prezime podnositelja

Adresa (ulice, naselje)

Telefon, mobitel

E-mail

Izvođač

Poslovan banka i broj žiro-računa ili IBAN

Ukupan iznos troškova 
(prema priloženim računima)

Traženi iznos povrata 
- ne više od 57% troškova, maks. 17.100,00 
kuna*

* u slučaju da je zahtjev s područja Grada/Općine koji se nisu uključili u program poticanja 
korištenja OIE za 2013. godinu, tada je subvencija smanjena i iznosi do 48,50% investicije, 
maksimalno do 14.550,00 kn.

uz zahtjev prilažem:
- zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova da su materijal/oprema 

ugrađeni prema uputama proizvođača,
- račun dobavljača/izvođača
- presliku popunjenog i ovjerenog garantnog lista za materijal/opremu i radove,
- vrijednosni kupon Krapinsko-zagorske županije.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA
(korisnik ili izvođač radova) 

_______________________________________

U ______________________ , ______________  godine
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Temeljem	članka	4.	stavka	3.	Zakona	o	službenicima	
i	 namještenicima	 u	 lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj)	
samoupravi	 („Narodne	novine“,	 broj	 86/08.	 i	 61/11.)	 i	
članka	32.	 	 stavka	1.	 alineje	13.	Statuta	Krapinsko-za-
gorske	županije	(„Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije“,	broj	13/01.,	5/05.,	11/06.	–	pročišćeni	tekst	i	
14/09.)	na	prijedlog	pročelnice	Upravnog	odjela	za	poslo-
ve	župana	i	Županijske	skupštine,	te	nakon	savjetovanja	sa	
sindikatom,	o.	d.	župana	-	zamjenica	župana		Krapinsko	
-	zagorske	županijedana	21.	ožujka	2013.	godine	donosi

PRAVILNIK O  IZMJENI I DOPUNI 
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA I 
ŽUPANIJSKE SKUPšTINE

Članak	1.
Ovim	Pravilnikom		o	izmjeni	i	dopuni	Pravilnika	

o	unutarnjem	redu	Upravnog	odjela	za	poslove	župana	i	
Županijske	skupštine	(dalje	u	tekstu:	Pravilnik	o	izmjeni		
i	 dopuni	Pravilnika)	 u	 sastavnom	dijelu	 	 	 Pravilnika	o	
unutarnjem	 redu	Upravnog	odjela	 za	 poslove	 župana	 i	
Županijske	 skupštine	 -	 Sistematizaciji	 radnih	mjesta	 u	
Upravnom	odjelu	za		poslove	župana	i	Županijske	skup-
štine	 („Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije“	
broj	19/10.	i	10/12.,	dalje	u	tekstu:	Pravilnik),	iza	Rednog	
broja	3.	dodaje	se	novi	Redni	broj	4.	koji	glasi:	
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Članak	2.
Službenici	koji	su	Pravilnikom	raspoređeni	na	rad-

na	mjesta	koja	se	ovim	Pravilnikom	o	izmjeni	i	dopuni	
Pravilnika	ukidaju,	raspoređuju	se	na	druga	radna	mjesta	
za	koja	ispunjavaju	uvjete.	

Članak	3.
Ovaj	Pravilnik	o	izmjeni	i	dopuni	Pravilnika	stupa	

na	snagu	danom	donošenja.
Članak	4.

Ovaj	Pravilnik	o	izmjeni	i	dopuni	Pravilnika	obja-
viti	 će	 se	 u	 „Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije“.
KLASA:	023-04/13-01/08
URBROJ:	2140/01-02-13-4
Krapina,	21.	ožujka		2013.	

O.	D.		ŽUPANA	-	ZAMJENICA	ŽUPANA		
Sonja	Borovčak,v.r.

GRAD DONJA STUBICA

Na	temelju	članka	10.	st.	2.	Zakona	o	službenicima	
i	namještenicima	u	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	sa-
moupravi	(“Narodne	novine”	br.	86/08	i	61/11)	i	članka	48.	
stavak	3.	Statuta	Grada	Donja	Stubica	(“Službeni	glasnik	
Krapinsko-zagorske	županije”,	br.	14/09) Gradonačelnik	
Grada	Donja	Stubica,	donosi

PLAN PRIJMA
SLUŽBENIKA I NAMJEšTENIKA U 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I KOMUNALNI 
POGON GRADA DONJA STUBICA 

ZA 2013.GODINU
I

Ovim	Planom	prijma	 službenika	 i	 namještenika	
utvrđuje	se	prijam	službenika	i	namještenika	u	Jedinstveni	
upravni	odjel	i	Komunalni	pogon	Grada	Donja	Stubica	
tijekom	2013.	godine.

II
Plan	prijma	sadrži:
-	stvarno	stanje	popunjenosti	radnih	mjesta	u	Jedin-

stvenom	upravnom	odjelu	i	Komunalnom	pogonu	Grada	
Donja	Stubica,

-	potreban	broj	službenika	i	namještenika	na	neo-
dređeno	vrijeme	za	2013.	godinu.

III
U	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	Grada	Donja	Stu-

bica,	sukladno	Pravilniku	o	unutarnjem	redu	Jedinstvenog	
upravnog	odjela	Grada	Donja	Stubica,	sistematizirana	su	
slijedeća	radna	mjesta	sa	brojem	izvršitelja,	kako	slijedi:
	 Naziv	radnog	mjesta	 Broj	izvršitelja
1.	 Pročelnik	 1
2.		 Stručni	suradnik	za	financije	i	proračun	 1
3.		 Stručni	suradnik	za	poslove	Gradskog	vijeća,	
	 društvene	djelatnosti	i	opću	upravu		 1
4.		 Sručni	suradnik	za	komunalne	
	 poslove-komunalni	redar	 1
5.		 Stručni	suradnik	za	utvrđivanje	i	naplatu	
	 gradskih	poreza	i	naknada	 1
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6.		 Računovodstveni	referent	 1
7.	 Daktilograf	-	administrator	 1

Sva	navedena	radna	mjesta	su	popunjena,	te	nema	
potrebe	za	prijam	novih	službenika	i	namještenika	na	ne-
određeno	vrijeme	u	2013.	godini,	prema	sada	propisanoj	
sistematizaciji.

IV
U	Komunalnom	pogonu	Grada	Donja	Stubica,	su-

kladno	Pravilniku	o	unutarnjem	redu	Komunalnog	pogona	
Grada	Donja	Stubica,	sistematizirana	su	slijedeća	radna	
mjesta,	sa	brojem	izvršitelja,	kako	slijedi:
	 Naziv	radnog	mjesta	 Broj	izvršitelja
1.		 Upravitelj	Komunalnog	pogona		 1
2.		 Komunalni	radnik	na	uređenju	i	održavanju	javnih
	 površina	–	komunalni	izvidnik	 1
3.		 Komunalni	radnik	na	grobljanskim	poslovima	2	i	½
4.		 Komunalni	radnik	na	čišćenju	javnih	površina	1	i	½

Radno	mjesto	 pod	 rednim	 brojem	1.	Upravitelj	
Komunalnog	pogona	nije	popunjeno.

U	 2013.	 godini	 planira	 se	 prijam	 službenika	 u	
Komunalni	pogon	Grada	Donja	Stubica,	na	radno	mjesto	
upravitelja	Komunalnog	pogona.

V
U	2013.	 godini	 planira	 se	 prijam	 u	 Jedinstveni	

upravni	odjel	Grada	Donja	Stubica,	na	stručno	osposo-
bljavanje	 bez	 zasnivanja	 radnog	 odnosa	 radi	 stjecanja	
uvjeta	za	polaganje	državnog	stručnog	ispita,	jedna	osoba	
sa	visokom	stručnom		spremom	i	dvije	osobe	sa	višom	
stručnom	spremom,	ekonomske,	odnosno	pravne	struke.

VI
Sredstva	za	realizaciju	ovog	Plana	osigurana	su	u	

Proračunu	Grada	Donja	Stubica	za	2013.	godinu.
VII

Sukladno	 zakonskim	 i	 podzakonskim	 aktima,	 te	
Proračunu	Grada,	ovaj	Plan	će	se	po	potrebi	usklađivati	
tijekom	2013.	godine.

VIII
Ovaj	Plan	 objaviti	 će	 se	 u	 “Službenom	glasniku	

Krapinsko-zagorske	županije”.
KLASA:	119-01/13-01/1
URBROJ:	2113/01-04/1-13-1
Donja	Stubica,	10.01.2013.

GRADONAČELNIK
Juraj	Srebačić,	v.r.

Jedinstveni	upravni	odjel	Grada	Donja	Stubica,	na	
temelju	 odredbi	 točke	V	Odluke	gradonačelnika	 grada	
Donja	Stubica	o	utvrđivanju	Prijedloga	Detaljnog	plana	
uređenja	“Stubički	Trnac”	Donja	Stubica	i	Detaljnog	plana	
uređenja	“Stubički	Trnac	–	zapad”	Donja	Stubica	za	javnu	
raspravu	od	11.03.2013.g.,		o	b	j	a	v	l	j	u	j	e

J A V N U   R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA 

UREđENJA “STUBIČKI TRNAC” DONJA 
STUBICA I DETALJNOG PLANA UREđENJA 

“STUBIČKI TRNAC – ZAPAD” DONJA STUBICA
I

Javna	rasprava	o	Prijedlogu	Detaljnog	plana	ure-
đenja	“Stubički	Trnac”	Donja	Stubica	i	Detaljnog	plana	

uređenja”Stubički	Trnac	–	zapad”	Donja	Stubica,	provodi	
se	u	vremenu	od	20.	ožujka	do	18.	travnja	2013.	godine.

Prijedlozi	 navedenih	Detaljnih	 planova	 uređenja		
biti	će	izloženi	na	javni	uvid	svakog	radnog	dana	za	vri-
jeme	 trajanje	 javne	rasprave,	u	vremenu	od	8,00-14,00	
sati	u	Gradskoj	upravi	Donja	Stubica,	Trg	M.	Gupca	20/
II,	soba	46.

II
Javno	izlaganje	Prijedloga	Detaljnih	planova	uređe-

nja	održati	će	se	22.	ožujka	2013.	godine	(petak)	u	13,00	
sati	u	Donjoj	Stubici,	Trg	M.	Gupca	20/II.

III
Pisana	očitovanja,	mišljenja,	prijedlozi	i	primjedbe	

na	Prijedloge	Detaljnih	 planova	 uređenja	mogu	 se	 do	
završetka	javnog	uvida	dostaviti	na	adresu:	Grad	Donja	
Stubica,	Trg	M.Gupca	20/II	ili	upisati	u	knjigu	primjedbi.
KLASA:	350-02/12-01/3
URBROJ:	2113/01-04/1-13-22
Donja	Stubica,	11.03.2013.

PROČELNICA
Vesna	Tomašković,	dipl.prav.,	v.r.

GRAD PREGRADA

Temeljem	članka	31.	stavka	7.	Zakona	o	komunal-
nom	gospodarstvu	(NN	br.	36/95,	70/97,	128/99,	57/00,	
129/00,	59/01,	26/03,	82/04,	110/04,	178/04,	38/09,	79/09,	
153/09,	49/11,	84/11,	90/11	144/12),	te	članka	32.	Statuta	
grada	Pregrade	 (Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije	 br.	 14/09),	Gradsko	vijeće	 grada	Pregrade	 na	
sjednici	održanoj	13.	ožujka	2013.	godine	donijelo	je	

O D L U K U
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

KOMUNALNOM DOPRINOSU
Članak	1.

U	članak	6.	iza	stavka	3.	dodaju	se	novi	stavci	4.	i	5.	
Odluke	o	komunalnom	doprinosu	(„Službeni	glasnik	Kra-
pinsko-zagorske	županije“	broj	17/05	i	20/11)	koji	glase:

„U	potpunosti	se	oslobađaju	obveze	plaćanja	ko-
munalnog	doprinosa	svi	investitori	koji	grade	građevinu	
bilo	koje	namjene	(stambenu,	poljoprivrednu,	poslovnu	
i	 dr.)	 i	 osobe	koje	pristupaju	ozakonjenju	 (legalizaciji)	
nezakonito	izgrađenih	zgrada.

Oslobađanje	od	plaćanja	komunalnog	doprinosa	iz	
prethodnog	 stavka	primjenjuje	 se	određeno	vrijeme	od	
dana	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	do	30.	lipnja	2013.	
godine,	a	odnosi	se	na	sve	investitore	koji	do	navedenog	
datuma	predaju	zahtjev	za	 izdavanje	građevne	dozvole	
–	potvrde	na	glavni	projekt,	odnosno	predaju	zahtjev	za	
izdavanje	rješenje	o	uvjetima	građenja	te	na	sve	osobe	koje	
pristupaju	ozakonjenju	(legalizaciji)	nelegalno	izgrađenih	
zgrada	koje	do	navedenog	datuma	predaju	zahtjev	za	izda-
vanje	rješenja	o	izvedenom	stanju,	Krapinsko-zagorskoj	
županiji,	Upravnom	odjelu	za	prostorno	uređenje,	gradnju	
i	zaštitu	okoliša,	Josipa	Karla	Tuškana	2,	Pregrada.“

Članak	2.
Ova	Odluka	objavljuje	 se	 u	Službenom	glasniku	

Krapinsko-zagorske	 županije,	 a	 stupa	na	 snagu	osmog	
dana	od	objave.
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KLASA:	363-01/13-01/01
UR	BROJ:	2214/01-01-13-1
U	Pregradi,	13.	ožujka	2013.

PREDSJEDNIK	GRADSKOG	VIJEĆA
Stjepan	Hajdinjak,	v.r.

OPĆINA KUMROVEC

Na	temelju	članka	31.	točka	(7)	Zakona	o	komu-
nalnom	 gospodarstvu	 (“Narodne	 novine”,	 br.	 36/95,	
70/97,	 129/00,	 59/01,	 26/03	 –	 pročišćeni	 tekst,	 82/04,	
38/09,	79/09,	153/09,	49/11	i	90/11)	i	članka	33.	Statuta	
Općine	Kumrovec	(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije”,	br.	15/09),	Općinsko	vijeće	Općine	Kumrovec	
na	svojoj	30.	sjednici	od	07.03.2013.	godine,	donijelo	je	

O D  L  U  K  U
O PRIVREMENOJ- II. IZMJENI I DOPUNI 
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

KOJA ĆE BITI NA SNAZI ZA VRIJEME 
TRAJANJA PROVOđENJA POSTUPKA 
LEGALIZACIJE (OZAKONJENJA VEĆ 

IZGRAđENIH ZGRADA  NA PODRUČJU 
OPĆINE KUMROVEC, ČIJI JE ROK ZA 

PREDAJU ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJEM DO 
30. LIPNJA, 2013. GODINE)

Članak	1.
U	Odluci	 o	 komunalnom	 doprinosu	 (“Službeni	

glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije’’,	 broj	 13/2004.	 i	
12/2012.),	članak	3.	mijenja	se	i	glasi

“Članak	3.
Utvrđuje	se	 jedinična	vrijednost	komunalnog	do-

prinosa	po	m3	građevine	kako	slijedi:
*Za	zgradu	stambene	i/ili	poslovne	namjene	(po-

slovni	prostor,	garaže,	vikendice	i	dr.):
1.	za	I	zonu
	-	javne	površine	 5,00	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 3,00	kn
	-	groblje	 1,00	kn
	-	javna	rasvjeta		 1,00	kn
Ukupno:																					 																				10,00	kn
												2.	Za	II	zonu
	-	javne	površine	 3,00	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 2,00	kn
	-	groblje	 1,00	kn
	-	javna	rasvjeta		 1,00	kn
Ukupno:																																										 	7,00	kn
												3.	Za	III	zonu
	-	javne	površine	 2,00	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 1,00	kn
	-	groblje	 1,00	kn
	-	javna	rasvjeta		 1,00	kn
Ukupno:																																											 5,00	kn								
		4.	Za	IV	zonu
	-	javne	površine	 1,00	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 1,00	kn
	-	groblje	 0,50	kn
	-	javna	rasvjeta		 0,50	kn
Ukupno:																																										 	3,00	kn

**Za	zgradu	poljoprivredne	i/ili	gospodarsko-proizvodne	
namjene:
1.	za	I	zonu
	-	javne	površine	 2,00	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 1,00	kn
	-	groblje	 0,50	kn
	-	javna	rasvjeta		 0,50	kn
Ukupno:																																								 			6,00	kn
	2.	Za	II	zonu
	-	javne	površine	 2,00	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 1,00	kn
	-	groblje	 0,50	kn
	-	javna	rasvjeta		 0,50	kn
Ukupno:																																									 		4,00	kn
	3.	Za	III	zonu
	-	javne	površine	 2,00	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 1,00	kn
	-	groblje	 0,50	kn
	-	javna	rasvjeta	 0,50	kn
Ukupno:																																									 		3,00	kn
												4.	Za	IV	zonu
	-	javne	površine	 0,50	kn
	-	nerazvrstane	ceste		 0,50	kn
	-	groblje	 0,50	kn
	-	javna	rasvjeta		 0,50	kn
Ukupno:																																										 	2,00	kn.’’

Članak	2.
U	članku	11.	iza	stavka	4.	dodaju	se	stavci	5.	i	6.	

koji	glase:
“	Od	plaćanja	komunalnog	doprinosa	potpuno	se	

oslobađaju	obveznici	koji	grade	pasivne	kuće	(energet-
ski	razred	A+),	odnosno	zgrade	čija	je	godišnja	potreba	
toplinske	energije	 za	grijanje	do	15	kWh/m²,	 sukladno	
Pravilniku	o	energetskom	certificiranju	zgrada	(Narodne	
novine”	br.36/10),	a	što	se	dokazuje	Glavnim	projektom	i	
svim	njegovim	dijelovima	sukladno	članku	51.	Tehničkog	
propisa	o	racionalnoj	uporabi	energije	i	toplinskoj	zaštiti	
zgrada	(“Narodne	novine”	110/08),	a	za	objekte	za	koje	
se	izdaje	rješenje	o	uvjetima	građenja	dokazuje	se	Idej-
nim	projektom	koji	uključuje	 i	 Idejni	strojarski	projekt	
grijanja.	Uz	glavni	 projekt	 ili	 Idejni	 projekt	 prilaže	 se	
izjava	glavnog	projektanta	i	izjava	investitora,	ovjerena	
kod	javnog	bilježnika	kojom	se	potvrđuje	gradnja	zgrade	
energetskog	razreda	A+.

Općina	Kumrovec	ima	pravo	izvršiti	očevid	izve-
denog	stanja	građevine	te	uvid	u	certifikat	o	energetskim	
svojstvima	 zgrade,	 odnosno	 završno	 izvješće	 nadzor-
nog	 inženjera.	Ako	 se	očevidom	utvrdi	 razlika	obujma	
građevine,	koja	nije	prijavljena	ili	se	uvidom	u	završno	
izvješće	nadzornog	inženjera,	odnosno	uvidom	u	certifikat	
o	 energetskim	 svojstvima	 zgrade	utvrdi	 odstupanje	 od	
energetskog	razreda	A+	sukladno	Pravilniku	o	energet-
skom	certificiranju	zgrada,Upravni	odjel	će	izdati	novo	
rješenje	o	visini	komunalnog	doprinosa.”

Članak	3.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	danom	objave	u	“Služ-

benom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije”.
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KLASA:	021-05/13-01/02
URBROJ:	2135-05-13-03-02
Kumrovec,	07.03.2013

PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG		VIJEĆA:
Anica	Hlaban,	v.r.

Temeljem	članka	28.stavak	1.	alineja	1.	Zakona	o	zaštiti	
i	spašavanju	(„Narodne	novine	br:	174/04	i	79/07)	i	
Članak	31.	Statuta	Općine	Kumrovec	(	„Službeni	gla-
snik	Krapinsko-zagorske	županije“	br.15/2009.),	Općin-
sko	vijeće	Općine	Kumrovec	na	30.	sjednici	održanoj	

dana					07.03.1013.godine,	donosi	
ODLUKU

O DONOšENJU SMJERNICA ZA 
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA

ZAšTITE I SPAšAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE KUMROVEC ZA  2013. GODINU

Članak	1.
Sukladno	razmjeru	opasnosti,	prijetnji	i	posljedica	

nesreće,	većih	nesreća	i	katastrofa	utvrđenih	Procjenom	
ugroženosti	ljudi,	okoliša,	materijalnih	i	kulturnih	dobara	
s	ciljem	zaštite	i	spašavanja	ljudi,	materijalnih	dobara	te	
okoliša	kao	ravnomjernog	razvoja	svih	nositelja	sustava	
zaštite	 i	 spašavanja	 (Stožer	 zaštite	 i	 spašavanja,	DVD	
Kumrovec	i	JVPZ,	udruge	građana	od	značaja	za	zaštitu	
i	 spašavanje,	 službe	 i	 pravne	 osobe	 koje	 se	 zaštitom	 i	
spašavanjem	bave	u	okviru	redovne	djelatnosti),	donose	
se	 smjernice	 za	 organizaciju	 i	 razvoj	 sustava	 zaštite	 i	
spašavanja	u	2013.	godini.

Članak	2.
Smjernice	se	odnose	na	slijedeće	subjekte:
1.	 CIVILNA	ZAŠTITA
-	osposobljavanje	članova	stožera	zaštite	 i	spaša-

vanja,
-	procjenu	ugroženosti	stanovništva,	materijalnih	i	

kulturnih	dobara,
-	 izraditi	Planove	sukladno	Pravilniku	o	metodo-

logiji	za	izradu	procjena	ugroženosti	i	planova	zaštite	i	
spašavanja	(	NN,	br.	38/08),

-	 odrediti	 operativne	 snage	 zaštite	 i	 spašavanja	 i	
pravne	osobe	od	interesa	za	zaštitu	i	spašavanje,

-	osnovanu	postrojbu	CZ	opremat	će	se	po	moguć-
nostima	sukladno	članku	3	Pravilnika	o	ustroju,	popuni	i	
opremanju	postrojbi	CZ	i	pristojbi	za	uzbunjivanje	(NN	
br.111/07),

-	 u	 suradnji	 s	 odjelom	za	preventivu	 i	 planiranje	
PUZS-a	Krapina,	 i	 dalje	 raditi	 na	 ustroju	 pozivarskog	
sustava	za	postrojbe	CZ,

-	podizanje	razine	svijesti	građana	kao	sudionicima	
sustava	zaštite	i	spašavanja	te	provođenjem	informiranja	
građana	putem	sredstava	javnog	informiranja	ili	Kumro-
večkih	novina,

-	na	bazi	analize	povećati	shodno	realnim	moguć-
nostima	i	potrebama	planiranu	poziciju	„razvoj	sustava	
zaštite	i	spašavanja“	za	2013.	godinu	na	temelju	koje	će	se	
osigurati	financijska	sredstva	za	daljnji	i	učinkoviti	razvoj	
sustava	zaštite	i	spašavanja,

-	uvesti	financijsku	i	materijalnu	evidenciju	sred-
stava	i	opreme,

-	biti	spreman	za	provedbu	aktivnosti	po	zadatku	i	
inicijativi	nadležnih	tijela	i	službi	(provođenje	mjera	na	
sprečavanju	pojave	i	širenja	influence	ptica,	širenje	zaraze	
stoke,	svinjska	kuga	i	sl.).

2.	 VATROGASTVO
-	Iskazati	bitne	odrednice	(posebno	na	bazi	materi-

jalno	tehničke	opremljenosti)	daljnjeg	materijalno	tehnič-
kog	razvoja,	razvoja	i	obuhvaćanja	kadrova,	održavanje	
taktičko	pokaznih	vježbi,

-	zadati	viši	stupanj	jačanja	spremnosti	za	djelovanje	
u	jedinstvenom	sustavu	zaštite	i	spašavanja	na	području	
Općine	Kumrovec	u	2013.	godini,

-	propagirati	provođenje	županijske	odluke	o	spa-
ljivanju	korova,	suhe	trave	i	biljnog	otpada,

-	locirati	eventualne	zone	rizika,
-	 nastaviti	 suradnju	 sa	 susjednim	DVD-ima,	Va-

trogasnom	zajednicom	Krapinsko-zagorske	županije,	te	
Javnom	vatrogasnom	postrojbom	Zabok.

ROK:	lipanj	–	prosinac	2013.
IZVRŠITELJI:	Dobrovoljno	 vatrogasno	 društvo	

Kumrovec
3.	 SKLONIŠTA
-	Na	području	Općine	Kumrovec	nema	izgrađenih	

i	uređenih	skloništa,
-	sklanjanje	pučanstva	i	materijalnih	dobara	provo-

dit	će	se	prilagodbom	i	korištenjem	čvrstih	podrumskih	
prostorija	i	objekata	(u	svrhu	ojačanih)	te	ih	evidentirati,

-	potrebno	je	locirati	zone	za	izgradnju	rovovskih	
zaklona.

ROK:	rujan	–	prosinac	2013.
IZVRŠITELJI:	Stožer	zaštite	i	spašavanja	i	Općin-

ski	načelnik
4.	 UDRUGE	GRAĐANA	OD	 ZNAČAJA	 ZA	

ZAŠTITU	I	SPAŠAVANJE	
Lovačko	i	Ribolovno	društvo
-	Sukladno	razvojnim	projektima	i	programima	u	

dijelu	od	značaja	za	zaštitu	i	spašavanje,	utvrditi	aktivnosti	
koje	se	će	financirati	iz	proračuna	Općine	Kumrovec,	a	
posebice	koje	se	odnose	na	aktivnosti	udruga	i	stanovnika	
pojedinih	naselja	kao	što	su,	npr.	akcije	čišćenja	zapušte-
nih	i	zaraslih	putova,	obilježavanje	staza	u	svrhu	lakših	
prohodnosti	i	veće	preglednosti.

ROK:	rujan	–	listopad	2013.
IZVRŠITELJI:	Lovci	i	ribolovci
5.	 SLUŽBE	I	PRAVNE	OSOBE	KOJE	SE	ZAŠTI-

TOM	I	SPAŠAVANJEM	BAVE	U	OKVIRU	REDOVNE	
DJELATNOSTI

Zaštitom	i	spašavanjem	se	u	okviru	 redovne	dje-
latnosti	bave:

-	komunalno	poduzeće	Zelenjak	d.o.o.	Klanjec,
-	Hrvatske	vode	d.d.	VGI	Veliko	Trgovišće,
-	Zagorski	vodovod	d.o.o.	Zabok,
-	HEP	Ispostava	Klanjec,
-	Centar	za	socijalnu	skrb	Ispostava	Klanjec,
-	Crveni	križ	Klanjec,
-	Veterinarska	stanica	Klanjec	i	veterinar	Husnjak,
-	Ordinacija	opće	medicine	dr.	Jasne	Gmajnički	u	

Kumrovcu.
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−	 Planovima	zaštite	i	spašavanja	utvrđene	su	aktiv-
nosti	službi	i	pravnih	osoba	koje	se	zaštitom	i	spašavanjem	
bave	u	okviru	redovne	djelatnosti.

ROK:	lipanj	–	prosinac	2013.
IZVRŠITELJI:	Stožer	zaštite	i	spašavanja	i	Općin-

ski	načelnik
6.	 FINANCIRANJE	SUSTAVA	ZAŠTITE	I	SPA-

ŠAVANJA
Prema	članku	28.	Zakona	o	zaštiti	i	spašavanju	po-

trebno	je	utvrditi	izvore	i	način	financiranja	sustava	zaštite	
i	spašavanja	na	području	Općine	Kumrovec.	Stoga	je	u	
Proračunu	Općine	za	2013.	godinu,	s	skladu	sa	ostalim	
propisima	osigurano	slijedeće:

1.	 sredstva	za	vatrogastvo		(odvojene	proračunska	
stavka	u	iznosu	od	5%	izvornih	prihoda),	

2.	 sredstva	za	razne	udruge	koje	se	bave	zaštitom	i	
spašavanjem	na	području	Općine	(Crveni	križ	–	u	planu	
proračuna	posebna	stavka),

Planiranih	10.000,00	kuna	utrošiti	će	se	za:
3.	 sredstva	za	razvoj	sustav	civilne	zaštite	(prema	

odredbama	Zakona	o	civilnoj	zaštiti	i	planovima	zaštite	i	
spašavanja),

4.	 sredstva	za	provođenje	zaštite	i	spašavanje	(edu-
kacija,	opremanje,	intelektualne	usluge	(izrada	Planova),	
promidžba,	vježbe	i	sl.)

Članak	2.
Kao	osnovni	 oblik	 organiziranja	 stanovništva	 za	

vlastitu	 zaštitu,	 te	 za	pružanje	pomoći	drugima	kojima	
je	ta	zaštita	nužna,	potrebno	je	osposobljavati	i	opremati	
stanovništvo	za	mogućnost	pružanja	osobne	i	uzajamne	
zaštite,	osobito	za	slučajeve	izvanrednih	situacija	nastalih	
uslijed	prirodnih	ili	tehnoloških	nesreća	i	katastrofa.

Članak	3.
U	toku	2013.	Godine	potrebno	je	osposobiti	Stožer	

zaštite	 i	 spašavanja	 za	brzo	 i	 kvalitetno	 funkcioniranje	
u	izvanrednim	situacijama,	kao	i	jačati	dijelove	sustava	
zaštite	i	spašavanja	osposobljavanjem	i	opremanjem	za	
djelovanje	u	izvanrednim	situacijama

Članak	4.
Ova	Odluka	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Krapinsko-zagorske	županije“.
KLASA:	021-05/13-01/02
URBROJ:	2135-05-13-03-03
Kumrovec,	07.03.2013.

	PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG	VIJEĆA:
Anica	Hlaban,	v.r.

Na	temelju	članka	6.	Zakona	o	izmjenama	i	dopu-
nama	Zakona	o	zaštiti	 i	spašavanju	(„Narodne	novine”	
br.	174/04.,	79/07.	i	38/09),	Članka	5.	Pravilnika	o	pozi-
vanju,	mobilizaciji	i	aktiviranju	operativnih	snaga	zaštite	
i	 spašavanja	 („Narodne	 novine”	 br.	 40/08.1	 44/08.)	 i	
članka	31.	Statuta	općine	Kumrovec	(„Službeni	glasnik	
Krapinsko-zagorske	 županije”	 br	 15/2009.),	Općinsko	
vijeće	Općine	Kumrovec	na	30	 sjednici	 održanoj	dana	
07.03.2013.	godine	donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAšTITE 

I SPAšAVANJA OPĆINE KUMROVEC

I.
SREČKO	BLAŽIČKO,	zamjenik	Općinskog	načel-

nika	Općine	Kumrovec,	po	dužnosti	je	načelnik	Stožera	
zaštite	i	spašavanja	Općine	Kumrovec.

II.
U	Stožer	 zaštite	 i	 spašavanja	Općine	Kumrovec	

imenuju	se:
1.	 DRAŽEN	STRABIĆ,	mag.pol.,	 pročelnik	Po-

dručnog	ureda	za	zaštitu	i	spašavanje	Krapina,
2.	 MARIO	LONČAR,	 zapovijednik	DVD-a	Ku-

mrovec,	 vatrogasni	 tehničar,	 zaposlen	 u	ZJVP	Zabok,	
dislocirana	baza	Klanjec,

3.	 NENAD	ŠPIUAR,	kontakt	policajac	sa	radnim	
mjestom	u	Policijskoj	postaji	Klanjec,

4.	 JASNA	GMAJNIČKI,	dr.med.,	Ugovorni	liječ-
nik	opće	medicine,	Ordinacija	opće	medicine	DZ	KZŽ	u	
Kumrovcu,

5.	 ALOJZ	MAKEK,	inž.el.,	Rukovoditelj	Pogon-
skog	ureda	Elektra	Klanjec,

6.	 MATIJA	MAKEK,	 prof.,	 za	Gradsko	 društvo	
Crvenog	križa	Klanjec,

7.	 ŽELJKO	VUKELIĆ,	ing.građ.,	inženjer	u	VGI	
za	slivno	područje	„Krapina	-	Sutla”,

8.	 JOŽICA	HRESTAK,	dipl.oec.,	direktorica	„Ze-
lenjak”	d.o.o.	za	obavljanje	komunalnih	usluga,

9.	 DAMIR	POSLEK,	dr.vet.med.,	direktor	Veteri-
narske	ambulante	Klanjec	d.o.o..

III.
Operativnim	snagama	zaštite	i	spašavanja	rukovodi	

i	koordinira	Općinski	načelnik.	U	katastrofama	i	velikim	
nesrećama	Općinski	načelnik	izravno	zapovijeda	operativ-
nim	snagama	zaštite	i	spašavanja	sa	ciljem	sprječavanja,	
ublažavanja	 i	 otklanjanja	 posljedica	 katastrofe	 i	 velike	
nesreće.

IV.
Danom	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	

Odluka	o	imenovanju	Zapovjedništva	zaštite	i	spašavanja	
Općine	Kumrovec,	Klasa:	 022-05/11-03/01,	Ur.	 broj:	
2135-05-11-03-01	od	13.2.2012.

V.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije”.
KLASA:	021-05/13-01/02	
URBROJ:	2135-05-13-03-03
Kumrovec,	07.03.2013.	

PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG	VIJEĆA:
Anica	Hlaban,	v.r.

Temeljem	članka	28.,	stavak	1.	alineja	1.	Zakona	
o	 zaštiti	 i	 spašavanju	 („Narodne	 novine“,	 br.:174/04,	
75/17	 i	 127/08,	 te	 temeljem	 čl.30.	 Statuta	 općine	Ku-
mrovec,	(„Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije	
15/2009.),	Općinsko	vijeće	Općine	Kumrovec		na	svojoj			
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30.	 sjednici	 	 održanoj	 u	 četvrtak,	 07.03.2013.	 godine	
donosi	

ANALIZU RAZVOJA ZAšTITE I SPAšAVANJA
OPĆINE KUMROVEC  ZA 2010.,2011. 

I 2012. GODINU

PROCJENA	UGROŽENOSTI	civilnog	stanovniš-
tva	te	kulturnih	dobara	od	mogućeg	nastanka	prirodnih	i		
civilizizacijskih	katastrofa	za	područje	Općine	Kumrovec	
izrađena	je	tijekom	2005-te	godine.

	PLAN	ZAŠTITE	I	SPAŠAVANJA					sukladno	novoj	
metodologiji	je	u	izradi.

VATROGASTVO					Na	područjuOpćine	Kumrovec	
djeluje	Zagorska	javna	vatrogasna	postrojba	i	Dobrovoljno	
vatrogasno	društvo	Kumrovec	sa	dvadesetak	operativnih	
članova.

Organizacija	 sustava	 zaštite	 od	požara	 temelji	 se	
na	planu	operativne	provedbe	programa	aktivnosti	vlade	
RH	u	provedbi	posebnih	mjera	zaštite	od	požara	koji	se	
svake	godine	ažurira.

Operativno	 djelovanje	 vatrogasnih	 postrojbi	 de-
finirano	 je	županijskim	operativnim	planovima	gašenja	
i	spašavanja,	 te	se	cijeli	sustav	na	Županijskom		nivou	
osuvremjenjuje	i	vrši	nabavu	potrebne	opreme.

CIVILNA	ZAŠTITA						Civilna	zaštita	se	definira	
kao	djelatnost	kojoj	je	osnovni	sadržaj	zaštita	i	Spašavanje		
stanovništva	i	materijalnih	dobara	od	ratnih	razaranja	te	
prirodnih	 i	 drugih	 nepogoda.	Za	 sustav	Civilne	 zaštite	
nadležna	je	Državna	uprava	zaštite	i	spašavanja	(DUZS).
Ista	 je	Uprava	nadležna	za	rukovođenje	 i	zapovjedanje		
postrojbama	CZ.

HITNA	MEDICINSKA	POMOĆ						Dom	zdrav-
lja	Krapinsko-zagorske	 županije	 postavio	 je	 u	 svojoj	
organizacijskoj	 strukturi	 	 ispostavu	Klanjec,	 zaduženu	
za	 organizaciju	 i	 pružanje	 hitne	medicinske	 pomoći.U	
slučaju	potrebe	organiziran	je	sanitetski	prijevoz	u	drugu	
ustanovu	ili	bolnicu.

ŽUPANIJSKI	ZAVOD	ZA	JAVNO	ZDRAVSTVO			
sa	sjedištem	u	Zlataru	nadležan	je	za	pojave	epidemije	i	
protuepidemijske	mjere	te	suradnju	sa	sanitarnom	inspek-
cijom	za	 praćenje	 promjena	kakvoće	 vode	 i	 promjenu	
kakvoće	okoliša.

	Na	području	Općine	Kumrovec	redovito	se	prati	
voda	za	piće.	Na	osnovu	 ispitanih	pokazatelja	opskrba	
stanovništva		vrši	se	zdravstveno	ispravnom	vodom.

DRUŠTVO	 CRVENOG	 KRIŽA	 KLANJEC	
-	 	 nadležno	 je	 za	 opremanje,	 obučavanje,uvježbavanje	
ekipaCrvenog	križa.

VETERINARSKA	STANICA	KLANJEC	-		osnov-
na	zadaća	je	:	preventivno	djelovanje	kako	ne	bi	došlo	do	
zaraznih	bolesti	kod	stoke	i	goveda.
Utrošena	sredstva	za	sanaciju	klizišta	u	2012.-oj	godini
-mjesto:	Razvor	Vrhi	1	i	Razvor	Vrhi	2
Utrošena	sredstva	za	elaborat	sanacije	klizišta		u	Razvoru	
Vrhi	1	i	Razvoru	Vrhi	2	
Ukupno:			 45.000,00	kn.
-klizište	u	Donjem	Škrniku	nije	sanirano,te	 je	 izrađena	
projektna	dokumentacija	:						 30.000,00	kn.

Na	temelju	članka	10.stavka	2.	Zakona	o	službenici-
ma	i	namještenicima	u	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	
samoupravi	 (NN	86/08,61/11),	 te	na	 temelju	članka	45	
statuta	Općine	Kumrovec	 (‘’Službeni	 glasnik	Krapin-
sko-zagorske	Županije	15/09’’),	 	 a	 sukladno	proračunu	
Općine	Kumrovec	 za	 2013.	 godinu,	Načelnik	Općine	
Kumrovec	donosi	
PLAN PRIJMA U SLUŽBU OPĆINE KUMROVEC 

ZA 2103. GODINU
Članak	1.

Ovim	Planom	prijma	u	službu	utvrđuje	se	prijem	
službenika	 i	 namještenika	 u	 Jedinstveni	 upravni	 odjel	
Općine	Kumrovec	u	2013.	godini.

Članak	2.
Plan	prijma	sadrži;
-	stvarno	stanje	popunjenosti	radnih	mjesta	u	Jedin-

stvenom	upravnom	odjelu	Općine	Kumrovec.
-	potreban	broj	službenika	i	namještenika	na	neo-

dređeno	vrijeme	za	2013.	godinu.
-	potreban	broj	vježbenika	za	2013.	godinu.

Članak	3.
Pravilnikom	 o	 unutarnjem	 redu	 Jedinstvenog	

upravnog	odjela	Općine	Kumrovec	sistematizirano	je	11	
(jedanaest)	radnih	mjesta	od	kojih	su		popunjena	4	(četiri)	
radna	mjesta	na	neodređeno	vrijeme:	

1.	 Pročelnik	Jedinstvenog	Upravnog	Odjela,
2.	 Računovodstveni	referent,
3.	 Komunalni	radnik	–	grobar	–	predradnik,
4.	 Komunalni	radnik	–	grobar,	
i	1	(jedno)	radno	mjesto	popunjeno	je	na	određeno	

vrijeme	i	to	na	½	(pola)	radnog	vremena:
5.	 Spremač

Članak	4.
Utvrđuje	se	da	je	u	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	

Općine	Kumrovec	nepopunjeno	6	(šest)	radnih	mjesta:
1.	 Viši	referent	za	Imovinsko	pravne	poslove,	gos-

podarstvo	i	društvene	djelatnosti,	
2.	 Viši	referent	za	proračun	i	financijske	poslove,
3.	 Viši	referent	za	komunalnu	infrastrukturu
4.	 Referent	za	komunalno	redarstvo	
5.	 Referent	za	poljoprivredno	redarstvo
6.	 Administrativni	tajnik

Članak	5.
U	2013.	godini	planira	se	prijam	u	službu	jednog	

vježbenika	/stručno	osposobljavanje	za	rad	na	određeno	
vrijeme	(VŠS	i	VSS)	pravne	ili	ekonomske	struke	u	jedin-
stveni	upravni	odjel	Općine	Kumrovec,	te	namještenika-
komunalnog	radnika	/	u	sklopu	programa	zapošljavanja	
-	Javni	radovi,	na	određeno	vrijeme	i	to	na	puno	radno	
vrijeme	(do	dva	izvršitelja	NKV,SSS),	te	namještenika	–	

-kliziše	u	Kladniku		-	sanirano,	utrošena	sredstva	(	ŽUC):	
	 319.797,00	kn.
KLASA:	021-05/13-01/02
UR.BROJ:	2135-05-13-03-04
Kumrovec,		07.03.2013.

PREDSJEDNICA	OPĆINSKOG	VIJEĆA:
Anica	Hlaban,	v.r.
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spremača,	na	određeno	vrijeme	i	to	na	½	(pola)	radnog	
vremena	(NKV,SSS).

Članak	6.
Ovaj	plan	će	se	objaviti	 	u	‘’Službenom	glasniku	

Krapinsko	-	zagorske	Županije’’.

Klasa:	022-01/13-01/03
Ur.	broj:	2135-05-13-03-01
Kumrovec,	16.01.2013.

NAČELNIK	OPĆINE:
Dragutin	Ulama,	v.r.

Na	temelju	članka	35.	stavka	1.	točke	1.	Zakona	o	
lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	(“Narodne	
novine”	broj	33/01,	60/01,	129/05,	109/07,	125/08,	36/09,	
150/11	i	144/12),	članka	139.	Zakona	o	lokalnim	izbori-
ma	(“Narodne	novine”	broj	144/12)	i	članka	34.	Statuta	
Općine	Mače	(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	žu-
panije”	br.	14/09)	Općinsko	vijeće	Općine	Mače	na	svojoj	
30.	sjednici	održanoj	dana	14.03.2013.	godine	donjelo	je

S T A T U T
OPĆINE MAČE

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	Statutom	uređuju	se	obilježja	Općine	Mače,	
samoupravni	djelokrug,	javna	priznanja,	ustrojstvo,	ovlasti	
i	način	rada	tijela	Općine	Mače,	način	obavljanja	poslova,	
oblici	neposrednog	sudjelovanja	građana	u	odlučivanju,	
provedba	referenduma	u	pitanjima	iz	samoupravnog	djelo-
kruga,	mjesna	samouprava,	ustrojstvo	i	rad	javnih	službi,	
imovina	 i	 financiranje	Općine	Mače,	 oblici	 suradnje	 s	
jedinicama	lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave	
u	zemlji	i	inozemstvu,	te	druga	pitanja	važna	za	ostvari-
vanje	prava	i	obveza	Općine	Mače	kao	jedinice	lokalne	
samouprave.

Članak	2.
Statut	je	temeljni	i	najviši	opći	akt	Općine	Mače.	
Svi	ostali	opći	akti	i	pojedinačne	odluke	tijela	Opći-

ne	moraju	biti	u	skladu	s	odredbama	zakona	i	ovog	Statuta.
Članak	3.

Općina	Mače	 je	 jedinica	 lokalne	 samouprave	na	
području	 utvrđenom	Zakonom	o	 područjima	 županija,	
gradova	i	općina	u	Republici	Hrvatskoj.	

U	sastavu	Općine	Mače	 su	 sljedeća	naselja:	Per-
šaves,	Vukanci,	Delkovec,	Frkuljevec	Peršaveski,	Mače,	
Mali	Bukovec,	Veliki	Bukovec,	Mali	Komor	 i	Veliki	
Komor.	

Granice	Općine	predstavljaju	granice	rubnih	kata-
starskih	općina	koje	se	nalaze	unutar	područja	i	mogu	se	
mijenjati	na	način	i	u	postupku	koji	je	propisan	zakonom.

Članak	4.
Općina	Mače	je	pravna	osoba.	
Naziv	Općine	je:	Općina	Mače.
Sjedište	Općine	je	u	Maču,	Mače	30.

Članak	5.
Općina	Mače	ima	grb	i	zastavu.	
Grb	(slijedi	opis):	‘’U	plavome	iz	zelenog	brijega	

gdje	je	zaboden	mač	izvire	srebrna/bijela	voda.’’	
Zastava	(slijedi	opis):	‘’Zastava	omjera	1:2	plave	

boje	sa	žuto	obrubljenim	grbom	općine	u	sredini’’.
Članak	6.

Grb	i	zastava	Općine	koriste	se	tako	da	se	poštuju	
tradicija	i	dostojanstvo	Općine.

Općinsko	vijeće	donosi	posebnu	odluku	o	korištenju	

grba	i	zastave.
Općinski	 načelnik	može	 odobriti	 uporabu	grba	 i	

zastave	pravnim	osobama	radi	promicanja	interesa	općine.
Članak	7.

Tijela	Općine	 imaju	 pečate	 u	 skladu	 s	 posebnim	
propisima.	

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

Članak	8.	
U	Općini	Mače	svečano	se	obilježava	13.	svibnja	

kao	Dan	Općine	Mače	u	znak	sjećanja	na	žrtve	stradale	u	
općinskoj	zgradi	13.05.1944.	

Članak	9.
Građanima	Općine	Mače	i	drugim	osobama,	njiho-

vim	udrugama,	drugim	lokalnim	zajednicama,	ustanova-
ma,	trgovačkim	društvima,	vjerskim	zajednicama	i	drugim	
pravnim	osobama	koje	osobito	pridonose	razvoju	Općine	
mogu	se	dodjeljivati	javna	priznanja	za	uspjehe	u	radu.	

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

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

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

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

Članak	11.
Općina	 uspostavlja	 i	 održava	 suradnju	 s	 drugim	

jedinicama	 lokalne	 samouprave	u	 zemlji	 i	 inozemstvu,	
ostvarujući	suradnjom	zajedničke	interese	u	unapređivanju	
gospodarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka.

Općina	može	s	pojedinim	jedinicama	lokalne	samo-
uprave	sklopiti	sporazum	o	suradnji	i	međusobnim	odno-
sima	ako	procijeni	da	postoji	dugoročan	i	trajan	interes	za	
uspostavljanje	suradnje	i	mogućnosti	za	njezino	razvijanje.

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

Kriteriji	 za	 uspostavljanje	 suradnje,	 te	 postupak	
donošenja	odluke	uređuju	se	posebnom	odlukom	Općin-
skog	vijeća.

Sporazum	o	 suradnji	 objavljuje	 se	 u	 službenom	
glasilu	Općine	odnosno	Županije.

Članak	12.
Općina	 daje	 inicijative,	mišljenja	 i	 prijedloge	 u	

postupku	pripreme	i	donošenja	zakona	i	u	postupku	pri-
preme	i	donošenja	odluka	i	drugih	općih	akata	Krapinsko-
zagorske	županije.
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Inicijative,	mišljenja	 i	 prijedloge	 nadležnim	 tije-
lima	u	ime	Općine	podnose	Općinsko	vijeće	i	općinski	
načelnik.	

II.	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG
Članak	13.

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

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

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

djelatnosti	iz	stavka	2.	ovog	članka	odredit	će	se	poslovi	
čije	 je	 obavljanje	 općina	 dužna	 organizirati	 te	 poslovi	
koje	može	obavljati.

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

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

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

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

vlasništvu,
4.	 osigurava	 sredstva	 za	 zadovoljavanje	 javnih	

potreba	stanovnika	i	vodi	brigu	o	potrebama	i	interesima	
stanovnika	u	oblasti	predškolskog	odgoja,	kulture,	 teh-
ničke	kulture,	tjelesne	kulture,	sporta,	i	socijalne	skrbi,

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

6.	osigurava	uvjete	za	zaštitu	potrošača,
7.	osigurava	uvjete	za	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,
8.	osigurava	uvjete	za	uređenje	prostora	i	urbani-

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

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

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

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

12.	u	okviru	propisanih	uvjeta	sudjeluje	u	aktivno-

stima	i	podupire	aktivnosti	udruga	građana,
13.	obavlja	redarstvene	poslove	radi	očuvanja	ko-

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

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

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

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

Članak	16.
Općinsko	vijeće	može	zatražiti	od	Županijske	skup-

štine	Krapinsko-zagorske	županije	da	joj,	uz	suglasnost	
središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	 poslove	
lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	 samouprave,	 povjeri	
obavljanje	određenih	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	
županije	na	području	Općine	ako	se	može	osigurati	do-
voljno	prihoda	za	njihovo	obavljanje.

Članak	17.
Poslovi	državne	uprave	koji	se	obavljaju	u	Općini	

određuju	se	zakonom.
Troškovi	obavljanja	poslova	državne	uprave	koji	se	

obavljaju	u	Općini	podmiruju	se	iz	državnog	proračuna.
III.	NEPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐANA	

U	ODLUČIVANJU
Članak	18.

Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	
o	lokalnim	poslovima	putem	referenduma	i	mjesnog	zbora	
građana,	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	19.
Referendum	se	može	 raspisati	 radi	odlučivanja	o	

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

Referendum	raspisuje	Općinsko	vijeće	u	skladu	sa	
zakonom	i	ovim	Statutom,	a	može	raspisati	i	savjetodavni	
referendum	o	pitanjima	iz	svog	samoupravnog	djelokruga.

Prijedlog	 za	 raspisivanje	 referenduma	može	 dati	
najmanje	jedna	trećina	članova	Općinskog	vijeća,	Općin-
ski	načelnik,	većina	mjesnih	odbora	s	područja	Općine	ili	
20%	birača	upisanih	u	birački	popis	Općine.	

Članak	20.	
Referendum	se	može	raspisati	za	opoziv	načelnika	

i	njegovog	zamjenika.
Članak	21.	

Prijedlog	za	raspisivanje	referenduma	o	pitanju	opo-
ziva	načelnika	i	njegovog	zamjenika	može	dati	20%	uku-
pnog	broja	birača	upisanih	u	popis	birača	Općine	Mače.

Prijedlog	mora	biti	predan	u	pisanom	obliku	i	pot-
pisan	od	birača.

Općinsko	vijeće	raspisati	će	referendum	za	opoziv	
općinskog	 načelnika	 i	 njegovog	 zamjenika	 u	 skladu	 s	
zakonom	i	člankom	23.	stavkom	1.	i	2.	ovog	Statuta.	
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Članak	22.	
Referendum	za	opoziv	načelnika	i	njegovog	zamje-

nika	ne	smije	se	raspisati	prije	proteka	roka	od	12	mjeseci	
od	 održanih	 izbora	 ni	 ranije	 održanog	 referenduma	 za	
opoziv,	kao	ni	u	godini	u	kojoj	se	održavaju	redovni	izbori	
za	općinskog	načelnika.	

Odluka	o	opozivu	općinskog	načelnika	 i	njegova	
zamjenika	 koji	 je	 izabran	 zajedno	 s	 njim,	 donesena	 je	
ako	se	na	referendumu	za	opoziv	izjasnila	većina	birača	
koji	su	glasovali,	uz	uvjet	da	ta	većina	iznosi	najmanje	
1/3	ukupnog	broja	birača	upisanih	u	popis	birača	Općine.	

Članak	23.	
Ako	je	raspisivanje	referenduma	predložilo	20%	od	

ukupnog	broja	birača	upisanih	u	birački	popis	Općine,	Op-
ćinsko	vijeće	zaprimljeni	prijedlog	dostaviti	će	središnjem	
tijelu	državne	uprave	nadležnom	za	lokalnu	i	područnu	
(regionalnu)	samoupravu	u	roku	od	8	dana	od	zaprimanja	
prijedloga.	Središnje	 tijelo	državne	uprave	nadležno	za	
lokalnu	 i	područnu	(regionalnu)	samoupravu	će	u	roku	
od	60	dana	 od	dostave	 utvrditi	 ispravnost	 podnesenog	
prijedloga,	odnosno	utvrditi	je	li	podnesen	od	potrebnog	
broja	birača	u	Općini	i	je	li	referendumsko	pitanje	suklad-
no	odredbama	Zakona	te	odluku	o	utvrđenom	dostaviti	
Općinskom	vijeću.

Ako	Središnje	 tijelo	 državne	uprave	nadležno	 za	
lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	 samoupravu	utvrdi	 da	
je	prijedlog	ispravan,	Općinsko	vijeće	raspisati	će	refe-
rendum	u	roku	od	30	dana	od	zaprimanja	odluke.	Protiv	
odluke	Središnjeg	tijela	državne	uprave	kojom	je	utvrđeno	
da	prijedlog	nije	ispravan	nije	dozvoljena	žalba,	već	se	
može	 pokrenuti	 upravni	 spor	 pred	Visokim	upravnim	
sudom	Republike	Hrvatske.	

Ako	 je	 raspisivanje	 referenduma	 predložila	 naj-
manje	jedna	trećina	članova	Općinskog	vijeća,	općinski	
načelnik	 ili	 većina	 vijeća	mjesnih	 odbora	 na	 području	
općine,	Općinsko	vijeće	dužno	je	izjasniti	se	o	podnese-
nom	prijedlogu	te	ako	prijedlog	prihvati,	donosi	odluku	o	
raspisivanju	referenduma	u	roku	od	30	dana	od	zaprimanja	
prijedloga.

Odluka	o	raspisivanju	referenduma	donosi	se	veći-
nom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća.	

Ako	Općinsko	 vijeće	 ne	 raspiše	 referendum	 iz	
članka	21.,	članka	22.	 i	članka	23.	stavka	1.,	2.,	3.	 i	4.	
ovog	Statuta,	na	prijedlog	središnjeg	tijela	državne	uprave	
nadležnog	za	lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu	
Vlada	Republike	Hrvatske	raspustit	će	Općinsko	vijeće.	

Članak	24.
Odluka	o	raspisivanju	referenduma	sadrži:
-	naziv	tijela	koje	raspisuje	referendum,
-	područje	za	koje	se	referendum	raspisuje,
-	naziv	akta	ili	naznaku	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	

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

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

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

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

Članak	25.
Pravo	 glasovanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	

s	prebivalištem	na	području	Općine	Mače,	odnosno	na	
području	za	koje	se	raspisuje	referendum	i	upisani	su	u	
popis	birača.

Članak	26.
Odluka	donesena	na	referendumu	obvezatna	je	za	

Općinsko	vijeće,	osim	odluke	donesene	na	savjetodavnom	
referendumu	koja	nije	obvezatna.

Članak	27.
Postupak	provođenja	referenduma	i	odluke	donijete	

na	referendumu	podliježu	nadzoru	zakonitosti	općih	akata,	
kojeg	obavljaju	ured	državne	uprave	u	Krapinsko-zagor-
skoj	županiji	 i	središnja	tijela	državne	uprave	nadležna	
za	lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu,	svako	u	
svom	djelokrugu,	sukladno	posebnom	zakonu.

Članak	28.	
Općinsko	vijeće	može	zatražiti	mišljenje	mjesnih	

zborova	građana	o	prijedlogu	općeg	akta,	drugom	pita-
nju	iz	djelokruga	Općine	i	drugim	pitanjima	određenim	
zakonom	ili	Statutom.

Mišljenje	dobiveno	od	mjesnih	zborova	građana	ne	
obvezuje	općinsko	vijeće.

Prijedlog	za	prikupljanje	mišljenja	iz	stavka	1.	ovog	
članka	može	dati	jedna	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	
i	Općinski	načelnik.

Općinsko	vijeće	dužno	je	razmotriti	prijedlog	u	roku	
od	90	dana	od	dana	zaprimanja	prijedloga,	a	ako	ga	ne	
prihvati	o	razlozima	odbijanja	obavijestit	će	predlagatelja.

Općinsko	 vijeće	 o	 prijedlogu	 odlučuje	 većinom	
glasova	svih	vijećnika.

Članak	29.
Zbor	građana	saziva	predsjednik	Općinskog	vijeća	

u	roku	od	15	dana	od	dana	donošenja	odluke	Općinskog	
vijeća.

Za	 pravovaljano	 izjašnjavanje	 na	 zboru	 građana	
potrebna	 je	 prisutnost	 najmanje	 5%	birača	 upisanih	 u	
popis	birača	mjesnog	odbora	za	čije	područje	je	sazvan	
zbor	građana.

Izjašnjavanje	građana	na	zboru	građana	 je	 javno,	
a	odluke	se	donose	većinom	glasova	prisutnih	građana.

Članak	30.
Građani	imaju	pravo	predlagati	Općinskom	vijeću	

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

Općinsko	vijeće	mora	raspravljati	o	prijedlogu	ako	
ga	potpisom	podrži	najmanje	deset	posto	birača	Općine	
upisanih	u	popis	birača	općine.

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

IV.	USTROJSTVO,	OVLASTI	 I	NAČIN	RADA	
TIJELA	OPĆINE

Članak	31.
Tijela	Općine	 su	Općinsko	vijeće	 i	Općinski	 na-

čelnik.
Članak	32.
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Ako	 zakonom	 ili	 drugim	 propisom	 nije	 jasno	
određeno	koje	 je	 tijelo	nadležno	za	obavljanje	poslova	
iz	 samoupravnog	 djelokruga	Općine,	 poslovi	 i	 zadaće	
koje	 se	odnose	na	uređivanje	odnosa	 iz	 samoupravnog	
djelokruga	Općine	 u	 nadležnosti	 su	Općinskog	vijeća,	
a	 svi	 poslovi	 i	 zadaće	 izvršne	 naravi	 u	 nadležnosti	 su	
Općinskog	načelnika.

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

1.	OPĆINSKO	VIJEĆE
Članak	33.

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

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

Članak	34.
Općinsko	vijeće:
1.	donosi	Statut	Općine,
2.	donosi	Poslovnik	o	radu	Općinskog	vijeća,
3.	donosi	odluke	i	druge	opće	akte	kojima	uređuje	

pitanja	iz	samoupravnog	
djelokruga	Općine,
4.	donosi	proračun,	odluku	o	izvršenju	proračuna	i	

godišnje	izvješće	o	izvršenju	proračuna,
5.	donosi	odluku	o	privremenom	financiranju,
6.	odlučuje	o	općinskim	porezima,	prirezima,	na-

knadama,	pristojbama	i	drugim	prihodima,
7.	predlaže	donošenje	odluke	o	promjeni	granice	

Općine	Mače
8.	 donosi	 odluku	 o	 uvjetima,	 načinu	 i	 postupku	

gospodarenja	nekretninama	u	vlasništvu	Općine	Mače
9.	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđenju	nekretnina	i	po-

kretnina	te	raspolaganju	ostalom	imovinom	Općine	Mače	
čija	pojedinačna	vrijednost	prelazi	0,5%	iznosa	prihoda	
bez	primitaka	ostvarenih	u	godini	koja	prethodi	godini	u	
kojoj	se	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđenju	pokretnina	i	ne-
kretnina,	odnosno	čija	je	pojedinačna	vrijednost	veća	od	
1.000.000	kuna,	odnosno	veća	od	70.000,00	kn

10.	osniva	radna	tijela	Općinskog	vijeća,
11.	donosi	programe	javnih	potreba,
12.	odlučuje	o	zaduživanju	i	davanju	jamstava,	
13.	odlučuje	o	pristupanju	međunarodnim	udruže-

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

14.	raspisuje	lokalni	i	savjetodavni	referendum,
15.	odlučuje	o	osnivanju,	prestanku	i	statusnim	pro-

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

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

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

18.	odlučuje	o	prijenosu	i	preuzimanju	osnivačkih	

prava	u	skladu	sa	zakonom,
19.	odlučuje	o	pokroviteljstvu
20.	donosi	odluku	o	kriterijima,	načinu	i	postupku	

za	dodjelu	javnih	priznanja	i	dodjeljuje	javna	priznanja,
21.	obavlja	druge	poslove	koji	 su	mu	 stavljeni	u	

djelokrug	zakonom	i	ovim	Statutom.
Članak	35.

Općinsko	vijeće	obavlja	izbor,	imenovanja	i	razr-
ješenja:

-	predsjednika	i	potpredsjednika	Općinskog	vijeća,
-	 predsjednika,	 potpredsjednika	 i	 članova	 radnih	

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

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

Članak	36.
Općinsko	 vijeće	 donosi	 odluke	 većinom	glasova	

ako	je	sjednici	nazočna	većina	članova	Općinskog	vijeća.
Statut,	proračun	i	godišnji	obračun	donose	se	veći-

nom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća.
Članak	37.

Način	rada	Općinskog	vijeća	uređuje	se	Poslovni-
kom	o	radu	Općinskog	vijeća	Općine	Mače,	u	skladu	sa	
zakonom	i	ovim	Statutom.

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

Poslovnik	se	donosi	većinom	glasova	svih	članova	
Općinskog	vijeća.

Članak	38.
Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	dva	potpred-

sjednika	 koji	 se	 biraju	 većinom	glasova	 svih	 članova	
Općinskog	vijeća	javnim	glasovanjem	iz	reda	vijećnika	
na	vrijeme	od	četiri	godine.	U	pravilu	se	biraju	tako	da	se	
jedan	potpredsjednik	bira	se	iz	reda	predstavničke	većine,	
a	drugi	iz	reda	predstavničke	manjine,	na	njihov	prijedlog.

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

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

Članak	39.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-	predstavlja	i	zastupa	Općinsko	vijeće,
-	 saziva	 i	 organizira	 te	 predsjedava	 sjednicama	

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

propisani	postupak,
-	vodi	postupak	donošenja	odluka	i	općih	akata,
-	usklađuje	rad	radnih	tijela,
-	 potpisuje	 odluke	 i	 akte	 koje	 donosi	Općinsko	

vijeće,
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-	brine	o	poštivanju	prava	vijećnika,
-	održava	red	na	sjednici	Općinskog	vijeća,
-	 brine	 o	 suradnji	Općinskog	vijeća	 i	Općinskog	

načelnika,
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom	i	Po-

slovnikom	Općinskog	vijeća.
Članak	40.

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

Predsjednik	je	dužan	sazvati	sjednicu	na	obrazloženi	
zahtjev	najmanje	jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća	
u	roku	15	dana	od	primitka	zahtjeva.

Ako	predsjednik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	stavka	
2.	ovoga	članka,	sjednicu	će	sazvati	općinski	načelnik	u	
roku	8	dana.

Nakon	proteka	rokova	iz	stavka	2.	i	3.	stavka	ovog	
članka	 sjednicu	može	 sazvati,	 na	 obrazloženi	 zahtjev	
najmanje	jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća,	čelnik	
središnjeg	tijela	državne	uprave	nadležnog	za	lokalnu	i	
područnu	(regionalnu)	samoupravu.	

Sjednica	Općinskog	vijeća	sazvana	sukladno	odred-
bama	stavka	2.,	3.	i	4.	ovog	članka	mora	se	održati	u	roku	
od	15	dana	od	dana	sazivanja.

Sjednica	sazvana	protivno	odredbama	ovog	članka	
smatra	se	nezakonitom,	a	doneseni	akti	ništavim.

Članak	41.
Potpredsjednici	Općinskog	vijeća	pomažu	predsjed-

niku,	zamjenjuju	ga	u	slučaju	odsutnosti	ili	spriječenosti	
i	 obavljaju	 druge	 poslove	 koje	 im	 povjere	Općinsko	
vijeće	ili	njegov	predsjednik	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Članak	42.
Općinsko	vijeće	osniva	stalne	i	povremene	odbore	i	

druga	radna	tijela	za	razmatranje,	pripremu	i	predlaganje	
odluka	iz	svog	djelokruga,	odnosno	za	obavljanje	drugih	
poslova.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	
tijela	utvrđuju	 se	Poslovnikom	 i	posebnom	odlukom	o	
osnivanju	radnog	tijela.

Članak	43.
Stalna	radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
1.	Mandatno	povjerenstvo,
2.	Odbor	za	izbor	i	imenovanja	i
3.	Odbor	za	statutarno-pravna	pitanja	i	financije.
Općinsko	vijeće	može	osnovati	i	druga	stalna	radna	

tijela	posebnom	odlukom	u	skladu	s	Poslovnikom.
Članak	44.

Mandat	 vijećnika	Općinskog	vijeća	 izabranih	 na	
redovnim	lokalnim	izborima	traje	četiri	godine.

Mandat	vijećnika	može	prestati	i	prije	isteka	vre-
mena	na	koje	je	izabran	u	skladu	s	posebnim	zakonom	
koji	uređuje	izbor	članova	predstavničkih	tijela	lokalnih	
jedinica.

Članak	45.
Vijećnik	Općinskog	vijeća	nema	obvezujući	mandat	

i	ne	može	biti	opozvan.
Vijećniku	koji	za	vrijeme	trajanja	mandata	prihvati	

obnašanje	 dužnosti	 koja	 je	 prema	 odredbama	 zakona	
nespojiva	s	dužnošću	člana	predstavničkog	tijela	dužan	
je	o	 tome	obavijestiti	predsjednika	Općinskog	vijeća	u	
roku	od	8	dana	od	dana	prihvaćanja	dužnosti,	a	mandat	
mu	počinje	mirovati	protekom	toga	roka.	

Za	vrijeme	obnašanja	nespojive	dužnosti	mandat	
vijećnika	miruje,	 a	 za	 to	 vrijeme	vijećnika	 zamjenjuje	
zamjenik,	u	skladu	s	odredbama	zakona.

Vijećniku	koji	ne	dostavi	obavijest	iz	stavka	2.	ovog	
članka	mandat	miruje	po	sili	zakona.	

Po	prestanku	obnašanja	nespojive	dužnosti,	vijeć-
nik	nastavlja	s	obnašanjem	dužnosti	vijećnika	na	temelju	
prestanka	mirovanja	mandata,	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.

Ako	 vijećnik	 po	 prestanku	 obnašanja	 nespojive	
dužnosti	ne	podnese	pisani	zahtjev	iz	prethodnog	stavka	
ovog	članka	smatrat	će	sa	da	mu	mandat	miruje	iz	osobnih	
razloga.

Vijećnik	ima	pravo	tijekom	trajanja	mandata	staviti	
svoj	mandat	u	mirovanje	iz	osobnih	razloga	podnošenjem	
pisanog	zahtjeva	predsjedniku	Općinskog	vijeća.	

Mirovanje	mandata	 na	 temelju	 pisanog	 zahtjeva	
iz	prethodnog	stavka	ovog	članka	počinje	 teći	od	dana	
dostave	pismenog	zahtjeva	sukladno	pravilima	o	dostavi	
propisanim	Zakonom	o	općem	upravnom	postupku,	a	ne	
može	trajati	kraće	od	šest	mjeseci.	Vijećnik	nastavlja	s	
obnašanjem	dužnosti	 na	 temelju	 prestanaka	mirovanja	
mandata	 osmog	dana	od	dana	dostave	obavijesti	 pred-
sjedniku	Općinskog	vijeća.	

Nastavak	obnašanja	dužnosti	vijećnika	na	temelju	
prestanka	mirovanja	mandata	može	se	 tražiti	 jednom	u	
tijeku	mandata.

Članak	46.
Vijećnik	ima	prava	i	dužnosti:
-	 sudjelovati	 na	 sjednicama	Općinskog	 vijeća	 i	

njegovih	radnih	tijela,
-	raspravljati	i	glasovati	o	svakom	pitanju	koje	je	na	

dnevnom	redu	sjednice	Općinskog	vijeća,
-	podnositi	prijedloge	i	postavljati	pitanja,
-	postavljati	pitanja	iz	djelokruga	rada	Općinskog	

vijeća,
-	postavljati	pitanja	načelniku	i	zamjeniku	načelnika
-	prihvatiti	izbor	u	radna	tijela.
Vijećnik	ima	i	druga	prava	i	dužnosti	u	skladu	sa	

zakonom,	ovim	Statutom	i	Poslovnikom.
Članak	47.

Vijećnik	dužnost	obavlja	počasno	i	za	to	ne	prima	
plaću,	a	ima	pravo	na	naknadu	u	skladu	s	odlukom	Op-
ćinskog	vijeća.

Vijećnik	ne	može	biti	kazneno	gonjen	niti	odgovo-
ran	na	bilo	koji	drugi	način,	zbog	glasovanja,	izjava	ili	
iznesenih	mišljenja	i	stavova	na	sjednicama	Općinskog	
vijeća.	

2.	OPĆINSKI	NAČELNIK
Članak	48.
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Općinski	načelnik	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	iz-
vršne	vlasti	Općine.

Mandat	 načelnika	 traje	 četiri	 godine.	Mandat	
načelnika	 i	 njegova	 zamjenika	 izabranih	 na	 redovnim	
ili	 prijevremenim	 izborima	počinje	 prvog	 radnog	dana	
koji	slijedi	danu	objave	konačnih	rezultata	izbora	i	traje	
do	prvog	radnog	dana	koji	slijedi	danu	objave	konačnih	
rezultata	izbora	novog	načelnika.	

Iznimno	od	stavka	2.	ovog	članka	mandat	načelnika	
i	njegovog	zamjenika	koje	je	Vlada	Republike	Hrvatske	
razriješila	istovremeno	kada	je	i	raspustila	Općinsko	vi-
jeće,	traje	do	stupanja	na	snagu	odluke	Vlade	Republike	
Hrvatske	 o	 raspuštanju	Općinskog	vijeća	 i	 razrješenju	
načelnika.	

Iznimno	od	stavka	1.	ovog	članka	izvršno	tijelo	je	
i	 zamjenik	 koji	 obnaša	 dužnost	 općinskog	načelnika	 u	
slučajevima	propisanim	zakonom.

Zamjenik	 koji	 obnaša	 dužnost	 općinskog	 načel-
nika	je	zamjenik	općinskog	načelnika	koji	je	izabran	na	
neposrednim	izborima	zajedno	s	općinskim	načelnikom,	
a	 dužnost	 općinskog	 načelnika	 obnaša	 ako	 je	mandat	
općinskog	načelnika	prestao	nakon	 isteka	dvije	godine	
mandata	u	Općini	Mače.

Zamjenik	 iz	 stavka	 4.	 i	 5.	 koji	 obnaša	 dužnost	
općinskog	načelnika	ima	sva	prava	i	dužnosti	općinskog	
načelnika.	

Članak	49.
Općinski	načelnik	odgovoran	je	središnjim	tijelima	

državne	 uprave	 za	 obavljanje	 poslova	 državne	 uprave	
prenijetih	u	djelokrug	Općine.

Članak	50.
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine:
1.	 predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	 općih	 i	

drugih	akata,
2.	 izvršava	 ili	 osigurava	 izvršavanje	 općih	 akata	

predstavničkog	tijela
3.	 utvrđuje	 prijedlog	 proračuna	Općine	Mače	 i	

izvršenje	proračuna,
4.	odgovara	za	izvršavanje	općinskog	proračuna,
5.	upravlja	nekretninama	i	pokretninama	u	vlasniš-

tvu	Općine	Mače	kao	i	njezinim	prihodima	u	rashodima	
u	 skladu	 sa	 zakonom,	 ovim	Statutom	 i	 općim	 aktom	
Općinskog	vijeća,

6.	 odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 nekretnina	
i	 pokretnina	Općine	Mače	 te	 o	 raspolaganju	 ostalom	
imovinom	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	
nekretnina	 i	 pokretnina,	odnosno	 raspolaganju	ostalom	
imovinom	najviše	do	1.000.000	kuna,	a	ako	je	taj	iznos	
manji	od	70.000,00	kn	tada	može	odlučivati	najviše	do	
70.000,00	kn	te	ako	je	stjecanje	i	otuđivanje	te	raspolaga-
nje	ostalom	imovinom	planirano	u	proračunu	i	provedeno	
u	skladu	sa	zakonskim	propisima,	

7.	upravlja	prihodima	i	rashodima	Općine	Mače,
8.	upravlja	raspoloživim	novčanim	sredstvima	na	

računu	proračuna	Općine	Mače,

9.	 zaključuje	 ugovore	 i	 druge	 pravne	 poslove	 u	
skladu	sa	zakonom	i	drugim	propisima,	te	daje	punomoći	
za	zastupanje	Općine,

10.	osigurava	 izvršavanje	općih	akata	Općinskog	
vijeća	i	daje	upute	za	rad	Jedinstvenom	upravnom	odjelu,

11.	nadzire	zakonitost	rada	i	pravodobno	izvršavanje	
poslova	Jedinstvenog	upravnog	odjela	i	poduzima	mjere	
za	osiguranje	učinkovitosti	njegova	rada,

12.	uređuje	unutarnje	ustrojstvo	Jedinstvenog	uprav-
nog	odjela	Općine	te	donosi	Pravilnik	o	unutarnjem	redu	
za	Jedinstveni	upravni	odjel,	

13.	imenuje	i	razrješava	pročelnike	upravnih	tijela,	
14.	utvrđuje	plan	prijma	u	službu	u	Jedinstvenom	

upravnom	odjelu	na	prijedlog	Pročelnika,	
15.	predlaže	izradu	prostornog	plana	kao	i	njegove	

izmjene	i	dopune	na	temelju	obrazloženih	i	argumentiranih	
prijedloga	fizičkih	i	pravnih	osoba,

16.	daje	mišljenje	o	prijedlozima	koje	podnose	drugi	
ovlašteni	predlagatelji,

17.	 obavlja	 nadzor	 nad	 zakonitošću	 rada	 tijela	
mjesnih	odbora,

18.	 Imenuje	 i	 razrješava	 predstavnike	Općine	 u	
tijelima	 javnih	 ustanova,	 trgovačkih	 društava	 i	 drugih	
pravnih	osoba	u	vlasništvu	Općine.

19.	obavlja	druge	poslove	predviđene	ovim	Statu-
tom	i	drugim	propisima.

Odluku	o	imenovanju	i	razrješenju	iz	stavka	1.	točke	
18.	ovog	članka	općinski	načelnik	dužan	je	dostaviti	Op-
ćinskom	vijeću	u	roku	od	8	dana	i	objaviti	je	u	Službenom	
glasniku	Krapinsko-zagorske	županije.	

Članak	51.
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	 iz	 samo-

upravnog	 djelokruga	Općine	 ima	 pravo	 obustaviti	 od	
primjene	 opći	 akt	Općinskog	 vijeća	 ako	 ocijeni	 da	 je	
tim	aktom	povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis	te	u	roku	od	
8	dana	od	dana	donošenja	općeg	akta	donijeti	odluku	o	
obustavi	općeg	akta.

Općinski	načelnik	ima	pravo	zatražiti	od	općinskog	
vijeća	da	u	roku	od	8	dana	od	donošenja	odluke	o	obustavi	
otkloni	uočene	nedostatke	u	općem	aktu.	

Ako	Općinsko	vijeće	ne	ukloni	uočene	nedostatke,	
općinski	je	načelnik	dužan	bez	odgode	o	tome	obavijestiti	
predstojnika	ureda	državne	uprave	u	županiji	i	dostaviti	
mu	odluku	o	obustavi	općeg	akta.

Predstojnik	ureda	državne	uprave	će	u	roku	od	8	
dana	od	zaprimanja	ocijeniti	osnovanost	odluke	općinskog	
načelnika	o	obustavi	od	primjene	općeg	akta.

Općinski	načelnik	ima	pavo	obustaviti	od	primjene	
akt	Mjesnog	odbora	ako	ocijeni	da	je	taj	akt	u	suprotnosti	
sa	zakonom,	Statutom	i	općima	aktima	Općinskog	vijeća.

Članak	52.
Općinski	načelnik	ima	zamjenika	koji	zamjenjuje	

načelnika	 u	 slučaju	 duže	 odsutnosti	 ili	 drugih	 razloga	
spriječenosti	u	obavljanju	svoje	dužnosti.

Članak	53.
Općinski	načelnik	može	obavljanje	određenih	po-

slova	iz	svog	djelokruga	povjeriti	zamjeniku,	ali	mu	time	
ne	prestaje	odgovornost	za	njihovo	obavljanje.
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Zamjenik	 načelnika	 u	 slučaju	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka	dužan	je	pridržavati	se	uputa	Općinskog	načelnika.

Članak	54.
Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	sami	odlučuju	

hoće	li	dužnost	na	koju	su	izabrani	obavljati	profesionalno.
Ako	osobe	iz	stavka	1.	ovog	članka	u	roku	od	8	dana	

od	dana	stupanja	na	dužnost	ne	dostave	pisanu	obavijest	
nadležnom	upravnom	 tijelu	Općine	 o	 tome	na	 koji	 će	
način	obnašati	 dužnost	 smatra	 se	 da	dužnost	 obavljaju	
volonterski.	

Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	mogu	promije-
niti	način	obavljanja	dužnosti	u	tijeku	mandata,	dostavom	
pismene	obavijesti	o	promjeni	načina	obavljanja	dužnosti	
nadležnom	upravnom	tijelu	Općine.

Novi	 način	 obavljanja	 dužnosti	 započinje	 prvog	
dana	sljedećeg	mjeseca	nakon	dostave	obavijesti	iz	pret-
hodnog	stavka	ovog	članka.	

Pročelnik	 upravnog	 tijela	Općine	 nadležan	 za	
službeničke	 odnose	 ovlašten	 je	 za	 donošenje	 deklara-
tornih	odluka	o	početku,	načinu	te	prestanku	obnašanja	
dužnosti	Općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika,	kao	
i	pojedinačnih	rješenja	o	visini	plače	utvrđene	sukladno	
odredbama	posebnog	zakona.	

Članak	55.
Općinski	načelnik	dva	puta	godišnje	podnosi	po-

lugodišnja	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.

Općinsko	vijeće	može,	pored	izvješća	iz	stavka	1.	
ovog	 članka,	 od	načelnika	 tražiti	 izvješće	 o	 pojedinim	
pitanjima	iz	njegovog	djelokruga.

Načelnik	podnosi	izvješće	po	zahtjevu	iz	stavka	2.	
ovog	članka	u	roku	od	30	dana	od	dana	primitka	zahtjeva.	
Ukoliko	jedan	zahtjev	sadrži	veći	broj	različitih	pitanja,	
rok	za	podnošenje	izvješća	iznosi	60	dana	od	dana	pri-
mitka	zahtjeva.

Općinsko	vijeće	ne	može	zahtijevati	od	načelnika	
izvješće	o	bitno	podudarnom	pitanju	prije	proteka	roka	od	
6	mjeseci	od	ranije	podnesenog	izvješća	o	istom	pitanju.	

Članak	56.
Općinskom	načelniku	i	zamjeniku	načelnika	mandat	

prestaje	po	sili	zakona	u	slučaju	propisanom	posebnim	
zakonom	(Zakonom	o	lokalnim	izborima	“Narodne	no-
vine”	broj	144/12):

-ako	podnese	ostavku,	danom	dostave	pisane	ostav-
ke	sukladno	pravilima	o	dostavi		propisanim	Zakonom	o	
općem	upravnom	postupku

-ako	mu	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	odu-
zeta	poslovna	sposobnost,	danom		pravomoćnosti	sudske	
odluke	o	oduzimanju	poslovne	sposobnosti

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

-ako	mu	prestane	prebivalište	na	području	jedinice,	
danom	prestanka	prebivališta

-ako	mu	prestane	hrvatsko	državljanstvo,	 danom	
prestanka	 državljanstva	 sukladno	 odredbama	 zakona	

kojim	se	uređuje	hrvatsko	državljanstvo
-smrću
Pročelnik	upravnog	tijela	nadležnog	za	službeničke	

odnose	će	u	roku	od	8	dana	obavijestiti	Vladu	Republike	
Hrvatske	o	prestanku	mandata	općinskog	načelnika	radi	
raspisivanja	 prijevremenih	 izbora	 za	 novog	 općinskog	
načelnika	u	slučajevima	propisanim	Zakonom.

Članak	57.
Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	mogu	se	opo-

zvati	 u	 slučajevima	 i	 u	 postupku	propisanom	člankom	
20.,	21.,	22.	i	člankom	23.	stavkom	1.	i	2.	ovog	Statuta.

Ako	na	referendumu	bude	donesena	odluka	o	opo-
zivu	Općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika,	mandat	
im	prestaje	 danom	objave	 rezultata	 referenduma,	 a	 do	
provedbe	prijevremenih	izbora	dužnost	općinskog	načel-
nika	obnašati	će	povjerenik	Vlade	Republike	Hrvatske.

3.	JEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL
Članak	58.

Općina	ima	Jedinstveni	upravni	odjel	za	obavljanje	
poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	i	prenijetih	
poslova	državne	uprave.

Ustrojstvo	 i	 djelokrug	 Jedinstvenog	 upravnog	
odjela	uređuje	se	Odlukom	Općinskog	vijeća,	a	unutar-
nje	ustrojstvo	uređuje	se	Pravilnikom	o	unutarnjem	redu	
kojeg	donosi	Općinski	načelnik	na	prijedlog	pročelnika	
Jedinstvenog	upravnog	odjela.	

Članak	59.
Jedinstveni	upravni	odjel	Općine,	u	okviru	svojeg	

djelokruga	i	ovlasti:
1.	neposredno	izvršava	i	osigurava	provedbu	zako-

na,	odluka,	općih	i	pojedinačnih	akata	tijela	Općine	Mače,
2.	 neposredno	 izvršava	 poslove	 državne	 uprave	

prenijete	u	djelokrug	Općine,
3.	prati	stanje	u	područjima	iz	svoga	djelokruga	i	o	

tome	izvještava	Općinskog	načelnika,
4.	priprema	nacrte	odluka	i	drugih	općih	akata	koje	

donosi	Općinsko	vijeće,	nacrte	akata	koje	donosi	Općinski	
načelnik,	 te	 izvješća,	analize	i	druge	materijale	iz	svog	
djelokruga	za	potrebe	Općinskog	vijeća	i	načelnika,

5.	pruža	stručnu	pomoć	građanima	u	okviru	prava	
i	ovlasti	Općine,

6.	podnosi	izvješća	Općinskom	načelniku	o	svom	
radu,

7.	obavlja	i	druge	poslove	u	skladu	sa	zakonom	i	
ovim	Statutom

Članak	60.
Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročelnik	

kojega	 na	 temelju	 javnog	 natječaja	 imenuje	Općinski	
načelnik.

Pročelnik	 je	 za	 svoj	 rad	 odgovoran	 općinskom	
načelniku.

Općinski	 načelnik	može	 razriješiti	 pročelnika	 u	
skladu	sa	zakonom.	

Članak	61.
Sredstva	za	rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela	osi-

guravaju	se	u	proračunu	Općine,	državnom	proračunu	Re-
publike	Hrvatske	i	iz	drugih	prihoda	utvrđenih	zakonom.

V.	MJESNA	SAMOUPRAVA
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Članak	62.
Na	području	Općine	osnivaju	se	mjesni	odbori	kao	

oblik	 neposrednog	 sudjelovanja	 građana	u	 odlučivanju	
o	 lokalnim	poslovima	od	neposrednog	 i	 svakodnevnog	
utjecaja	na	život	i	rad	građana.

U	ostvarivanju	prava	na	mjesnu	samoupravu,	mjesni	
odbori	dužni	su	uvažavati	interes	Općine	kao	cjeline.

Članak	63.
Mjesni	odbor	osniva	se	za	jedno	naselje,	više	me-

đusobno	povezanih	manjih	naselja	ili	za	dio	većeg	naselja	
koji	čini	zasebnu	cjelinu.

Članak	64.
Na	području	Općine	Mače	mjesni	odbori	su:
1.	Mjesni	odbor	‘’Mače	i	Mače	pod	brijeg’’
2.	Mjesni	odbor	‘’Mali	Bukovec	i	Veliki	Bukovec’’
3.	Mjesni	odbor	‘’Mali	Komor	i	Veliki	Komor’’
4.	Mjesni	 odbor	 ‘’Peršaves-Vukanci-Delkovec-			

Frkuljevec	Peršaveski’’
Članak	65.

Prijedlog	za	promjenu	područja	mjesnog	odbora	i	
prijedlog	za	osnivanje	novog	mjesnog	odbora	mogu	dati	
20%	građana	mjesnog	odbora,	organizacije	i	udruženja	
građana,	vijeća	mjesnih	odbora,	Općinsko	vijeće	 i	Op-
ćinski	načelnik.

Prijedlozi	iz	stavka	1.	ovoga	članka	moraju	sadr-
žavati	 podatke	 o	 predlagatelju,	 rezultate	 izjašnjavanja	
građana	o	predloženim	promjenama,	mišljenja	i	stajališta	
mjesnih	odbora	na	koje	se	promjena	odnosi	i	obrazloženje	
opravdanosti	predloženih	promjena.

Članak	66.
Prijedlozi	za	promjenu	područja	mjesnog	odbora	i	

osnivanje	novog	mjesnog	odbora	dostavljaju	se	u	pisanom	
obliku	Općinskom	načelniku	na	 prethodno	mišljenje	 i	
ocjenu	opravdanosti.

Općinski	načelnik	u	roku	od	15	dana	od	dana	pri-
mitka	prijedloga	utvrđuje	da	li	je	prijedlog	podnesen	na	
način	i	po	postupku	utvrđenim	zakonom	i	ovim	Statutom.

Ukoliko	načelnik	utvrdi	da	prijedlog	nije	podnesen	
na	propisani	način	i	po	propisanom	postupku,	obavijestit	
će	predlagatelja	i	zatražiti	da	u	roku	od	15	dana	dopuni	
prijedlog	za	osnivanje	mjesnog	odbora.

Općinski	načelnik	pravovaljani	prijedlog	upućuje	
Općinskom	vijeću,	koje	je	dužno	izjasniti	se	o	prijedlogu	
u	roku	od	60	dana	od	prijema	prijedloga.

Članak	67.
Općinsko	vijeće	 statutarnom	će	 odlukom	promi-

jeniti	područje	mjesnog	odbora	ili	osnovati	novi	mjesni	
odbor	ako	Općinski	načelnik	pozitivno	ocijeni	opravda-
nost	promjene.

Članak	68.
Tijela	mjesnog	odbora	su	vijeće	mjesnog	odbora	i	

predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora.
Članak	69.

Vijeće	mjesnog	odbora	biraju	građani	 s	područja	
mjesnog	odbora	koji	imaju	biračko	pravo.	

Za	 člana	 vijeća	mjesnog	 odbora	može	 biti	 biran	
građanin	koji	ima	biračko	pravo	i	prebivalište	na	području	
mjesnog	odbora	čije	s	vijeće	bira.

Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	biraju	se	neposred-
nim	izborima,	tajnim	glasovanjem,	razmjernim	izbornim	
sustavom.	Postupak	izbora	članova	vijeća	mjesnog	odbora	
uređuje	Općinsko	vijeće	općim	aktom,	odgovarajućom	
primjenom	odredaba	zakona	kojim	se	uređuje	izbor	čla-
nova	predstavničkih	tijela	jedinica	lokalne	samouprave.	

Dužnost	člana	vijeća	mjesnog	odbora	je	počasna.
Članak	70.

Izbore	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	raspisuje	
Općinsko	vijeće.	

Članak	71.
Mandat	 članova	 vijeća	mjesnog	 odbora	 traje	 4	

godine.
Vijeće	mjesnog	odbora	koji	ima	do	500	stanovnika	

ima	5	članova,	a	vijeće	mjesnog	odbora	koji	ima	više	od	
500	stanovnika	ima	7	članova.

Članak	72.
Vijeće	mjesnog	odbora:
1.	 donosi	 plan	 uređenja	 dijelova	 naselja	 i	malih	

komunalnih	akcija	i	utvrđuje	prioritete	u	realizaciji,
2.	donosi	pravila	mjesnog	odbora,	
3.	donosi	poslovnik	o	radu,	u	skladu	s	ovim	Sta-

tutom,
4.	donosi	financijski	plan	i	godišnji	obračun,
5.	donosi	program	rada	i	izvješće	o	radu	mjesnog	

odbora,
6.	bira	i	razrješuje	predsjednika	i	potpredsjednika	

vijeća,
7.	osniva	radna	tijela	vijeća	i	bira	i	razrješuje	nji-

hove	članove,
8.	saziva	mjesne	zborove	građana,
9.	surađuje	s	drugim	vijećima	mjesnih	odbora	na	

području	Općine,
10.	surađuje	s	udrugama	na	svom	području	o	pita-

njima	važnim	za	građane	mjesnog	odbora,
11.	obavlja	druge	poslove	u	skladu	s	propisima.

Članak	73.
Vijeće	mjesnog	odbora	predlaže:
1.	rješenja	u	postupku	izrade	i	donošenja	prostornih	

planova	i	drugih	dokumenata	prostornog	planiranja	važna	
za	područje	mjesnog	odbora,

2.	razvoj	komunalne	infrastrukture,
3.	mjere	za	zaštitu	i	unapređenje	okoliša	i	pobolj-

šanje	uvjeta	života,
4.	mjere	za	učinkovitiji	rad	komunalnih	službi,
5.	 imenovanje	 ulica,	 parkova,	 športskih	 terena	 i	

drugih	objekata	na	svom	području,
6.	promjenu	područja	mjesnog	odbora.

Članak	74.
Općinsko	vijeće	može	posebnom	odlukom	povjeriti	

mjesnom	odboru	obavljanje	pojedinih	poslova	iz	samo-
upravnog	djelokruga	Općine	koja	 su	od	neposrednog	 i	
svakodnevnog	utjecaja	na	život	i	rad	građana	na	području	
mjesnog	odbora.

Članak	75.
Vijeće	mjesnog	odbora	može	održati	sjednicu	ako	

je	 prisutna	 većina	 članova	 vijeća,	 a	 odlučuje	 većinom	
glasova	prisutnih	članova.
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Pravila	mjesnog	odbora,	 poslovnik	o	 radu	vijeća	
mjesnog	odbora,	plan	malih	komunalnih	akcija,	financijski	
plan,	godišnji	obračun	i	odluku	o	izboru	predsjednika	i	
potpredsjednika	 vijeća,	 vijeće	mjesnog	 odbora	 donosi	
većinom	glasova	svih	članova.	

Vijeće	mjesnog	odbora	poslovnikom	može	odrediti	
i	druga	pitanja	o	kojima	odlučuje	većinom	glasova	svih	
članova	vijeća.

Članak	76.
Predsjednik	 i	potpredsjednik	vijeća	biraju	se	 jav-

nim	glasovanjem,	većinom	glasova	svih	članova	vijeća	
ili	tajnim	glasanjem	ako	je	predloženo	više	kandidata	za	
predsjednika	i	potpredsjednika	vijeća.

Vijećnik	može	sudjelovati	u	podnošenju	samo	jed-
nog	prijavljenog	kandidata.

Prijedlog	kandidata	za	predsjednika	i	podpredsjed-
nika	vijeća	je	pojedinačan.

Vijeće	mjesnog	odbora	može	 razriješiti	 dužnosti	
predsjednika	i	potpredsjednika	vijeća	u	skladu	s	pravilima	
mjesnog	odbora.

Članak	77.
Predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora:
1.	predstavlja	mjesni	odbor	i	vijeće	mjesnog	odbora,
2.	saziva	sjednice	vijeća,	predlaže	dnevni	red,	pred-

sjeda	sjednicama	vijeća	i	potpisuje	akte	vijeća,
3.	provodi	i	osigurava	provedbu	odluka	vijeća,
4.	surađuje	s	općinskim	načelnikom	i	predsjednikom	

Općinskog	vijeća,
5.	informira	građane	o	pitanjima	vezanim	uz	mjesni	

odbor	i	rad	vijeća	mjesnog	odbora,
6.	obavlja	druge	poslove	koje	mu	povjeri	vijeće.
Predsjednik	 odgovara	 vijeću	mjesnog	 odbora	 za	

svoj	 rad,	a	općinskom	načelniku	za	obavljanje	poslova	
iz	 samoupravnog	 djelokruga	Općine	 povjerenih	 vijeću	
mjesnog	odbora.

Članak	78.
Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	imaju	prava	i	duž-

nosti:
1.	prisustvovati	sjednicama	vijeća	mjesnog	odbora,
2.	 predlagati	 vijeću	mjesnog	odbora	 razmatranje	

pitanja	iz	njegova	djelokruga,
3.	 raspravljati	 i	 izjašnjavati	 se	 o	 svim	pitanjima	

dnevnog	reda	vijeća.
Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	imaju	i	druga	prava	

i	dužnosti	utvrđena	poslovnikom	o	radu	vijeća	mjesnog	
odbora.

Članak	79.
Provedba	izbora	i	druga	pitanja	u	vezi	s	izborima	

uređuju	se	Odlukom	o	pravilima	za	izbor	vijeća	mjesnih	
odbora	koju	donosi	Općinsko	vijeće	na	prijedlog	načel-
nika.

Članak	80.
Općinski	 načelnik,	 predsjednik	Općinskog	vijeća	

i	predsjednici	vijeća	mjesnih	odbora	čine	koordinaciju.
Općinski	načelnik	predsjedava	koordinacijom.
Koordinacija	raspravlja	o	svim	važnim	pitanjima	za	

mjesne	odbore,	a	saziva	se	najmanje	četiri	puta	godišnje.
Članak	81.

Vijeće	mjesnog	 odbora,	 radi	 raspravljanja	 o	 po-
trebama	 i	 interesima	građana,	 te	 davanja	 prijedloga	 za	
rješavanje	 pitanja	 od	mjesnog	 značaja,	može	 sazivati	
zborove	građana.

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	82.
Sredstva	za	rad	vijeća	mjesnih	odbora	osiguravaju	

se	u	općinskom	proračunu.
Sredstva	se	iskazuju	posebno	za	svaki	mjesni	odbor	

prema	namjenama	kao	 sredstva	 za	 rad	vijeća	mjesnog	
odbora	i	sredstva	za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	
djelokruga	Općine	povjerenih	vijeću	mjesnog	odbora.

Članak	83.
Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	utvrđuje	kri-

terije	za	određivanje	visine	sredstava	u	općinskom	pro-
računu	za	mjesne	odbore	i	kriterije	za	podjelu	sredstava.

Općinski	načelnik	brine	o	osiguranju	uvjeta	za	rad	
mjesnih	 odbora	 i	 obavljanje	 administrativnih	 i	 drugih	
poslova.

Članak	84.
Nadzor	nad	zakonitošću	rada	tijela	mjesnog	odbora	

obavlja	Općinski	načelnik.
Općinski	 načelnik	može	 u	 postupku	 provođenja	

nadzora	nad	zakonitošću	rada	mjesnog	odbora	raspustiti	
vijeće	mjesnog	odbora,	 ako	 ono	učestalo	 krši	 odredbe	
ovog	 Statuta,	 pravila	mjesnog	 odbora	 ili	 ne	 izvršava	
povjerene	mu	poslove.

VI.	IMOVINA	I	FINANCIRANJE	OPĆINE
Članak	85.

Imovinu	Općine	 čine	 sve	 nepokretne	 i	 pokretne	
stvari,	kao	i	imovinska	prava	koja	pripadaju	Općini.

Općina	mora	 upravljati,	 koristiti	 se	 i	 raspolagati	
svojom	imovinom	pažnjom	dobrog	domaćina.

Članak	86.
Općinski	načelnik	i	Općinsko	vijeće	upravlja	imovi-

nom	Općine	Mače	prema	načelima	dobrog	gospodarenja	
na	temelju	odredaba	ovog	Statuta	i	općeg	akta	Općinskog	
vijeća	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	nekret-
ninama	u	vlasništvu	Općine.

Općinski	načelnik	donosi	pojedinačne	akte	o	kupnji	
i	prodaji	nekretnina,	pokretnina	i	imovinskih	prava,	da-
vanju	nekretnina	ili	pokretnina	na	korištenje	uz	naknadu	
ili	 bez	 naknade,	 te	 o	 zakupu	 i	 podzakupu	nekretnina	 i	
pokretnina.

Pojedinačni	akt	u	slučaju	potrebe	pokrića	gubitka	
donosi	Općinski	načelnik.

Članak	87.
Općina	ima	svoje	prihode	kojima	u	okviru	svoga	

samoupravnog	djelokruga	slobodno	raspolaže.
Prihodi	Općine	razmjerni	su	poslovima	koje	Općina	

obavlja	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.
Rashodi	Općine	 razmjerni	 su	 prihodima	Općine	

ostvarenima	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.
Članak	88.

Prihodi	Općine	su:
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-	 općinski	 porezi,	 prirez,	 naknade,	 doprinosi	 i	
pristojbe

-	prihodi	od	stvari	u	njezinom	vlasništvu	i	imovin-
skih	prava,

-	prihodi	od	trgovačkih	društava	i	drugih	pravnih	
osoba	u	njezinom	vlasništvu,	odnosno	u	kojima	ima	udio	
ili	dionice,

-	prihodi	od	naknada	za	koncesiju	koje	daje	njezino	
predstavničko	tijelo,

-	novčane	kazne	i	oduzeta	imovinska	korist	za	pre-
kršaje	koje	sama	propiše	u	skladu	sa	zakonom,

-	udio	u	zajedničkim	porezima	s	Republikom	Hr-
vatskom,

-	 sredstva	 pomoći	 i	 dotacija	Republike	Hrvatske	
predviđena	u	državnom	proračunu,

-	drugi	prihodi	određeni	zakonom.
Članak	89.

Općinsko	vijeće	donosi	godišnji	proračun	Općine	
za	narednu	proračunsku	godinu	prije	početka	godine	za	
koju	se	proračun	donosi	na	prijedlog	Općinskog	načelnika	
koji	je	jedini	ovlašteni	predlagatelj.

Podneseni	prijedlog	proračuna	Općinski	načelnik	
može	povući	i	nakon	glasovanja	o	amandmanima,	a	prije	
glasovanja	o	proračunu	u	cjelini.

Općinsko	vijeće	donosi	odluku	o	izvršenju	proraču-
na,	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	prihodima	
i	rashodima	Općine	na	prijedlog	Općinskog	načelnika.

Proračun	Općine	dostavlja	se	Ministarstvu	financija	
u	skladu	sa	posebnim	zakonom.

Ako	 se	 godišnji	 proračun	 ne	 donese	 u	 roku	 iz	
stavka	1.	ovog	članka,	donosi	se	Odluka	o	privremenom	
financiranju,	 najduže	 za	 razdoblje	 od	 prva	 tri	mjeseca	
proračunske	godine.

Donošenje	 odluke	 o	 privremenom	 financiranju	
može	predložiti	svaki	ovlašteni	predlagatelj	općeg	akta.	

Odluku	o	privremenom	financiranju	donosi	Općin-
sko	vijeće,	u	skladu	sa	zakonom	i	svojim	poslovnikom.

Odluka	o	 privremenom	financiranju	 dostavlja	 se	
Ministarstvu	financija	u	roku	od	15	dana	od	donošenja.

Ukoliko	se	prije	početka	naredne	godine	ne	donese	
ni	 odluka	 o	 privremenom	financiranju,	 financiranje	 se	
obavlja	izvršavanjem	redovnih	i	nužnih	izdataka	u	skladu	
s	posebnim	zakonom.

Ako	u	zakonom	određenom	roku	ne	bude	donesen	
proračun,	odnosno	odluka	o	privremenom	financiranju,	
na	prijedlog	središnjeg	tijela	državne	uprave	nadležnog	
za	 lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	 samoupravu	Vlada	
Republike	Hrvatske	istovremeno	će	raspustiti	Općinsko	
vijeće	i	razriješiti	Općinskog	načelnika	i	njegovog	zamje-
nika	koji	je	izabran	zajedno	s	njim.

Općina	se	može	zaduživati	i	davati	jamstva	jedino	
za	kapitalne	izdatke	prema	uvjetima	propisanim	zakonom.

Odluku	o	zaduživanju	 i	davanju	 jamstava	donosi	
Općinsko	vijeće.

Članak	90.
Ako	se	tijekom	proračunske	godine	smanje	prihodi	i	

primici	ili	povećaju	izdaci	utvrđeni	proračunom,	proračun	
se	mora	uravnotežiti	sniženjem	predviđenih	izdataka	ili	

pronalaženjem	novih	prihoda.
Uravnoteženje	proračuna	provodi	se	izmjenama	i	

dopunama	proračuna	po	postupku	propisanom	za	dono-
šenje	proračuna.

VII.	AKTI	OPĆINE
Članak	91.

Općinsko	vijeće	donosi	Statut,	poslovnik	o	 radu,	
proračun,	godišnji	obračun	proračuna,	odluke,	preporuke,	
rješenja,	zaključke,	upute,	naputke	i	druge	akte	u	skladu	
sa	zakonom	i	ovim	Statutom.	

Članak	92.
Općinski	načelnik	u	poslovima	iz	svog	djelokruga	

donosi	odluke,	pravilnike,	preporuke,	rješenja,	zaključke,	
upute,	naputke	i	druge	akte	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Članak	93.
Protiv	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	i	Op-

ćinskog	načelnika	kojima	se	rješava	o	pravima,	obvezama	
i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba	ne	može	se	
izjaviti	 žalba	već	 se	može	pokrenuti	 upravni	 spor,	 ako	
posebnim	zakonom	nije	drukčije	propisano.

Članak	94.
Radna	tijela	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	načel-

nika	donose	zaključke	i	preporuke	na	temelju	posebnih	
propisa.

Članak	95.
Jedinstveni	upravni	odjel	u	izvršavanju	općih	akata	

Općinskog	vijeća	donosi	pojedinačne	akte	kojima	rješa-
va	o	pravima,	obvezama	i	pravnim	interesima	fizičkih	i	
pravnih	osoba	(upravne	stvari).

Na	donošenje	pojedinačnih	akta	shodno	se	primje-
njuju	odredbe	Zakona	o	općem	upravnom	postupku,	ako	
posebnim	zakonom	nije	drugačije	propisano.

Protiv	pojedinačnih	akata	iz	stavka	1.	ovog	članka	
može	se	izjaviti	žalba	nadležnom	upravnom	tijelu	Kra-
pinsko-	zagorske	županije,	ako	posebnim	zakonom	nije	
drugačije	propisano.

Članak	96.
Općinski	načelnik	osigurava	izvršenje	općih	akata	iz	

članka	91.	ovog	Statuta	na	način	i	u	postupku	propisanom	
ovim	Statutom	 te	obavlja	nadzor	nad	zakonitošću	 rada	
upravnih	tijela	koja	obavljaju	poslove	iz	samoupravnog	
djelokruga	Općine.

Članak	97.
Nadzor	zakonitosti	općih	akata	koje	u	 svom	dje-

lokrugu	donese	Općinsko	vijeće	 obavlja	Ured	državne	
uprave	Krapinsko-zagorske	županije	i	nadležna	središnja	
tijela	državne	uprave	svako	u	svojem	djelokrugu,	sukladno	
posebnom	zakonu.

Nadzor	 zakonitosti	 pojedinačnih	neupravnih	akta	
koje	u	samoupravnom	djelokrugu	donose	Općinsko	vijeće	
i	Općinski	načelnik	Općine	Mače	obavljaju	nadležna	sre-
dišnja	tijela	državne	uprave,	svako	u	svojem	djelokrugu,	
sukladno	posebnom	zakonu.	

Nadzor	zakonitosti	rada	Općinskog	vijeća	obavlja	
središnje	 tijelo	 državne	 uprave	 nadležno	 za	 lokalnu	 i	
područnu	(regionalnu)	samoupravu.

Članak	98.
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Odluke	i	drugi	opći	akti,	objavljuju	se	u	‘’Službe-
nom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije’’	i	na	internet	
stranici	www.opcina-mace.hr. 

Opći	akti	stupaju	na	snagu	najranije	osmi	dan	od	
dana	njihove	objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-
zagorske	 županije“.	 Iznimno,	općim	 se	 aktom	može	 iz	
osobito	opravdanih	razloga	odrediti	da	stupa	na	snagu	1	
dan	nakon	objave.

VIII.	JAVNOST	RADA
Članak	99.

Rad	Općinskog	vijeća,	Općinskog	načelnika,	radnih	
tijela	Općinskog	vijeća	 i	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
je javan.

Javnost	 rada	 osigurava	 se	 javnim	 održavanjem	
sjednica,	 odnosima	 s	 javnošću	 i	 objavljivanjem	općih	
akata	i	drugih	dokumenata	na	način	propisan	posebnim	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	100.
Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	određuje	koji	

se	podaci	iz	rada	i	nadležnosti	Općinskog	vijeća,	Općin-
skog	načelnika	i	Jedinstvenog	upravnog	odjela	ne	mogu	
objavljivati	jer	predstavljaju	tajnu	ili	je	informacija	zašti-
ćena	zakonom	kojim	se	uređuje	područje	zaštite	osobnih	
podataka	te	određuje	način	njihovog	čuvanja.

IX.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	101.

Prijedlog	za	promjenu	Statuta	mogu	podnijeti	jedna	
trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	i	Općinski	načelnik	i	
Odbor	za	statutarno-pravna	pitanja	i	financije.

Obrazloženi	 prijedlog	 se	 podnosi	 predsjedniku	
Općinskog	vijeća.

Članak	102.
Općinsko	vijeće	odlučuje	da	li	će	pristupiti	raspravi	

o	promjeni	Statuta.
Ako	 se	 ni	 nakon	ponovljene	 rasprave	 ne	 donese	

odluka	o	pristupanju	raspravi	o	promjeni	Statuta,	isti	se	
prijedlog	ne	može	ponovno	staviti	na	dnevni	red	sjednice	
Općinskog	vijeća	prije	isteka	roka	od	šest	mjeseci	od	dana	
zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.

Odredbe	stavaka	1.	i	2.	ovog	članka	neće	se	primi-
jeniti	u	slučaju	potrebe	usklađivanja	odredaba	Statuta	sa	
zakonom.

Članak	103.
Odluke	i	drugi	opći	akti	doneseni	na	temelju	Statuta	

Općine	Mače	 (‘’Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije’’	br.	14/09)	i	zakona,	uskladit	će	se	s	odredbama	
ovog	Statuta	i	zakona	kojim	se	uređuje	pojedino	područje	
u	zakonom	propisanom	roku.

Članak	104.
Danom	 stupanja	 na	 snagu	 ovog	Statuta	 prestaje	

važiti	Statut	Općine	Mače	(‘’Službeni	glasnik	Krapinsko-
zagorske	županije’’	broj	14/09).

Članak	105.
Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	1	dan	nakon	objave	u	

“Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije”.
KLASA:	012-03/13-01/01
URBROJ:2211/06-13-02
Mače,	15.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Matija	Hrandek,	v.r.

Na	temelju	članka	33.	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi	(“Narodne	novine”	broj	33/01,	
60/01,	129/05,	109/07,	125/08,	36/09,	150/11	i	144/12.)	te	
članka	37.	i	članka	34.	Statuta	Općine	Mače	(‘’Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije’’	br.	14/09),	Općin-
sko	vijeće	Općine	Mače	na	svojoj	30.	sjednici	održanoj	
dana	14.03.2013.	godine	donjelo	je	

P O S L O V N I K
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAČE
I.	OPĆE	ODREDBE

Članak	1.
Ovim	 se	Poslovnikom	Općinskog	 vijeća	Općine	

Mače	 (u	daljnjem	 tekstu:	Poslovnik)	uređuje	unutarnje	
ustrojstvo	i	način	rada	Općinskog	vijeća	Općine	Mače	(u	
daljnjem	tekstu:	Općinsko	vijeće)	i	to:

a)	konstituiranje	Općinskog	vijeća,
b)	izbor	temeljnih	radnih	tijela,	predsjednika	i	pot-

predsjednike	Vijeća,
c)	prava	i	dužnosti	članova	Vijeća,
d)	odnos	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	načelnika,
e)	djelokrug	Općinskog	vijeća,
f)	akti	Općinskog	vijeća,
g)	poslovni	red	na	sjednici,
h)	javnost	rada	Općinskog	vijeća,
i)	obavljanje	poslova	za	potrebe	Općinskog	vijeća.
II.	KONSTITUIRANJE	OPĆINSKOG	VIJEĆA

Članak	2.
Prva,	 konstituirajuća	 sjednica	Općinskog	 vijeća	

saziva	se	na	način,	po	postupku	i	u	rokovima	utvrđenim	
zakonom	odnosno	 u	 roku	 od	 30	 dana	 od	 dana	 objave	
izbornih	rezultata.

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

Ako	se	Općinsko	vijeće	ne	konstituira	na	sjednici	
iz	stavka	1.	ovog	članka	ovlašteni	sazivač	sazvat	će	novu	
konstituirajuću	sjednicu	u	roku	od	30	dana	od	dana	kada	
je	prethodna	sjednica	trebala	biti	održana.	Ako	se	pred-
stavničko	tijelo	ne	konstituira	ni	na	toj	sjednici,	ovlašteni	
sazivač	sazvat	će	novu	konstituirajuću	sjednicu	u	nastav-
nom	roku	od	30	dana.	

Konstituirajućoj	 sjednici	Općinskog	 vijeća,	 do	
izbora	predsjednika,	predsjeda	prvi	izabrani	član	s	kan-
didacijske	liste	koja	je	dobila	najviše	glasova.	Ukoliko	je	
više	lista	dobilo	isti	najveći	broj	glasova	konstituirajućoj	
sjednici	predsjedat	će	prvi	izabrani	kandidat	s	liste	koja	
je	imala	manji	redni	broj	na	glasačkom	listiću.

Privremeni	predsjednik	ima,	do	izbora	predsjednika	
Vijeća,	sva	prava	i	obveze	predsjednika	u	rukovođenju	
sjednicom	Vijeća,	te	pravo	predlaganja	u	skladu	sa	Sta-
tutom	i	ovim	Poslovnikom.

Ako	se	Općinsko	vijeće	ne	konstituira	u	rokovima	
iz	stavka	1.	i	3.	ovog	članka	raspisati	će	se	novi	izbori.	

Članak	3.
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dužnost	člana	Općinskog	vijeća,
-	predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	odluke	o	

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

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

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

Članak	10.
Nakon	izvješća	Mandatnog	povjerenstva	o	prove-

denim	izborima	privremeni	predsjednik	poziva	vijećnike	
da	ustanu	radi	davanja	svečane	prisege.

Privremeni	predsjednik	 izgovara	svečanu	prisegu	
koja	glasi:

«Prisežem,	svojom	čašću,	da	ću	dužnost	člana	Op-
ćinskog	vijeća	općine	Mače	obnašati	savjesno	i	odgovorno	
i	da	ću	se	u	svom	radu	pridržavati	Ustava,	Zakona,	Statuta	
i	odluka	Općinskog	vijeća,	da	ću	štititi	ustavni	poredak	
Republike	Hrvatske,	te	se	zauzimati	za	svekoliki	probitak	
općine	Mače	i	Republike	Hrvatske.»

Nakon	što	privremeni	predsjednik	izgovori	svečanu	
prisegu,	svi	vijećnici	izgovaraju	riječ	‘’Prisežem’’.

Svaki	član	Vijeća	potpisuje	 tekst	svečane	prisege	
i	 predaje	 ju	 predsjedniku	Vijeća	 na	 završetku	 sjednice	
Vijeća.

Članak	11.
Član	Vijeća	koji	nije	bio	nazočan	na	konstituirajućoj	

sjednici,	kao	i	zamjenik	člana	Vijeća	kad	počinje	obnašati	
dužnost	 člana	Vijeća,	 polaže	 svečanu	prisegu	na	 prvoj	
sjednici	Općinskog	vijeća	kojoj	je	nazočan.

Članak	12.
Od	dana	konstituiranja	Vijeća	do	dana	prestanka	

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

Zamjenik	 člana	Vijeća	 ima	 sva	 prava	 i	 dužnosti	
određena	Ustavom,	Zakonom,	Statutom,	 ovim	Poslov-
nikom,	te	odlukama	Općinskog	vijeća,	od	dana	kada	je	
počeo	obnašati	dužnost	člana	Vijeća	do	prestanka	obna-
šanja	te	dužnosti.

Članak	13.
Ako	Zakonom,	Statutom	i	ovim	Poslovnikom	nije	

drugačije	utvrđeno	Vijeće	donosi	odluke	javnim	glasova-
njem,	većinom	glasova,	ako	je	na	sjednici	nazočna	većina	
članova	Općinskog	vijeća.

Članak	14.
Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranog	 na	

redovnim	 izborima	 traje	 četiri	 godine;	 počinje	 danom	
konstituiranja	Općinskog	vijeća	 i	 traje	 do	 stupanja	 na	
snagu	odluke	Vlade	Republike	Hrvatske	o	raspisivanju	
izbora,	odnosno	do	stpanja	na	snagu	odluke	Vlade	Repu-
blike	Hrvatske	o	raspuštanju	Općinskog	vijeća,	sukladno	
zakonu	kojim	se	uređuje	lokalna	i	područna	(regionalna)	
samouprava.	

Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranog	 na	
prijevremenim	 izborima	 počinje	 danom	konstituiranja	
Vijeća	i	traje	do	isteka	tekućeg	mandata	predstavničkog	
tijela	jedinica	lokalne	samouprave	izabranog	na	redovnim	

Općinsko	vijeće	smatra	se	konstituiranim	izborom	
predsjednika	na	prvoj	sjednici	na	kojoj	je	nazočna	većina	
članova	Općinskog	vijeća.	

Članak	4.
Dnevni	red	konstituirajuće	sjednice	Vijeća	utvrđuje	

se	na	početku	sjednice	Vijeća,	te	se	na	prijedlog	privre-
menog	predsjednika	ili	najmanje	trećine	članova	Vijeća	
može	promijeniti.

Članak	5.
Općinsko	vijeće	ima	13	vijećnika.
Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	dva	potpred-

sjednika	 koji	 se	 biraju	 većinom	glasova	 svih	 članova	
Općinskog	 vijeća	 na	 konstituirajućoj	 sjednici	 javnim	
glasovanjem	 ili	 tajnim	glasovanjem	ako	 su	 predložena	
dva	 ili	 više	 kandidata,	 na	 prijedlog	Odbora	 za	 izbor	 i	
imenovanje	ili	jedne	trećine	vijećnika	Općinskog	vijeća,	
većinom	glasova	svih	članova	vijeća.

U	pravilu	se	biraju	tako	da	se	jedan	potpredsjednik	
bira	se	iz	reda	predstavničke	većine,	a	drugi	iz	reda	pred-
stavničke	manjine,	na	njihov	prijedlog.

Prijedlog	vijećnika	mora	biti	podnesen	u	pisanom	
obliku	i	potvrđen	potpisom	vijećnika.

Vijećnik	može	svojim	potpisom	podržati	prijedlog	
samo	za	jednog	kandidata.

Prijedlog	kandidata	za	predsjednika	i	podpredsjed-
nike	Vijeća	je	pojedinačan.

Članak	6.
Izbor	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	 se	 obavlja	

glasovanjem	zasebno	za	svakog	kandidata.
Ako	prigodom	glasovanja	za	izbor	predsjednika	i	

potpredsjednika	niti	 jedan	kandidat	ne	dobije	potrebnu	
većinu,	glasovanje	o	istim	kandidatima	se	ponavlja.

Ako	je	za	izbor	predsjednika	i	potpredsjednika	bilo	
predloženo	više	od	dva	kandidata,	u	ponovljenom	glasova-
nju	sudjeluju	dva	kandidata	koji	su	dobili	najviše	glasova.

Ako	su	kandidati	dobili	isti	broj	glasova,	glasovanje	
o	istim	kandidatima	se	ponavlja.

Ako	 niti	 u	 ponovljenom	 glasovanju	 niti	 jedan	
kandidat	ne	dobije	potrebnu	većinu,	ponavlja	se	izborni	
postupak	u	cijelosti.

Članak	7.
Prava	 i	 dužnosti	 predsjednika	Općinskog	 vijeća	

propisana	su	Statutom	Općine	Mače	i	ovim	Poslovnikom.
Članak	8.

Vijeće	ima	Mandatno	povjerenstvo.
Mandatno	 povjerenstvo	 ima	 predsjednika	 i	 dva	

člana.
Mandatno	povjerenstvo	se	bira	na	konstituirajućoj	

sjednici	Vijeća	 javnim	glasovanjem,	 iz	 reda	 vijećnika,	
većinom	glasova	nazočnih	vijećnika,	na	prijedlog	pred-
sjedavatelja	ili	jedne	trećine	članova	Vijeća.

Članak	9.
Mandatno	povjerenstvo:
-	na	konstituirajućoj	sjednici	podnosi	izvješće	o	pro-

vedenim	izborima,	imenima	izabranih	članova	Općinskog	
vijeća,	o	podnesenim	ostavkama	na	dužnost	člana	Općin-
skog	vijeća,	imenima	članova	koji	su	podnijeli	ostavku	na	
dužnost	člana	Općinskog	vijeća,	te	o	imenima	zamjenika	
člana	Općinskog	vijeća	koji	će	umjesto	izabranih	obnašati	
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izborima.
Članak	15.

Članu	Vijeća	 prestaje	mandat	 u	 sljedećim	 sluča-
jevima:

-ako	podnese	ostavku,	danom	dostave	pisane	ostav-
ke	 shodno	pravilima	o	dostavi	 propisanim	Zakonom	o	
općem	upravnom	postupku,

-ako	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	potpuno	
lišen	poslovne	sposobnost,	danom	pravomoćnosti	odluke	

-ako	je	pravomoćnom	sudskom	presudom	osuđen	na	
bezuvjetnu	kaznu	zatvora	u	trajanju	dužem	od	6	mjeseci,	
danom	pravomoćnosti	sudske	presude,

-ako	mu	prestane	prebivalište	s	područja	Općine,	
danom	prestanka	prebivališta	

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

-smrću.
Pisana	 ostavka	 člana	Vijeća	 podnesena	 na	 način	

propisan	 stavkom	1.	 točkom	1.	 ovog	 članka	 treba	 biti	
zaprimljena	 najkasnije	 3	 dana	 prije	 zakazanog	 održa-
vanja	sjednice	Vijeća.	Pisana	ostavka	člana	Vijeća	treba	
biti	ovjerena	kod	javnog	bilježnika	najranije	8	dana	prije	
podnošenja	iste.

Ostavka	podnesena	 suprotno	 stavku	1.	 točci	 1.	 i	
stavku	2.	ovog	članka	ne	porizvodi	pravni	učinak.	

Članu	 vijeća	mandat	miruje	 ukoliko	 za	 vrijeme	
trajanja	mandata	 prihvati	 obnašanje	 dužnosti	 koja	 se	
sukladno	odredbama	Zakona	o	lokalnim	izborima	smatra	
nespojivom.

Članak	16.
Članovi	Vijeća	 imaju	zamjenike	koji	obnašaju	 tu	

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

Člana	Vijeća	izabranog	na	kandidacijskoj	listi	po-
litičke	stranke	zamjenjuje	neizabrani	kandidat	s	dotične	
liste	s	koje	 je	 izabran	član	kojem	je	mandat	prestao	 ili	
mu	miruje,	a	kojeg	odredi	politička	stranka	koja	je	bila	
predlagatelj	liste.

Člana	Vijeća	 izabranog	 na	 kandidacijskoj	 listi	
dviju	 ili	 više	 političkih	 stranaka	 zamjenjuje	 neizabrani	
kandidat	s	dotične	liste	s	koje	je	izabran	i	član	kojem	je	
mandat	prestao	ili	miruje,	a	određuju	ga	političke	stranke	
sukladno	sporazumu,	odnosno	ako	sporazum	nije	zaklju-
čen,	određuju	ga	dogovorno,	ako	ne	postignu	dogovor,	
zamjenjuje	ga	prvi	sljedeći	neizabrani	kandidat	s	liste.	O	
sklopljenom	sporazumu	kao	 i	o	postignutom	dogovoru	
političke	stranke	dužne	su	obavijestiti	Jedinstveni	upravni	
odjel	Općine	Mače.

Vijećnika	 izabranog	na	kandidacijskoj	 listi	grupe	
birača	zamjenjuje	prvi	sljedeći	neizabrani	kandidat	s	liste.

Vijećnika	izabranog	na	kandidacijskoj	listi	političke	
stranke	koja	je	nakon	provedenih	izbora	brisana	iz	registra	
političkih	 stranaka	 zamjenjuje	 prvi	 sljedeći	 neizabrani	
kandidat	s	liste.

III.	IZBOR	TEMELJNIH	RADNIH	TIJELA
Članak	17.

Vijeće	bira	 na	konstituirajućoj	 sjednici	Odbor	 za	

izbor	i	imenovanje	i	Odbor	za	statutarno-pravna	pitanja	
i	financije.

Predsjednik	i	članovi	odbora	biraju	se	javnim	gla-
sovanjem,	iz	reda	vijećnika,	većinom	glasova	nazočnih	
vijećnika,	na	prijedlog	predsjedavatelja	ili	jedne	trećine	
članova	vijeća.

Članak	18.
Odbor	 za	 izbor	 i	 imenovanje	 ima	predsjednika	 i	

četiri	člana.
Odbor	za	izbor	i	imenovanje	raspravlja	i	predlaže:
-	izbor	predsjednika	i	potpredsjednika	Općinskog	

vijeća,
-	 izbor	 drugih	osoba	koje	 bira,	 odnosno	 imenuje	

Općinsko	vijeće	temeljem	Zakona	i	drugih	propisa,
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	Zakonom.

Članak	19.
Odbor	za	statutarno-pravna	pitanja	i	financije	ima	

predsjednika	i	četiri	člana.
Odbor	za	statutarno-pravna	pitanja	i	financije:
-	raspravlja	i	predlaže	Statut	općine,
-	raspravlja	i	predlaže	Poslovnik,
-	predlaže	pokretanje	postupka	za	izmjenu	ili	dopu-

nu	Statuta,	odnosno	Poslovnika,
-	može	predlagati	donošenje	odluka	i	drugih	općih	

akata	iz	nadležnosti	vijeća,
-	 utvrđuje	 i	 izdaje	 pročišćene	 tekstove	 odluka	 i	

drugih	općih	akata,
-	razmatra	financijske	akte,	godišnji	proračun,	za-

vršni	račun,	odluke	o	porezima	i	naknadama,	te	druge	akte	
financijsko-materijalnog	poslovanja	općine	i	upravljanje	
imovinom	općine	Mače,

-	obavlja	i	druge	poslove	određene	Zakonom.
Članak	20.

Pored	radnih	tijela	navedenih	u	članku	8.	i	17.	ovog	
Poslovnika,	Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	osniva	i	
druga	radna	tijela	u	svrhu	priprema	odluka	iz	djelokruga	
Općinskog	vijeća.

Članak	21.
Nakon	što	je	izabran,	predsjednik	Vijeća	preuzima	

predsjedavanje	vijeća	i	daljnje	vođenje	sjednice.
IV.	ODNOS	OPĆINSKOG	VIJEĆA	I	OPĆINSKOG	

NAČELNIKA	
Članak	22.

Općinski	 načelnik	 i	 njegov	 zamjenik	 prisustvuju	
sjednicama	Općinskog	vijeća.

Općinski	 načelnik	može	 odrediti	 izvjestitelja	 za	
točke	dnevnog	reda	koje	su	po	njegovu	prijedlogu	uvrštene	
u	dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća.

Članak	23.
Izvjestitelj,	nazočan	na	sjednicama	Općinskog	vije-

ća	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	pri-
sutnost	izvjestitelja	nužna,	raspravu	o	toj	temi	prekinuti	
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ili	odgoditi.
Članak	24.

O	 sazvanim	 sjednicama	 predsjednik	Općinskog	
vijeća	 i	 predsjednici	 radnih	 tijela	Općinskog	vijeća	 iz-
vješćuju	Općinskog	načelnika	i	izvjestitelje	najkasnije	8	
dana	prije	dana	održavanja	sjednice.

Članak	25.
Općinski	načelnik	je	odgovoran	Općinskom	vijeću	

za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga.
Općinski	načelnik	je	odgovoran	središnjim	tijelima	

državne	 uprave	 za	 obavljanje	 poslova	 državne	 uprave	
prenesenih	u	nadležnost	općine.

Članak	26.
Način	 i	 postupak	 pokretanja	 opoziva	Općinskog	

načelnika	propisan	je	Statutom	Općine	Mače.
Članak	27.

Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-
pravnog	djelokruga	Općine	ima	pravo	obustaviti	primjenu	
općeg	akta	Općinskog	vijeća	ako	ocijeni	da	je	tim	aktom	
povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis,	te	u	roku	od	8	dana	od	
dana	donošenja	 općeg	 akta	 donijeti	 odluku	o	 obustavi	
općeg	akta.

Općinski	načelnik	ima	pravo	zatražiti	od	Općinskog	
vijeća	da	u	roku	od	8	dana	od	donošenja	odluke	o	obustavi	
otkloni	uočene	nedostatke	u	općem	aktu.	

Ako	Općinsko	vijeće	ne	ukloni	uočene	nedostatke,	
Općinski	je	načelnik	dužan	bez	odgode	o	tome	obavijestiti	
predstojnika	ureda	državne	uprave	u	županiji	i	dostaviti	
mu	odluku	o	obustavi	općeg	akta.	

Predstojnik	ureda	državne	uprave	će	u	roku	od	8	
dana	od	zaprimanja	ocijeniti	osnovanost	odluke	općinskog	
načelnika	o	obustavi	od	primjene	općeg	akta.

Članak	28.
Općinski	 načelnik	 ima	 pravo	 na	 sjednici	Vijeća	

iznositi	 svoja	mišljenja	o	 svakom	prijedlogu	koji	 je	na	
dnevnom	redu	sjednice.

U	raspravi	o	prijedlogu	općeg	akta,	Općinski	na-
čelnik	ima	pravo	na	sjednici	uvijek	dobiti	riječ,	kada	to	
zatraži.

V.	PRAVA	I	DUŽNOSTI	ČLANOVA	VIJEĆA
Članak	29.

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

-	prisustvovati	sjednicama	Vijeća,
-	raspravljati	i	izjašnjavati	se	o	svakom	pitanju	što	

se	nalazi	na	dnevnom	redu	sjednice	Vijeća,	 te	o	njemu	
odlučivati,

-	predlagati	raspravu	o	pitanjima	koja	se	odnose	na	
rad	Općinskog	načelnika,

-	predlagati	razmatranje	pojedinih	pitanja	iz	djelo-
kruga	Vijeća,

-	 postavljati	Općinskom	načelniku	 pitanja	 što	 se	
odnose	na	djelokrug	njegova	rada,

-	sudjelovati	na	sjednicama	radnih	tijela	Vijeća	u	
koja	je	izabran,

-	biti	biran	u	radna	tijela	Vijeća	i	prihvatiti	izbor,
-	obavljati	i	druge	poslove	koje	mu	u	okviru	svog	

djelokruga	povjeri	Vijeće	ili	radno	tijelo	kojeg	je	član.
Članak	30.

Član	Vijeća	ima	pravo	od	predlagatelja	 tražiti	 iz-
vješća,	obavijesti	 i	uvid	u	materijale	o	temama	koje	su	
predmet	rasprave	na	sjednici.

Objašnjenja	o	temama	iz	stavka	1.	ovog	članka	član	
Vijeća	ovlašten	 je	 tražiti	 od	predsjednika	Vijeća,	 te	 od	
predsjednika	radnog	tijela.

Članak	31.
Član	Vijeća,	ako	je	spriječen	prisustvovati	sjednici	

Vijeća,	dužan	je	o	tome	pravovremeno	obavijestiti	sazi-
vača	sjednice.	

Za	sudjelovanje	u	radu	Vijeća,	članovi	Vijeća	imaju	
pravo	na	naknadu	u	skladu	s	posebnom	odlukom	Vijeća.

Članak	32.
Član	Vijeća	ne	smije	se	koristiti	položajem	člana	

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

Članak	33.
Članovi	Vijeća	mogu	osnovati	Klub	članova	Vijeća	

prema	stranačkoj	pripadnosti,	te	Klub	nezavisnih	članova	
Vijeća.

Klub	članova	Vijeća	mogu	osnovati	najmanje	dva	
člana	Vijeća.

Klubovi	članova	Vijeća	o	svom	osnivanju	obvezni	
su	obavijestiti	predsjednika	Vijeća,	te	mu	dostaviti	popis	
članova.

VI.	DJELOKRUG	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Članak	34.

Općinsko	vijeće:
1.	donosi	Statut	Općine,
2.	donosi	Poslovnik	o	radu	Općinskog	vijeća,
3.	donosi	odluke	i	druge	opće	akte	kojima	uređuje	

pitanja	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine,
4.	donosi	proračun,	odluku	o	izvršenju	proračuna	i	

godišnje	izvješće	o	izvršenju	proračuna,
5.	donosi	odluku	o	privremenom	financiranju,
6.	odlučuje	o	općinskim	porezima,	prirezima,	na-

knadama,	pristojbama	i	drugim	prihodima,
7.	predlaže	donošenje	odluke	o	promjeni	granice	

Općine	Mače
8.	 donosi	 odluku	 o	 uvjetima,	 načinu	 i	 postupku	

gospodarenja	nekretninama	u	vlasništvu	Općine	Mače
9.	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđenju	nekretnina	i	po-

kretnina	te	raspolaganju	ostalom	imovinom	Općine	Mače	
čija	pojedinačna	vrijednost	prelazi	0,5%	iznosa	prihoda	
bez	primitaka	ostvarenih	u	godini	koja	prethodi	godini	u	
kojoj	se	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđenju	pokretnina	i	ne-
kretnina,	odnosno	čija	je	pojedinačna	vrijednost	veća	od	
1.000.000	kuna,	odnosno	veća	od	70.000,00	kn

10.	osniva	radna	tijela	Općinskog	vijeća,
11.	donosi	programe	javnih	potreba,
12.	odlučuje	o	zaduživanju	i	davanju	jamstava, 
13.	odlučuje	o	pristupanju	međunarodnim	udruže-

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

14.	raspisuje	lokalni	i	savjetodavni	referendum,
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15.	odlučuje	o	osnivanju,	prestanku	i	statusnim	pro-
mjenama	javnih	ustanova,	te	o	obavljanju	gospodarskih,	
društvenih,	komunalnih	i	drugih	djelatnosti,

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

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

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

19.	odlučuje	o	pokroviteljstvu
20.	donosi	odluku	o	kriterijima,	načinu	i	postupku	

za	dodjelu	javnih	priznanja	i	dodjeljuje	javna	priznanja,
21.	obavlja	druge	poslove	koji	 su	mu	 stavljeni	u	

djelokrug	zakonom	i	ovim	Statutom.
VII.	AKTI	OPĆINSKOG	VIJEĆA

Članak	35.
Općinsko	vijeće	 donosi	Statut	 općine,	 Poslovnik	

općinskog	 vijeća,	 Proračun	 općine,	Godišnji	 obračun	
proračuna,	odluke,	preporuke,	zaključke	te	ostale	odgo-
varajuće	akte.

	Općinsko	vijeće	donosi	i	pojedinačne	akte	u	sluča-
jevima	određenim	Zakonom,	Statutom,	ovim	Poslovnikom	
i	drugim	propisima.

Članak	36.
Odluke	i	druge	akte	(u	daljnjem	tekstu:	akti)	koje	

Općinsko	 vijeće	 donosi	 na	 temelju	 prava	 i	 ovlaštenja	
utvrđenih	 zakonom	 i	 Statutom	 potpisuje	 predsjednik	
Općinskog	vijeća.

Članak	37.
Na	izvornike	odluka	i	drugih	akata	Općinskog	vijeća	

stavlja	se	pečat	Općinskog	vijeća.
Izvornici	 akata	Općinskog	vijeća	 čuvaju	 se	u	pi-

smohrani	Općine.
Članak	38.

Statut,	odluke	i	drugi	opći	akti	Općinskog	vijeća,	
odluka	o	izboru,	imenovanju	i	razrješenju	osoba	koje	bira	
ili	 imenuje	Općinsko	vijeće	objavljuju	se	u	Službenom	
glasniku	Krapinsko-zagorske	županije	i	na	službenim	web	
stranicama	Općine	Mače.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	 dužan	 je	 dostaviti	
statut,	poslovnik,	proračun	ili	drugi	opći	akt	predstojniku	
ureda	državne	uprave	u	županiji	zajedno	sa	izvatkom	iz	
zapisnika	 koji	 se	 odnosi	 na	 postupak	donošenja	 općeg	
akta	propisan	statutom	i	poslovnikom,	u	roku	od	15	dana	
od	 dana	 donošenja	 općeg	 akta	 i	 bez	 odgode	 dostaviti	
općinskom	načelniku.	

Opći	akt	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	njego-
ve	objave	u	službenom	glasniku	iz	stavka	1.	ovog	članka.

Iznimno,	općim	se	aktom	može	iz	osobito	opravda-
nih	razloga	odrediti	da	stupa	na	snagu	1	dan	nakon	objave	
u	službenom	glasilu	iz	stavka	1.	ovog	članka.

Opći	akt	ne	može	imati	povratno	djelovanje.
O	 objavljivanju	 akata	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	

brine	se	upravno	tijelo	koje	obavlja	stručne	poslove	za	

Općinsko	vijeće.
Članak	39.

Proračunom	se	utvrđuju	prihodi	i	rashodi	općine.
Proračun	se	donosi	za	narednu	proračunsku	godinu,	

a	ako	se	ne	može	donijeti	prije	početka	godine,	za	koju	
se	donosi,	uvodi	se	privremeno	financiranje,	najduže	do	
31.	ožujka.

Proračun,	odnosno	Odluka	o	privremenom	finan-
ciranju	donosi	se	većinom	glasova	svih	članova	vijeća.

Članak	40.
Preporukom	vijeće	izražava	mišljenje	o	pojedinim	

pitanjima	od	općeg	interesa	i	načinima	rješavanja	poje-
dinih	problema,	izražava	mišljenje	u	svezi	usklađivanja	
odnosa	i	međusobne	suradnje	s	drugim	općinama,	grado-
vima	i	županijama	u	pitanjima	od	zajedničkog	interesa,	te	
predlaže	način	i	mjere	koje	bi	se	trebale	poduzimati	radi	
rješavanja	pojedinih	pitanja	u	skladu	sa	svojim	interesima.

Članak	41.
Zaključkom	se:
-	zauzimaju	stavovi,	izražavaju	mišljenja,	te	prihva-

ćaju	izvješća	Vijeća,
-	utvrđuju	obveze	Općinskog	načelnika	i	upravnog	

odjela	općine,
-	 rješavaju	 druga	 pitanja	 iz	 djelokruga	Vijeća	 i	

radnih	tijela.
Članak	42.

Vijeće	donosi	pojedinačne	akte,	zaključke	i	rješe-
nja	kada	izvršava	pojedinačna	prava	i	obveze	iz	svojega	
djelokruga.

Članak	43.
Postupak	donošenja	odluka	pokreće	se	podnošenjem	

prijedloga	odluke	Vijeću.
Pravo	podnošenja	prijedloga	odluke	ima	svaki	član	

Vijeća,	Klub	vijećnika,	radno	tijelo	i	Općinski	načelnik	
osim	 ako	 je	 zakonom	propisano	 da	 pojedini	 prijedlog	
mogu	podnijeti	samo	određena	tijela.

Inicijativu	 za	 donošenje	 odluka	 i	 drugih	 akata	
Vijeća	mogu	davati	građani	 i	pravne	osobe,	 te	upravna	
tijela	općine.

Članak	44.
Ako	predsjednik	Općinskog	vijeća	utvrdi	da	podne-

seni	prijedlozi	akata	nisu	sastavljeni	u	skladu	s	odredbama	
ovog	Poslovnika,	zatražit	će	od	predlagatelja	da	u	odre-
đenom	roku	postupi	i	uskladi	prijedlog	akta	s	odredbama	
ovog	Poslovnika.

Za	vrijeme	dok	predlagatelj,	odnosno	podnositelj	
akta	ne	otkloni	nedostatak	akta,	smatrat	će	se	da	ne	teku	
rokovi	za	razmatranje	akata	utvrđeni	ovim	Poslovnikom,	
a	ako	nedostaci	ne	budu	otklonjeni	u	roku	od	15	dana	od	
poziva	da	se	prijedlog	akta	uskladi,	smatrat	će	se	da	akt	i	
nije	upućen	Općinskom	vijeću.

Ukoliko	je	prijedlog	odluke	skinut	s	dnevnog	reda	
ili	odluka	nije	donesena	na	Općinskom	vijeću,	može	se	
ponovno	staviti	na	dnevni	red	po	isteku	roka	od	3	mjeseca,	
osim	ako	Općinsko	vijeće	ne	odluči	drukčije.

Članak	45.
Ako	dva	ili	više	predlagatelja	upute	posebne	prijed-

loge	odluka	kojima	se	uređuje	isto	područje,	predsjednik	
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Općinskog	 vijeća	 pozvat	 će	 predlagatelje	 da	 objedine	
prijedloge	odluka	u	jedan	prijedlog.

Ako	se	ne	postigne	dogovor,	predsjednik	Općinskog	
vijeća	će	unijeti	prijedloge	odluka	u	prijedlog	dnevnog	
reda	 sjednice	Općinskog	vijeća	 redoslijedom	kojim	 su	
dostavljeni.

Članak	46.
Prije	rasprave	o	prijedlogu	odluke	na	sjednici	Vi-

jeća,	prijedlog	odluke	razmatraju	nadležna	radna	tijela.
Članak	47.

Predlagatelj	odluke	ukratko	izlaže	prijedlog	odluke.
Uvodno	izlaganje	i	dopunsko	obrazloženje	prijed-

loga	akta	vijećnika	pojedinačno	može	 trajati	najduže	5	
minuta,	a	za	Klub	vijećnika	10	minuta.

Predlagatelj	akta	odnosno	njegov	predstavnik	može	
na	početku	rasprave	podnijeti	uvodno	usmeno	izlaganje	
i	 kratko	 dopunsko	 obrazloženje	 prijedloga,	 a	 ako	 se	
predlaže	da	opći	akt	stupi	na	snagu	1	dan	nakon	objave,	
dužan	je	posebno	obrazložiti	opravdanost	ranijeg	stupanja	
na	snagu.

Općinski	načelnik	može	tražiti	riječ	u	tijeku	rasprave	
o	aktu	i	kada	on	nije	predlagatelj.

Članak	48.
U	tijeku	rasprave	predlagatelj	ima	pravo	tražiti	riječ	

radi	davanja	objašnjenja	i	iznošenja	mišljenja.
U	tijeku	rasprave	imaju	pravo	tražiti	riječ	Općinski	

načelnik,	odnosno	njegov	izvjestitelj,	predstavnik	radnog	
tijela,	kao	i	druge	za	to	ovlaštene	osobe.

Članak	49.
Pravo	podnošenja	amandmana	imaju	predlagatelji	

prijedloga	odluka,	svaki	član	Vijeća,	Klub	vijećnika,	radno	
tijelo	i	Općinski	načelnik.

Amandman	na	prijedlog	odluke	podnosi	se	u	pisme-
nom	obliku,	uz	obrazloženje,	najkasnije	prije	početka	sjed-
nice	Vijeća	na	kojoj	će	se	raspravljati	o	prijedlogu	odluke.

Amandman	treba	sadržavati	tekst	odluke	koji	se	mi-
jenja	i	tekst	odluke	kako	se	predlaže	da	glasi	nova	odluka.

Amandman	se	podnosi	predsjedniku	Vijeća,	a	pred-
sjednik	Vijeća	ga	prije	odlučivanja	dostavlja	vijećnicima.

Predsjednik	Vijeća	dostavlja	podneseni	amandman	
vijećnicima,	 predlagatelju	 akta	 i	Općinskom	načelniku	
kada	on	nije	predlagatelj	prijedloga.

O	 svakom	 podnesenom	 amandmanu	 glasuje	 se	
odvojeno	i	to	prema	redosljedu	članaka	prijedloga	odluke	
na	koje	se	amandmani	odnose.

Amandman	 se	 smatra	 prihvaćenim	 ako	 je	 dobio	
većinu	glasova	nazočnih	vijećnika	koja	većina	glasova	
je	potrebna	za	donošenje	odluke	na	koju	se	amandman	
odnosi.

Amandman	prihvaćen	 na	 sjednici	Vijeća	 postaje	
sastavnim	dijelom	prijedloga	odluke.

Članak	50.	
O	amandmanima	se	 izjašnjava	predlagatelj	 i	Op-

ćinski	načelnik,	neovisno	o	tome	da	li	je	on	predlagatelj	
akta	ili	ne.

Izjašnjavanje	prema	stavku	1.	ovog	članka	je	u	pra-
vilu	usmeno	i	iznosi	se	tijekom	rasprave,	neposredno	prije	
glasovanja	o	pojedinim	ili	svim	amandmanima.

Članak	51.
Na	javnu	raspravu	upućuju	se	prijedlozi	odluka	kada	

je	to	utvrđeno	Zakonom.
Prijedlog	 odluke	može	 uputiti	 na	 javnu	 raspravu	

Općinski	načelnik,	ako	zakonom	nije	određeno	drugačije.
Vijeće	može	 odlučiti	 da	 na	 javnu	 raspravu	 upu-

ti	 prijedlog	 odluke	 prije	 donošenja,	 ako	 ocijeni	 da	 se	
predmetnom	odlukom	uređuju	odnosi	za	koje	su	građani	
životno	zainteresirani.

U	slučaju	iz	stavka	3.	ovog	članka	Vijeće	određuje	
radno	tijelo	za	praćenje	javne	rasprave.

Članak	52.
Javna	rasprava	održava	se	u	roku	koji	ne	može	biti	

kraći	od	15	niti	duži	od	30	dana.
Za	vrijeme	održavanja	 javne	 rasprave	građanima	

se	mora	omogućiti	upoznavanje	s	prijedlogom	odluke.
Općinski	načelnik,	odnosno	tijelo	koje	on	odredi	i	

ovlašteno	radno	tijelo	Vijeća	dužno	je	razmotriti	prijedlo-
ge,	mišljenja	i	primjedbe	s	javne	rasprave	prije	utvrđivanja	
konačnog	 prijedloga	 odluke,	 o	 čemu	podnosi	 izvješće	
Općinskom	vijeću.

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

VIII.	 DONOŠENJE	AKTA	 PO	HITNOM	PO-
STUPKU

Članak	53.
Iznimno,	akt	se	može	donijeti	po	hitnom	postupku	

samo	ako	to	zahtijevaju	osobito	opravdani	razlozi	ili	ako	
bi	 ne	donošenje	 takvog	 akta	u	određenom	 roku	moglo	
uzrokovati	znatniju	štetu	za	Općinu.

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

Predlagatelj	 odluke	 dužan	 je	 obrazložiti	 hitnost	
postupka.

Uz	prijedlog	da	se	akt	donese	po	hitnom	postupku	
podnosi	se	prijedlog	akta,	a	ako	prijedlog	podnosi	vijećnik,	
tada	mora	imati	pisanu	podršku	od	jedne	trećine	vijećnika.

Prijedlog	 za	 donošenje	 akta	 po	 hitnom	postupku	
podnosi	se	predsjedniku	Općinskog	vijeća	najkasnije	dan	
prije	održavanja	sjednice	Općinskog	vijeća.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	bez	odlaganja	upu-
ćuje	prijedlog	da	se	akt	donese	po	hitnom	postupku	vijeć-
nicima,	te	Općinskom	načelniku	ako	on	nije	predlagatelj.

O	donošenju	odluke	u	hitnom	postupku	odlučuje	
se	na	sjednici	Vijeća.

Članak	54.
Na	donošenje	drugih	općih	akata	odgovarajuće	se,	

ovisno	o	prirodi	akta,	primjenjuju	odredbe	ovog	Poslov-
nika.

Članak	55.
Vijeće	razmatra	izvješća,	analize	i	informacije.
U	 povodu	 izvješća,	 analiza	 i	 informacija	Vijeće	

donosi	zaključak.
Članak	56.

Prijedlog	 za	 promjenu	Statuta	 i	 Poslovnika	Op-
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ćinskog	 vijeća	može	 podnijeti	 jedna	 trećina	 vijećnika	
Općinskog	vijeća,	Općinski	načelnik	ili	Odbor	za	statu-
tarno-pravna	pitanja	i	financije.

Prijedlog	za	promjenu	akata	iz	stavka	1.	ovog	članka	
upućuje	se	Odboru	za	statutarno	pravna	pitanja	i	financije	
koji	ga	razmatra.

O	prijedlogu	za	promjenu	Statuta	i	Poslovnika	Op-
ćinskog	vijeća,	odlučuje	Općinsko	vijeće	većinom	glasova	
svih	članova	vijeća.

IX.	VIJEĆNIČKA	PITANJA
Članak	57.

Vijećnici	mogu	postavljati	vijećnička	pitanja	Općin-
skom	načelniku	i	njegovom	zamjeniku	u	svezi	poslova	iz	
njihovog	djelokruga	rada.

Pitanja	se	postavljaju	na	sjednici	Općinskog	vijeća	
pod	točkom	‘’Razno’’	dnevnog	reda	usmeno	ili	u	pisanom	
obliku	 posredstvom	predsjednika	Općinskog	 vijeća,	 a	
vijećnik	je	dužan	navesti	kome	ga	upućuje.

Vijećnik	ima	pravo	postaviti	najviše	dva	vijećnička	
pitanja,	a	svako	postavljanje	pitanja	može	trajati	najviše	
2	minute.	Pravo	postavljanja	dva	vijećnička	pitanja	ima	
i	Klub	vijećnika,	a	čije	postavljanje	može	trajati	najduže	
2	minute.

Članak	58.
Odgovori	 na	 vijećnička	pitanja	 daju	 se	 na	 samoj	

sjednici,	a	ukoliko	to	nije	moguće,	moraju	se	navesti	razlo-
zi	zbog	kojih	se	ne	može	dati	odgovor	na	samoj	sjednici.	
Odgovor	može	trajati	najviše	5	minuta.

Ako	 je	 vijećnik	 nezadovoljan	 odgovorom	može	
zatražiti	dostavu	pisanog	odgovora.	Pisani	odgovor	daje	
se	najkasnije	na	sljedećoj	sjednici.

Općinski	 načelnik	 odnosno	 njegov	 zamjenik	 do-
stavljaju	pisani	odgovor	vijećniku	posredovanjem	pred-
sjednika	Općinskog	vijeća.	Predsjednik	Općinskog	vijeća	
upućuje	pisani	odgovor	svim	vijećnicima.

Članak	59.
Pitanja	 koja	 vijećnici	 postavljaju	Općinskom	na-

čelniku	odnosno	njegovu	zamjeniku	kao	i	odgovor	na	ta	
pitanja	moraju	biti	jasni,	precizni	i	kratki.

Ako	 smatra	 da	 postavljeno	 pitanje	 nije	 u	 skladu	
s	 odredbama	ovog	Poslovnika,	 predsjednik	Općinskog	
vijeća	će	upozoriti	vijećnika	na	to	i	pozvati	ga	da	svoje	
pitanje	uskladi	s	tim	odredbama.

Ako	vijećnik	ne	uskladi	svoje	pitanje	s	odredbama	
ovog	Poslovnika,	predsjednik	Općinskog	vijeća	neće	to	
pitanje	uputiti	tijelu	ili	osobi	kojemu	je	namijenjeno	i	o	
tome	će	obavijestiti	vijećnika.

X.	 PODNOŠENJE	 IZVJEŠĆA	OPĆINSKOG	
NAČELNIKA

Članak	60.
Općinski	načelnik	podnosi	izvješće	o	svom	radu	u	

skladu	s	odredbama	Statuta	Općine	Mače.
Članak	61.

Prijedlog	za	traženje	izvješća	od	Općinskog	načel-
nika	o	pojedinim	pitanjima	iz	njegovog	djelokruga	može	
podnijeti	najmanje	jedna	trećina	vijećnika.

Prijedlog	 se	 podnosi	 u	 pisanom	 obliku	 i	mora	
biti	potpisan	od	svih	vijećnika	koji	predlažu	donošenje	

zaključka	 o	 traženju	 izvješća	Općinskog	 načelnika.	U	
prijedlogu	mora	 biti	 jasno	 postavljeno,	 formulirano	 i	
obrazloženo	pitanje	o	kojem	se	traži	izvješće.

Članak	62.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	stavlja	prijedlog	za	

traženje	izvješća	na	dnevni	red	prve	iduće	sjednice	Op-
ćinskog	vijeća	koja	se	održava	nakon	primitka	prijedloga,	
ali	ne	prije	nego	što	protekne	najmanje	15	dana	od	dana	
primitka.

Članak	63.
Predstavnik	vijećnika	koji	su	podnijeli	prijedlog	za	

traženje	izvješća	ima	pravo	na	sjednici	Općinskog	vijeća	
izložiti	i	obrazložiti	prijedlog.

Općinski	načelnik	ima	pravo	na	sjednici	usmeno	se	
očitovati	na	podneseni	prijedlog.

Članak	64.
Vijećnici	 koji	 su	 podnijeli	 prijedlog	 za	 traženje	

izvješća	Općinskog	 načelnika	mogu	 prijedlog	 povući	
najkasnije	prije	odlučivanja	o	prijedlogu.

Ako	prijedlog	za	traženje	izvješća	Općinskog	na-
čelnika	nije	usvojen,	prijedlog	za	traženje	izvješća	o	bitno	
podudarnom	pitanju	ne	može	se	ponovno	postaviti	prije	
proteka	roka	od	60	dana	od	dana	kada	je	Općinsko	vijeće	
donijelo	zaključak	kojim	ne	prihvaća	prijedlog	za	traženje	
izvješća	od	Općinskog	načelnika.

XI.	POSLOVNI	RED	NA	SJEDNICI
1.	Sazivanje	sjednice

Članak	65.
Sjednice	Vijeća	 saziva	 predsjednik	Općinskog	

vijeća	i	njima	predsjedava.
U	odsutnosti	predsjednika	Vijeća,	sjednicom	pred-

sjedava	potpredsjednik	vijeća.
U	odsutnosti	predsjednika	Vijeća	i	potpredsjednika	

vijeća,	sjednicom	predsjedava	član	Vijeća	kojeg	odredi	
Vijeće.

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

Članak	66.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	 saziva	 sjednice	po	

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

nicu	vijeća	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	jedne	trećine	
članova	Vijeća	 ili	 na	prijedlog	Općinskog	načelnika,	u	
roku	od	15	dana	od	primitka	zahtjeva.

Ako	predsjednik	Općinskog	vijeća	ne	sazove	sjed-
nicu	u	roku	iz	stavka	2.	ovog	članka,	sjednicu	će	sazvati	
načelnik,	u	roku	od	8	dana.

Nakon	proteka	rokova	iz	stavka	2.	i	3.	ovog	članka	
sjednicu	može	sazvati,	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	
jedne	trećine	članova	predstavničkog	tijela,	čelnik	središ-
njeg	tijela	državne	uprave	nadležnog	za	lokalnu	i	područnu	
(regionalnu)	 samoupravu.	Zahtjev	 vijećnika	mora	 biti	
predan	u	pisanom	obliku	i	potpisan	od	vijećnika.

Sjednica	Općinskog	vijeća	sazvana	sukladno	odre-
bama	stavka	2.,	3.	i	4.	ovog	članka	mora	se	održati	u	roku	
od 15 dana.

Sjednica	sazvana	protivno	odredbama	ovog	članka	
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smatra	se	nezakonitom,	a	doneseni	akti	ništavima.	
Sjednica	vijeća	saziva	se	pismenim	putem,	a	u	izni-

mno	hitnim	slučajevima	saziva	se	usmeno	(telefonski).
Članak	67.

Poziv	za	sjednicu	dostavlja	se	vijećnicima	pet	dana	
prije	održavanja	sjednice.

Izuzetno,	u	slučajevima	kada	je	potrebno	donijeti	
pojedini	akt	po	hitnom	postupku	ili	kada	to	zahtijevaju	
drugi	osobito	opravdani	razlozi,	predsjednik	vijeća	može	
sazvati	 sjednicu	 izvan	 roka	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka,	
a	 dnevni	 red	 za	 tu	 sjednicu	može	 predložiti	 na	 samoj	
sjednici.

Uz	poziv	sa	prijedlogom	dnevnog	reda,	vijećnicima	
se	dostavljaju	prijedlozi	akata	koji	se	odnose	na	prijedlog	
dnevnog	reda,	odgovarajući	materijal	za	pitanja	koja	se	
predlažu	 za	 dnevni	 red,	 te	 skraćeni	 zapisnik	 o	 radu	 s	
prethodne	sjednice.

Sjednica	 vijeća	može	 se	 sazvati	 i	 elektroničkim	
putem.

2.	Dnevni	red
Članak	68.

Dnevni	 red	za	sjednicu	predlaže	predsjednik	Op-
ćinskog	vijeća	u	pozivu	za	sjednicu.	

Dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća	utvrđuje	se	
na	početku	sjednice.

Prilikom	 utvrđivanja	 dnevnog	 reda	 predsjednik	
Općinskog	vijeća	i	ovlašteni	predlagatelji	mogu	predložiti	
dopunu	dnevnog	reda	ili	da	se	pojedini	predmet	izostavi	
iz	dnevnog	reda.

Članak	69.
Prilikom	 utvrđivanja	 dnevnog	 reda	 najprije	 se	

odvojeno	 odlučuje	 o	 prijedlogu	 da	 se	 pojedina	 točka	
dnevnog	reda	izostavi,	a	zatim	da	se	dnevni	red	dopuni	
novom	točkom.

Nakon	donošenja	odluka	iz	stavka	1.	ovog	članka,	
predsjednik	vijeća	daje	na	prihvaćanje	dnevni	red	u	cjelini.

O	izmjeni	dnevnog	reda	se	glasuje	bez	rasprave.
Nakon	što	je	utvrđen	dnevni	red	sjednice	sukladno	

odredbama	 ovog	 Poslovnika,	 predsjednik	Općinskog	
vijeća	objavljuje	utvrđeni	dnevni	red.

3.	Predsjedavanje	i	sudjelovanje
Članak	70.

Na	sjednici	Vijeća	nitko	ne	može	govoriti	prije	nego	
što	zatraži	i	dobije	riječ	od	predsjednika	Vijeća.

Prijave	za	govor	primaju	se	kad	se	otvori	rasprava,	
te	u	tijeku	rasprave	sve	do	njezina	zaključivanja.

Predsjedavajući	bilježi	redoslijed	kojim	se	članovi	
Vijeća,	odnosno	Općinski	načelnik	i	ovlašteni	predstavnici	
radnih	tijela,	javljaju	za	pravo	govora.

Članak	71.
Predsjednik	 vijeća	 brine	 o	 održavanju	 reda	 na	

sjednici.
Održavajući	red	na	sjednici	predsjednik	Vijeća	brine	

da	govornik	ne	bude	ometan	ili	spriječen	u	svom	govoru.
Govornika	može	 opomenuti	 da	 narušava	 red	 ili	

prekinuti	u	govoru,	samo	predsjednik	Vijeća.
Predsjednik	Vijeća	brine	o	tome	da	se	govornik	drži	

predmeta	rasprave	točke	dnevnog	reda.

Vijećnik	može	u	raspravi	govoriti	najduže	2	minute.
Nakon	što	završe	svoj	govor	svi	vijećnici	koji	su	se	

prijavili	za	govor	u	skladu	s	člankom	70.	ovog	Poslov-
nika,	mogu	ponovno	zatražiti	riječ	i	tada	mogu	govoriti	
još	najviše	dvije	minute,	neovisno	o	tome	da	li	su	ranije	
govorili	o	toj	temi.

Članak	72.
Govornik	može	 govoriti	 samo	o	 temi	 o	 kojoj	 se	

raspravlja	i	prema	utvrđenom	dnevnom	redu.
Ako	se	govornik	udalji	od	predmeta	dnevnog	reda,	

govori,	a	nije	dobio	odobrenje	predsjednika,	svojim	upadi-
cama	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	pona-
šanjem	zbog	kojeg	mu	je	opomena	izrečena,	predsjednik	
Općinskog	vijeća	će	mu	oduzeti	riječ,	a	po	potrebi	i	udaljiti	
ga	sa	sjednice.

Ako	vijećnik	odbije	napustiti	sjednicu	u	slučaju	iz	
stavka	3.	ovog	članka,	predsjednik	Općinskog	vijeća	će	
utvrditi	da	je	vijećnik	udaljen	sa	sjednice	i	da	se	ne	broji	
prilikom	glasovanja.

Ako	predsjednik	Općinskog	vijeća	ne	može	održati	
red	na	sjednici	navedenim	mjerama,	odredit	će	se	prekid	
sjednice.

Članak	73.
Vijeće	može	raspravljati	ako	je	na	sjednici	nazočna	

većina	svih	članova	Vijeća,	ako	Zakonom,	Statutom	i	ovim	
Poslovnikom	nije	određeno	drugačije.

Nazočnost	članova	vijeća	utvrđuje	predsjedavajući	
brojanjem	članova.

Vijećnik	koji	neće	prisustvovati	sjednici	Općinskog	
vijeća	o	tome	obavještava	predsjednika	Općinskog	vijeća	
ili	pročelnika	upravnog	tijela	koje	obavlja	stručne	poslove	
za	Općinsko	vijeće.

Kad	predsjednik	Vijeća	utvrdi	da	postoji	nazočnost	
potrebnog	broja	članova	Vijeća,	otvara	sjednicu.

Ako	predsjednik	na	početku	sjednice	utvrdi	da	nije	
nazočan	potreban	broj	članova	Vijeća,	odgađa	sjednicu	
za	drugi	određeni	dan	i	sat.

Članak	74.
Kada	 se	 zbog	opširnosti	 dnevnog	 reda	 ili	 drugih	

uzroka	sjednica	ne	može	završiti,	Vijeće	može	na	prijedlog	
predsjednika	Vijeća	odlučiti	prekinuti	sjednicu	i	zakazati	
nastavak	za	određeni	dan	i	sat,	o	čemu	se	pismeno	ili	usme-
no	(telefonski)	izvješćuju	samo	odsutni	članovi	Vijeća.

4.	Odlučivanje
Članak	75.

Nakon	utvrđivanja	dnevnog	reda	prihvaća	se	skra-
ćeni	zapisnik	o	radu	sa	prethodne	sjednice.

Član	vijeća	ima	pravo	iznijeti	primjedbe	na	skraćeni	
zapisnik.

O	utemeljenosti	 primjedaba	na	 skraćeni	 zapisnik	
odlučuje	se	bez	rasprave.

Ako	se	primjedbe	prihvate,	u	zapisnik	će	se	unijeti	
odgovarajuće	izmjene	skraćenog	zapisnika.

Članak	76.
Nakon	prihvaćanja	skraćenog	zapisnika	sa	prethod-
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ne	sjednice,	započinje	rasprava	po	svakoj	točki	prihvaće-
noga	i	utvrđenoga	dnevnog	reda.

Članak	77.
Općinsko	 vijeće	 donosi	 akte	 većinom	 glasova,	

ukoliko	je	na	sjednici	Općinskog	vijeća	nazočna	većina	
vijećnika,	osim	ako	zakonom,	Statutom	Općine	Mače	ili	
ovim	Poslovnikom	nije	drugačije	određeno.

Većinom	glasova	svih	vijećnika,	Općinsko	vijeće	
donosi	sljedeće	akte:

-	Statut	Općine	Mače,
-	Poslovnik	Općinskog	vijeća,
-	Proračun,
-	Godišnje	izvješće	o	izvršenju	proračuna,
-	odluku	o	izboru	i	razrješenju	predsjednika	i	pot-

predsjednika	Općinskog	vijeća,
-	 odluku	 o	 raspisivanju	 referenduma	 o	 opozivu	

Općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika,
-	 odluku	 o	 raspisivanju	 referenduma	o	 pitanjima	

iz	samoupravnog	djelokruga	utvrđenih	Statutom	Općine	
Mače.

Članak	78.
Na	početku	rasprave	o	svakoj	točki	prihvaćenoga	

i	 utvrđenoga	dnevnog	 reda,	 predlagatelj	 u	 pravilu	 daje	
usmeno	obrazloženje.

Kada	 predlagatelj	 pojedinu	 točku	 dnevnog	 reda	
obrazloži,	mogu	i	ovlašteni	predstavnici	radnih	tijela,	ako	
je	to	potrebno,	dopuniti	usmeno	obrazloženje	stavovima	
radnih	tijela.

Članak	79.
Radi	djelotvornijeg	rada	na	sjednici,	govornik	treba	

govoriti	kratko	i	sažeto,	u	vezi	sa	predmetnom	točkom	
dnevnog	 reda,	 ne	 ponavljajući	 ono	 što	 je	 već	 rečeno	 i	
najdulje	2	minute.

5.	Glasovanje
Članak	80.

Glasovanje	na	sjednici	je	javno,	osim	ako	Zakonom,	
Statutom,	 ovim	Poslovnikom	 ili	 odlukom	Vijeća	 nije	
određeno	da	se	glasuje	tajno.

Članovi	vijeća	glasuju	izjašnjavanjem:	«za»,	«protiv	
»	ili	«suzdržan».

Članak	81.
Javno	se	glasuje	dizanjem	ruku	ili	poimenično.
Glasovanje	dizanjem	ruku	provodi	se	na	način	da	

predsjednik	Općinskog	vijeća	prvo	poziva	vijećnike	da	
se	 izjasne	 tko	 je	 ‘’za’’	prijedlog,	zatim	 tko	 je	 ‘’protiv’’	
prijedloga,	odnosno	da	li	se	tko	suzdržao	od	glasovanja.	

Glasovi	vijećnika	koji	su	bili	nazočni	u	vijećnici,	
a	nisu	glasovali	‘’za’’	niti	‘’protiv’’	prijedloga	i	nisu	se	
izjasnili	 da	 se	 suzdržavaju	 od	 glasovanja,	 smatraju	 se	
suzdržanim	glasovima.

Ako	se	dizanjem	ruku	ne	može	točno	utvrditi	re-
zultat	glasovanja,	 te	kada	 to	odluči	Vijeće,	odnosno	na	
prijedlog	predsjednika	Vijeća	ili	najmanje	trećine	članova	
Vijeća,	glasuje	se	poimenično.

Poimenično	 se	 glasuje	 tako	 da	 članovi	Vijeća,	
po	 prozivanju	 izjavljuju	 da	 glasuju:	 «za»,	 «protiv»	 ili	
«suzdržan».	

Poslije	glasovanja	predsjednik	Vijeća	utvrđuje	re-

zultat	i	objavljuje	da	li	je	prijedlog	o	kojem	se	glasovalo	
prihvaćen	ili	odbijen.

Članak	82.
Tajnim	glasovanjem	rukovodi	predsjednik	Vijeća	uz	

pomoć	dva	člana	Vijeća,	koje	izabere	Vijeće.
U	slučaju	iz	stavka	1.	ovog	članka	predsjednik	Vi-

jeća	i	članovi	Vijeća	koji	pomažu,	utvrđuju	i	objavljuju	
rezultat	glasovanja.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	objavljuje	rezultate	
glasovanja	na	istoj	sjednici	na	kojoj	je	provedeno	tajno	
glasovanje.

Članak	83.
Tajno	 se	glasuje	na	ovjerenim	glasačim	 listićima	

iste	boje	i	veličine.
Ukoliko	 se	 glasuje	 o	 pojedinom	 prijedlogu	 ili	

predmetu	pitanje	mora	biti	postavljeno	jasno	i	precizno,	
a	glasuje	se	‘’za’’,	‘’protiv’’	i	‘’suzdržan’’.

Svaki	član	Vijeća	dobiva	nakon	što	je	prozvan	gla-
sački	listić,	koji	kada	ga	ispuni	stavlja	u	glasačku	kutiju.

Nevažećim	se	smatra	glasački	listić	iz	kojeg	se	ne	
može	točno	utvrditi	volja	člana	Vijeća,	odnosno	ne	može	
se	utvrditi	da	li	je	član	Vijeća	glasovao	«za»	ili	«protiv»	
prijedloga.

Članak	84.
Kandidati	na	glasačkom	listiću	navode	se	abeced-

nim	redom	prezimena.
Član	Vijeća	glasuje	 tako	da	na	glasačkom	 listiću	

zaokružuje	broj	ispred	kandidata	za	kojeg	glasuje.
XII.	IZBORI	I	IMENOVANJA

Članak	85.
Predsjednika	 i	 potpredsjednike	Općinskog	vijeća	

bira	i	razrješava	Općinsko	vijeće	na	način	i	u	postupku	
propisanim	Statutom	Općine	i	ovim	Poslovnikom.

Članak	86.
Potpredsjednici	Općinskog	vijeća	pomažu	u	radu	

predsjedniku	Općinskog	vijeća	 te	 obavljaju	 poslove	 iz	
njegovog	djelokruga	za	koje	ih	on	ovlasti.

Ako	je	predsjednik	Općinskog	vijeća	spriječen	ili	
odsutan	zamjenjuje	ga	potpredsjednik.

Dok	 zamjenjuje	 predsjednika	Općinskog	 vijeća,	
potpredsjednik	ima	prava	i	dužnosti	predsjednika.

Članak	87.
Na	prijedlog	Odbora	za	izbor	i	imenovanje	ili	naj-

manje	jedne	trećine	vijećnika	može	se	pokrenuti	postupak	
razrješenja	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	Općinskog	
vijeća.

Prijedlog	 se	 dostavlja	 predsjedniku	Općinskog	
vijeća	u	pisanom	obliku	i	mora	sadržavati	obrazloženje	
prijedloga.

Predsjednik,	 odnosno	 potpredsjednik	Općinskog	
vijeća	imaju	pravo	očitovati	se	o	prijedlogu	najkasnije	u	
roku	8	dana	od	dostave	prijedloga.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	 dužan	 je	 prijedlog	
uvrstiti	u	dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća	koja	se	
mora	 održati	 najkasnije	 u	 roku	od	30	dana	od	kada	 je	
prijedlog	zaprimljen.

Ako	Općinsko	vijeće	donese	odluku	o	razrješenju	
predsjednika	 i	 oba	 potpredsjednika	Općinskog	 vijeća,	
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mandat	i	prava	na	temelju	obavljanja	dužnosti	im	prestaju	
izborom	novog	predsjednika	Općinskog	vijeća.

Članak	88.
Predsjednik	 i	 potpredsjednici	Općinskog	 vijeća	

mogu	dati	 ostavku.	Dužnost	 im	prestaje	 danom	 izbora	
novog	predsjednika	Općinskog	vijeća.

Ostavka	se	predaje	u	pisanom	obliku	predsjedniku	
Općinskog	vijeća.

Članak	89.
Ako	Općinsko	 vijeće	 razriješi	 predsjednika	Op-

ćinskog	vijeća,	a	na	istoj	sjednici	ne	izabere	novog,	pot-
predsjednik	Općinskog	vijeća	 ima	sva	prava	 i	dužnosti	
predsjednika	dok	se	ne	izabere	novi	predsjednik.

Općinsko	vijeće	 dužno	 je	 u	 roku	od	30	dana	 od	
donošenja	 odluke	 o	 razrješenju	 predsjednika	 izabrati	
novog	predsjednika.

XIII.	ZAPISNIK
Članak	90.

O	radu	sjednice	vijeća	sastavlja	se	skraćeni	zapisnik.
Zapisnik	sadrži	osnovne	podatke	o	radu	sjednice,	o	

prijedlozima	iznijetim	na	sjednici	te	o	donijetim	odlukama,	
odnosno	drugim	aktima.

U	zapisnik	se	unosi	i	rezultat	glasovanja	o	pojedinoj	
točki	utvrđenoga	i	prihvaćenoga	dnevnog	reda.

Sastavni	dio	zapisnika	su	i	donijeti	tekstovi	odluka	
i	drugih	akata.

Skraćeni	zapisnik	koji	je	prihvaćen,	potpisuje	pred-
sjednik	Općinskog	vijeća	i	službenik	koji	vodi	zapisnik.

Članak	91.
Sjednice	Općinskog	vijeća	tonski	se	snimaju.
Upravno	 tijelo	Općine	Mače	dužno	 je	 omogućiti	

vijećniku,	 na	 njegov	 zahtjev,	 da	 sasluša	 tonski	 snimak	
sjednice	u	prostorijama	Jedinstvenog	upravnog	odjela.

XIV.	JAVNOST	RADA	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Članak	92.

Rad	Općinskog	vijeća	je	javan.
Vijeće	 obavještava	 javnost	 o	 svojem	 radu	putem	

javnih	glasila	i	objava	na	web	stranicama	Općine	Mače.
Izvjestitelji	 javnih	glasila	 imaju	pravo	pratiti	 rad	

Vijeća	i	njegovih	radnih	tijela.
Članak	93.

Građani	 imaju	pravo	prisustvovati	na	sjednicama	
Općinskog	vijeća,	 ali	 bez	 prava	 raspravljanja	 i	 odluči-
vanja.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	može	ograničiti	broj	
građana	koji	prisustvuju	sjednici	zbog	prostora	i	održa-
vanja	reda	na	sjednici.

Članak	94.
Radi	točnog	i	potpunijeg	obavještavanja	javnosti	o	

radu	Općinskog	vijeća	mogu	se	davati	službena	priopćenja	
za	javna	glasila.

Priopćenja	za	javna	glasila	daje	predsjednik	Općin-
skog	vijeća	ili	osoba	koju	on	za	to	ovlasti.

Članak	95.
Bez	nazočnosti	javnosti	održavaju	se	sjednice	Vije-

ća,	ili	pojedini	dijelovi	sjednice	Vijeća,	kada	se	raspravlja	
o	materijalima	 koji	 su	 sukladno	 posebnim	 propisima	
označeni	određenim	stupnjem	tajnosti	ili	je	informacija	

zaštićena	 zakonom	kojim	 se	 uređuje	 područje	 zaštite	
osobnih	podataka.	

XV.	OBAVLJANJE	 POSLOVA	ZA	POTREBE	
OPĆINSKOG	VIJEĆA

Članak	96.
U	Upravnom	 odjelu	Općine	Mače	 obavljaju	 se	

stručni,	administrativni,	tehnički	i	drugi	poslovi	za	potrebe	
Općinskog	vijeća.

XVI.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	97.

Stupanjem	na	snagu	ovog	Poslovnika	prestaje	važiti	
Poslovnik	Općinskog	 vijeća	Općine	Mače	 («Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	Županije»	broj	14/09).

Članak	98.
Ovaj	 Poslovnik	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	

dana	objave	u	«Službenom	glasniku	Krapinsko	zagorske	
županije».
KLASA:	012-04/13-01/02
URBROJ:2211/06-13-02
Mače,	15.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Matija	Hrandek,	v.r.

OPĆINA MIHOVLJAN

Na	temelju	članka	35.	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi	(“Narodne	novine”	br.	33/01,	
60/01,	129/05,	109/07,	125/08,	36/09,	150/11,	144/12	i	
19/13)	i	članka	39.	Statuta	općine	Mihovljan	(“Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije”	br.	18/09),	Općin-
sko	vijeće	općine	Mihovljan	na	svojoj	22.	sjednici	odr-
žanoj	dana	15.	ožujka	2013.	godine,	jednoglasno	donosi

S T A T U T
OPĆINE MIHOVLJAN

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	Statutom	uređuju	se	obilježja	Općine	Mihov-
ljan	(u	daljnjem	tekstu:	Općina),	samoupravni	djelokrug,	
javna	 priznanja,	 ustrojstvo,	 ovlasti	 i	 način	 rada	 tijela	
Općine	Mihovljan,	način	obavljanja	poslova,	oblici	ne-
posrednog	sudjelovanja	građana	u	odlučivanju,	provedba	
referenduma	u	 pitanjima	 iz	 samoupravnog	djelokruga,	
mjesna	samouprava,	ustrojstvo	i	rad	javnih	službi,	imovina	
i	financiranje	općine,	oblici	suradnje	s	jedinicama	lokalne	i	
područne	(regionalne)	samouprave	u	zemlji	i	inozemstvu,	
te	druga	pitanja	važna	za	ostvarivanje	prava	i	obveza	Op-
ćine	Mihovljan	kao	jedinice	lokalne	samouprave.

Članak	2.
Statut	je	temeljni	i	najviši	opći	akt	Općine	Mihov-

ljan. 
Svi	ostali	opći	akti	i	pojedinačne	odluke	tijela	Opći-

ne	moraju	biti	u	skladu	s	odredbama	zakona	i	ovog	Statuta.
II.	STATUS,	PODRUČJE	I	GRANICE	OPĆINE

Članak	3.
Općina	Mihovljan	je	jedinica	lokalne	samouprave.
U	 sastavu	Općine	Mihovljan	 nalaze	 se	 sljedeća	

naselja:	
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puta	4595.	
Prema	 istoku	navedenim	putem	dolazi	 do	parce-

le	 2481.	 Južnim	 rubom	parcele	 2481,	 2484/2,	 2485/2,	
2808/2,	2803/2	i	2803/1	dolazi	do	parcele	2775/4.	Sje-
vernim	 rubom	 te	 parcele	 dolazi	 do	 javnog	 puta	 4514.	
Južnim	 rubom	parcela	 2542/1,	 2542/2	 i	 2542/3	 dolazi	
do	 javnog	 puta	 4530.	Tim	putem	prema	 istoku	 dolazi	
do	raskršća	puteva	4578	i	4530.	Javnim	putem	4578	ide	
prema	jugu,	dolazi	do	raskršća	s	putem	4538,	gdje	pre-
ma	zapadu	navedenim	putem	dolazi	do	parcele	2691/1.	
Zapadnim	 rubom	parcele	 2691/1	 te	 južnim	 rubovima	
parcela	2691/2,	2687/2,	2688/1,	2688/2a,	2688/2b,	2690,	
2689/4	dolazi	do	javnog	puta	4666.	Prema	jugu	navedenim	
putem	do	puta	4665.	Tu	nastavlja	prema	jugu	tim	putem	
do	parcele	3860.	Južnim	rubovima	parcela	3860,	4159/4,	
4159/3,	 4159/2,	 4159/1,	 4158/4	 i	 4167	 te	 sjevernim	
rubom	4168/1	dolazi	 do	puta	4661.	Navedenim	putem	
prema	jugu,	te	putevima	4660	i	4663	dolazi	do	parcele	
3596/2.	Sjevernim	rubom	navedene	parcele	prema	zapa-
du	te	južnim	rubovima	parcela	3800/7,	3800/6	i	3800/5	
dolazi	do	parcele	3598/3.	Istočnim	rubom	parcele	3598/3,	
3600/3	dolazi	do	parcele	3592/1.	Zapadnim	rubom	parcela	
3592/1,	3592/2b	te	sjevernim	rubovima	parcela	3584/1	
i	 3585/1	 dolazi	 do	 parcele	 3524.	Zapadnim	 rubovima	
parcela	3525,	3530/1,	3531/1	i	3532/4	dolazi	do	parcele	
3524.	Zapadnim	rubovima	parcela	3525,	3530/1,	3531/1	
i	3524/4	dolazi	do	parcele	3541/3a.	Njezinom	sjevernom	
i	zapadnom	stranom	te	zapadnom	stranom	3542/1	dolazi	
do	parcele3542/2.	Sjevernim	i	zapadnim	rubom	navedene	
parcele	te	zapadnim	rubom	parcela	3542/3,	3542/4	dolazi	
do	parcele	3574/1.	Istočnim	rubom	parcela	3574/1,	3574/2	
i	3574/3	dolazi	do	javnog	puta	4650.	Javnim	putem	ide	do	
potoka	Šikad	kojim	nastavlja	prema	jugu	do	katastarske	
općine	Mihovljan.	

Nastavlja	 granicom	katastarske	 općine	Veternica	
do	kuće	103	i	104	(zaseoka	Babići)	gdje	obilazeći	iste	sa	
sjeverne	strane	dolazi	do	potoka	Velika.	Dalje	nastavlja	
granicom	katastarske	 općine	Mihovljan	 početne	 točke	
opisa.

Iz	opisa	granice	Općine,	slijedi	da	Općina	teritori-
jalno	graniči	sa	općinama:	Mače,	Novi	Golubovec,	Bede-
kovčina,	Radoboj,	Sveti	Križ-Začretje	te	Gradom	Krapina.		

Površina	Općine	Mihovljan	iznosi:	26,5	km2.
III.	OBILJEŽJA,	PEČATI	I	DAN	OPĆINE

Članak	6.
Općina	ima	svoja	obilježja.
Obilježja	Općine	su:
a)	grb	Općine
b)	zastava	Općine

Članak	7.
Općinsko	 vijeće	 utvrdit	 će	 oblik	 grba	 i	 zastave	

svojom	odlukom	uz		odobrenje	središnjeg	tijela	državne	
uprave	 nadležnog	 za	 lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	
samoupravu.

Članak	8.
O	načinu	isticanja	i	uporabe	grba	i	zastave	Općine,	

Općinsko	vijeće	donosi	poseban	opći	akt.
Članak	9.

-	Sutinske	Toplice
-	Frkuljevec	Mihovljanski
-	Mihovljan
-	Gregurovec
-	Kuzminec.
Granice	Općine	predstavljaju	granice	rubnih	kata-

starskih	općina	koje	se	nalaze	unutar	područja	i	mogu	se	
mijenjati	na	način	i	u	postupku	koji	je	propisan	zakonom.

Članak	4.
Općina	Mihovljan	pravna	je	osoba.	
Naziv	Općine	je:	Općina	Mihovljan.
Sjedište	Općine	je	u	Mihovljanu,	Mihovljan	48.

Članak	5.
Opis	granice	područja	Općine:
Granica	Općine	 počinje	 na	 granici	 katastarskih	

općina	Mihovljan,	Jesenje	i	Veternica,	zatim	služnim	pu-
tem	kroz	parcelu	1357	dolazi	do	javnog	puta	4535.	Dalje	
nastavlja	prema	 jugu	navedenim	putem	do	dalekovoda	
DV	220	kW	MRACLIN	–	KIDRIČEVO	kojim	nastavlja	
prema	 jugoistoku	do	služnog	puta	na	parceli	1197/4	 te	
tim	putem	jugozapadno	nastavlja	do	javnog	puta	4500/1b	
(cesta	Novi	Golubovec	–	Kuzminec).	

Tim	putem	ide	do	raskršća	puteva	4500/1b	te	4471,	
nastavno	prema	jugu	navedenim	putem	4471,	obilazeći	
dvorište	sa	sjeverne	strane	kućnog	broja	84	vrača	se	na	
navedeni	put	te	nastavlja	istim	putem	te	putem	4480	do	
parcele	 206/5.	 Sjevernim	 rubom	parcela	 206/1,	 206/2,	
206/3	i	206/4	dolazi	do	parcele	289,	gdje	njezinim	sjever-
nim	te	zapadnim	rubom	parcele	291/1	do	potoka	Žalica.	
Tim	potokom	nastavlja	prema	jugu	do	parcele	524	i	559	
gdje	sjevernim	rubom	parcele	559	i	557/3	te	557/1	dolazi	
do	parcele	556/1.	Njezinom	južnom	stranom	te	sjevernom	
stranom	parcela	34/3,	34/4,	34/5	i	34/6	dolazi	do	parcele	
34/7	gdje	se	zapadnom	stranom	navedene	parcele	spaja	
na	 javni	 put	 4471.	Nastavlja	 navedenim	putem	prema	
jugu	do	puta	4409.	Tim	putem	ide	prema	istoku	do	par-
cele	13/2.	Navedenom	parcelom	te	zapadnim	rubovima	
parcela	13/13,	13/14,	13/15,	13/10,	13/9,	13/8,	13/9,	13/6,	
13/5,	13/1,	7/7	i7/2	dolazi	do	parcele	4.	Nastavlja	prema	
istoku	južnim	rubovima	parcela	5/1,	5/2,	5/3,	5/4,	5/5,	5/6,	
5/7,	5/8	i	5/9	dolazi	do	parcele	5/10	gdje	prema	sjeveru	
nastavlja	zapadnim	rubom	navedene	parcele	te	dolazi	do	
javnog	puta	4614.	

Nastavlja	prema	istoku	navedenim	putem	do	puta	
4612	kojim	ide	prema	istoku	do	puta	4611,	te	tim	putem	
do	parcele	2084/1.	

Zapadnom	stranom	navedene	parcele	 te	 južnim	 i	
istočnim	rubom	parcele	2346	do	puta	te	rubom	parcele	
2432/1	 do	 puta	 4608.	Nastavlja	 tim	putem	do	 parcele	
2426/2	 te	njezinim	južnim	rubom	do	parcele	244/1b	te	
sa	 zapadne	 strane	do	klijeti.	 Istočnom	 stranom	parcele	
2441/4	dolazi	do	parcele	2395/2	gdje	njezinom	južnom	
stranom	kao	i	južnom	stranom	parcela	3055,	3054,	3023	
i	3022	dolazi	do	puta	4600.	

Tim	putem	prema	istoku	do	parcele	2446	gdje	nje-
zinim	istočnim	rubom	dolazi	do	puta	4594,	nastavljajući	
tim	putem	do	parcele	2979.	Zapadnim	rubovima	parcela	
2979,	2980,	2981,	2961/2,	2958	i	2961/2	dolazi	do	javnog	
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Tijela	Općine	 imaju	 pečate	 u	 skladu	 s	 posebnim	
propisima.	

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

Članak	10.
Dan	Općine	Mihovljan	svečano	se	obilježava	29.	

rujna.	
U	 povodu	Dana	Općine	 dodjeljuju	 se	 priznanja	

Općine,	prigodni	pokloni	te	priređuju	druge	svečanosti.
IV.	JAVNA	PRIZNANJA	

Članak	11.
Građanima	Općine	Mihovljan	i	drugim	osobama,	

njihovim	udrugama,	drugim	lokalnim	zajednicama,	usta-
novama,	trgovačkim	društvima,	vjerskim	zajednicama	i	
drugim	pravnim	osobama	koje	osobito	pridonose	razvoju	
Općine	mogu	se	dodjeljivati	javna	priznanja	za	uspjehe	
u	radu.	

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

Članak	12.
Javna	priznanja	Općine	su:
a)	Povelja	počasnog	građanina	Općine
b)	Nagrada	za	životno	djelo
c)	Nagrada	Općine
d)	Plaketa	Općine
e)	Grb	Općine

Članak	13.
Počasnim	građaninom	Općine	može	se	proglasiti	

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

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

Članak	14.
Nagrada	 za	 životno	 djelo	Općine,	 dodjeljuje	 se	

osobama,	za	osobite	uspjehe	u	razvoju	društvenih	odnosa	
i	unapređenju	gospodarstva,	obrazovanja,	znanosti,	kul-
ture,	tjelesne	kulture,	zdravstva,	socijalne	skrbi	i	drugih	
djelatnosti,	posebno	značajnih	za	Općinu,	kada	se	ocjeni	
da	 je	određena	osoba	 sve	 svoje	objektivne	mogućnosti	
utkala	u	odnosno	djelo	i	u	tome	postigla	svoj	neponovljiv	
rezultat	u	odnosnom	području.	

Članak	15.
Nagrada	Općine	dodjeljuje	se	fizičkim	 i	pravnim	

osobama,	za	osobite	uspjehe	u	razvoju	društvenih	odnosa	
i	unapređenju	djelatnosti	iz	članka	14.	ovog	Statuta,	od	
posebnog	značaja	za	Općinu

Članak	16.
Plaketa	Općine	 dodjeljuje	 se	fizičkim	 i	 pravnim	

osobama,	za	osobite	uspjehe	u	razvoju	društvenih	odnosa	
i	unapređenju	djelatnosti	iz	članka	14.	ovog	Statuta,	od	
posebnog	značaja	za	Općinu.

Članak	17.
Grb	Općine	dodjeljuje	se	građanima	Općine,	osta-

lim	građanima	Republike	Hrvatske,	te	građanima	drugih	
zemalja,	za	zasluge	za	opći	razvoj	demokracije	i	napredak	
čovječanstva.

Članak	18.
O	sadržaju,	obliku	 i	postupku	dodjele	 javnih	pri-

znanja	Općine	odlučuje	Općinsko	vijeće	posebnim	općim	
aktom.

Osim	javnih	priznanja	u	smislu	članka	12.	ovog	Sta-
tuta,	za	pojedine	prigode	Općinsko	vijeće	može	ustanoviti	
i	dodijeliti	i	druga	priznanja.

V.	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG
Članak	19.

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

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

–	uređenje	naselja	i	stanovanje,
–	prostorno	i	urbanističko	planiranje,
–	komunalno	gospodarstvo,
–	brigu	o	djeci,
–	socijalnu	skrb,
–	primarnu	zdravstvenu	zaštitu,
–	odgoj	i	osnovno	obrazovanje,
–	kulturu,	tjelesnu	kulturu	i	šport,
–	zaštitu	potrošača,
–	zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,
–	protupožarnu	 i	civilnu	zaštitu,	promet	na	svom	

području,
–	te	ostale	poslove	sukladno	posebnim	zakonima.
Općina	Mihovljan	obavlja	poslove	iz	samouprav-

nog	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	načel-
nika	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	20.
Općina	Mihovljan	može	 organizirati	 obavljanje	

pojedinih	poslova	iz	članka	19.	ovog	Statuta	zajednički	
s	drugom	jedinicom	lokalne	samouprave	ili	više	jedinica	
lokalne	samouprave,	osnivanjem	zajedničkog	tijela,	zajed-
ničkog	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	općinski	načelnik	zaključuje	sporazum	o	osnivanju	
zajedničkog	upravnog	tijela,	kojim	se	propisuje	financi-
ranje,	 način	 upravljanja,	 odgovornost,	 statusna	 pitanja	
službenika	i	namještenika	i	druga	pitanja	od	značaja	za	
to	tijelo.

Općinsko	vijeće	može	odlučiti	da	se	pojedini	poslovi	
iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	iz	članka	19.	ovog	
Statuta,	 čije	 je	 obavljanje	 od	 šireg	 interesa	 za	 građane	
na	 području	 više	 jedinica	 lokalne	 samouprave	 prenesu	
na	Krapinsko-zagorsku	 županiju,	 u	 skladu	 s	 njezinim	
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Statutom.
Članak	21.

Općinsko	vijeće	općine	Mihovljan	može	posebnom	
odlukom,	u	skladu	sa	statutom	Općine,	pojedine	poslove	iz	
samoupravnog	djelokruga	Općine	koji	su	od	neposrednog	
i	svakodnevnog	utjecaja	na	život	i	rad	građana	na	području	
mjesnog	odbora	prenijeti	na	mjesne	odbore.	

Članak	22.
Općina	u	okviru	poslova,	prava	i	obveza	koje	ostva-

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

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

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

vlasništvu,
4.	 osigurava	 sredstva	 za	 zadovoljavanje	 javnih	

potreba	stanovnika	i	vodi	brigu	o	potrebama	i	interesima	
stanovnika	u	oblasti	predškolskog	odgoja,	kulture,	 teh-
ničke	kulture,	tjelesne	kulture,	sporta,	i	socijalne	skrbi,

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

6.	osigurava	uvjete	za	zaštitu	potrošača,
7.	osigurava	uvjete	za	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,
8.	osigurava	uvjete	za	uređenje	prostora	i	urbani-

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

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

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

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

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

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

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

podarski,	društveni,	kulturni	i	socijalni	napredak	Općine.
Članak	23.

Općinsko	vijeće	može	zatražiti	od	županijske	skup-
štine	Krapinsko-zagorske	županije	da	joj,	uz	suglasnost	
središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	 poslove	
lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave,	povjeri	obav-
ljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	županije	na	
području	Općine	ako	se	može	osigurati	dovoljno	prihoda	
za	njihovo	obavljanje.

Članak	24.
Poslovi	državne	uprave	koji	se	obavljaju	u	Općini	

određuju	se	zakonom.
Troškovi	obavljanja	poslova	državne	uprave	koji	se	

obavljaju	u	Općini	podmiruju	se	iz	državnog	proračuna.
VI.	NEPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐA-

NA	U	ODLUČIVANJU
Članak	25.

Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	

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

Članak	26.
Referendum	se	može	 raspisati	 radi	odlučivanja	o	

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

Prijedlog	za	donošenje	odluke	o	raspisivanju	refe-
renduma	iz	stavka	1.	ovoga	članka	može	temeljem	odredbi	
zakona	i	ovog	Statuta,	podnijeti	jedna	trećina	članova	Op-
ćinskog	vijeća,	općinski	načelnik,	većina	vijeća	mjesnih	
odbora	na	području	Općine	i	najmanje	20%	ukupnog	broja	
birača	upisanih	u	popis	birača	Općine.

Članak	27.
Osim	iz	razloga	utvrđenih	člankom	26.	stavkom	1.	

ovoga	Statuta	referendum	se	može	raspisati	i	radi	opoziva	
općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika.

Prijedlog	za	raspisivanje	referenduma	radi	opoziva	
općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika	može	podnijeti	
najmanje	 20%	ukupnog	 broja	 birača	 upisanih	 u	 popis	
birača	Općine.

Prijedlog	mora	biti	 podnesen	u	pisanom	obliku	 i	
mora	sadržavati	osobne	podatke	(ime	i	prezime,	adresu	
prebivališta	i	MBG)	i	vlastoručni	potpis	birača.

Općinsko	vijeće	ne	smije	raspisati	referendum	za	
opoziv	općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika	prije	
proteka	roka	od	12	mjeseci	od	održanih	izbora	ili	ranije	
održanog	referenduma	za	opoziv	niti	u	godini	u	kojoj	se	
održavaju	redovni	izbori	za	načelnika.

Članak	28.
Ako	su	prijedlog	za	raspisivanje	referenduma	pod-

nijeli	birači	Općinsko	vijeće	je	dužno	podneseni	prijedlog	
za	 raspisivanje	 referenduma	u	 roku	od	8	dana	od	dana	
primitka	dostaviti	središnjem	tijelu	državne	uprave	nad-
ležnom	za	lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu.

Ako	 središnje	 tijelo	 državne	 uprave	 nadležno	 za	
lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu	utvrdi	da	je	
prijedlog	za	raspisivanje	referenduma	ispravan,	Općinsko	
vijeće	će	raspisati	referendum	u	roku	od	30	dana	od	dana	
zaprimanja	odluke	o	ispravnosti	prijedloga.

Ako	 su	 prijedlog	 za	 raspisivanje	 referenduma	 za	
opoziv	načelnika	i	njegovog	zamjenika	podnijeli	birači,	
Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 u	 roku	 od	 60	 dana	 od	 dana	
podnošenja	prijedloga	utvrditi	ispravnost	prijedloga	a	u	
daljnjem	roku	od	30	dana	od	dana	utvrđivanja	ispravnosti	
prijedloga	donijeti	odluku	o	raspisivanju	referenduma.

Ako	je	raspisivanje	referenduma	predložila	najma-
nje	jedna	trećina	članova	predstavničkog	tijela,	odnosno	
ako	je	raspisivanje	referenduma	predložio	općinski	načel-
nik	te	ako	je	raspisivanje	referenduma	predložila	većina	
vijeća	mjesnih	odbora	na	području	općine,	predstavničko	
tijelo	dužno	 je	 izjasniti	 se	o	podnesenom	prijedlogu	 te	
ako	 prijedlog	 prihvati,	 donijeti	 odluku	 o	 raspisivanju	
referenduma	u	roku	od	30	dana	od	zaprimanja	prijedloga.

Odluka	o	raspisivanju	referenduma	donosi	se	veći-
nom	glasova	svih	članova	predstavničkog	tijela.

Članak	29.
Odluka	 o	 raspisivanju	 referenduma	 sadrži	 naziv	
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tijela	 koje	 raspisuje	 referendum,	 područje	 za	 koje	 se	
raspisuje	 referendum,	 naziv	 akta	 o	 kojem	 se	 odlučuje	
na	 referendumu,	 odnosno	naznaku	pitanja	 o	 kojem	 će	
birači	odlučivati,	obrazloženje	akta	 ili	pitanja	o	kojima	
se	raspisuje	referendum,	referendumsko	pitanje	ili	pita-
nja,	odnosno	jedan	ili	više	prijedloga	o	kojima	će	birači	
odlučivati,	te	dan	održavanja	referenduma.

Članak	30.
Pravo	 glasanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	 s	

prebivalištem	na	području	Općine,	odnosno	na	području	
za	koje	se	raspisuje	referendum	i	upisani	su	u	popis	birača.

Članak	31.
Odluka	donesena	na	 referendumu	o	 pitanjima	 iz	

članka	26.	stavka	1.	ovog	Statuta	obvezna	je	za	Općinsko	
vijeće,	osim	ako	se	radilo	o	savjetodavnom	referendumu.										

     
Članak	32.

Općinsko	vijeće	može	tražiti	mišljenje	od	mjesnog	
zbora	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.	ovoga	
članka	može	podnijeti	najmanje	jedna	trećina	vijećnika	
Općinskog	vijeća	i	općinski	načelnik.

Općinsko	 vijeće	 dužno	 je	 donijeti	 odluku	 o	 pri-
jedlogu	iz	stavka	2.	ovoga	članka	u	roku	od	60	od	dana	
zaprimanja	prijedloga.

Odlukom	 iz	 stavka	 3.	 ovoga	 članka	 utvrđuje	 se	
o	kojim	će	se	pitanjima	tražiti	mišljenje	te	rok	u	kojem	
je	 rezultate	 održanog	 zbora	 građana	potrebno	dostaviti	
Općinskom	vijeću.

Članak	33.
Zbor	građana	saziva	predsjednik	Općinskog	vijeća	

u	roku	od	15	dana	od	dana	donošenja	odluke	iz	članka	32.	
stavka	3.	ovoga	Statuta.

Zbor	građana	mjesnog	odbora	može	sazvati	i	vijeće	
mjesnog	odbora.

Za	pravovaljanost	izjašnjavanja	na	zboru	građana	
potrebna	 je	prisutnost	najmanje	10%	birača	upisanih	u	
popis	birača	mjesnog	odbora	za	čije	područje	je	sazvan	
zbor	građana.

Izjašnjavanje	građana	na	zboru	građana	u	pravilu	
je	javno,	a	odluke	se	donose	većinom	glasova	prisutnih	
građana.																																																							

Članak	34.
Građani	imaju	pravo	predlagati	Općinskom	vijeću	

donošenje	određenog	akta	ili	rješavanje	određenog	pitanja	
iz	djelokruga	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće	raspravlja	o	prijedlogu	 iz	stavka	
l.	ovoga	članka,	ako	prijedlog	potpisom	podrži	najmanje	
10%	birača	upisanih	u	popis	birača	Općine.

Općinsko	vijeće	dužno	je	dati	odgovor	podnositelji-
ma	najkasnije	u	roku	od	3	mjeseca	od	primitka	prijedloga.

Članak	35.
Građani	i	pravne	osobe	imaju	pravo	podnositi	pred-

stavke	i	pritužbe	na	rad	tijela	upravljanja	i	upravnih	tijela	
Općine	te	na	nepravilan	odnos	zaposlenih	u	tim	tijelima	
kada	im	se	obraćaju	radi	ostvarivanja	svojih	prava	i	inte-

resa	ili	izvršavanja	svojih	građanskih	dužnosti.
Na	 podnijete	 predstavke	 i	 pritužbe	 čelnik	 tijela	

Općine	odnosno	pročelnik	upravnog	tijela	dužan	je	odgo-
voriti	u	roku	od	30	dana	od	dana	podnošenja	predstavke,	
odnosno	pritužbe.

Ostvarivanje	prava	iz	stavka	1.	ovoga	članka	osigu-
rava	se	na	jedan	ili	više	prikladnih	načina:

ustanovljavanjem	knjige	 pritužbi,	 postavljanjem	
sandučića	za	predstavke	i	pritužbe,	neposrednim	komuni-
ciranjem	s	predstavnicima	tijela	ili	sredstvima	elektroničke	
komunikacije.

VII.	USTROJSTVO,	OVLASTI	I	NAČIN	RADA	
TIJELA	OPĆINE

Članak	36.
Tijela	Općine	 su	Općinsko	vijeće	 i	Općinski	 na-

čelnik.
Članak	37.

Ako	 zakonom	 ili	 drugim	 propisom	 nije	 jasno	
određeno	koje	 je	 tijelo	nadležno	za	obavljanje	poslova	
iz	 samoupravnog	 djelokruga	Općine,	 poslovi	 i	 zadaće	
koje	 se	odnose	na	uređivanje	odnosa	 iz	 samoupravnog	
djelokruga	Općine	 u	 nadležnosti	 su	Općinskog	vijeća,	
a	 svi	 poslovi	 i	 zadaće	 izvršne	 naravi	 u	 nadležnosti	 su	
Općinskog	načelnika.

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

1.	OPĆINSKO	VIJEĆE
Članak	38.

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

Članak	39.		
Općinsko	vijeće:
1.	donosi	Statut	Općine,
2.	donosi	odluke	i	druge	opće	akte,
3.	donosi	proračun,	odluku	o	izvršenju	proračuna	i	

godišnje	izvješće	o	izvršenju	proračuna,
4.	donosi	odluku	o	privremenom	financiranju,
5.	donosi	programe	javnih	potreba
6.	donosi	Poslovnik	o	radu	Općinskog	vijeća,
7.	bira	i	razrješava	predsjednika	i	potpredsjednika	

Općinskog	vijeća
8.	bira	i	razrješava	članove	radnih	tijela	Općinskog	

vijeća,
9.	imenuje	i	razrješava	druge	osobe	ako	je	to	odre-

đeno	zakonom,	drugim	propisom	i	ovim	Statutom
10.	uređuje	ustrojstvo	i	djelokrug	općinskih	uprav-

nih	tijela
11.	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđivanju	nekretnina	i	

pokretnina	Općine,	odnosno	raspolaganju	ostalom	imo-
vinom	u	visini	pojedinačne	vrijednosti	čija	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	 raspolaganju	ostalom	
imovinom.	Ako	je	taj	iznos	veći	od	1.000.000,00	kuna	i	
a	ako	je	taj	iznos		70.000,00	kn,	tada	može	odlučivati	od	
70.000,00	kuna.
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12.	osniva	javne	ustanove	i	druge	pravne	osobe	za	
obavljanje	gospodarskih,	društvenih,	komunalnih	i	drugih	
djelatnosti	od	interesa	za	Općinu,

13.	odlučuje	o	prestanku	i	statusnim	promjenama	
javnih	ustanova,	te	o	obavljanju	gospodarskih,	društvenih,	
komunalnih	i	drugih	djelatnosti

14.	donosi	odluke	o	potpisivanju	sporazuma	o	su-
radnji	s	drugim	jedinicama	lokalne	samouprave,	u	skladu	
sa	općim	aktom	i	zakonom

15.	raspisuje	lokalni	referendum,
16.	 donosi	 odluku	 o	 kriterijima	 za	 ocjenjivanje	

službenika	i	načinu	provođenja	ocjenjivanja
17.	odlučuje	o	davanju	koncesija,
18.	donosi	odluku	o	uvjetima,	načinu	 i	 postupku	

gospodarenja	nekretninama	u	vlasništvu	Općine	Mihov-
ljan

19.	odlučuje	o	zaduživanju	i	davanju	jamstava
20.	odlučuje	o	stjecanju	i	prijenosu	(kupnji	i	prodaji)	

dionica	 i	udjela	u	 trgovačkim	društvima	ako	zakonom,	
ovim	Statutom,	odnosno	odlukom	Općinskog	vijeća	nije	
drugačije	uređeno,

21.	 odlučuje	 o	 općinskim	 porezima,	 prirezima,	
naknadama,	pristojbama	i	drugim	prihodima,

22.	odlučuje	o	pristupanju	međunarodnim	udruže-
njima	 lokalnih	 jedinica	 i	 suradnji	 s	 drugim	 jedinicama	
lokalne	samouprave	u	skladu	sa	zakonom,

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

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

25.	odlučuje	o	pokroviteljstvu,
26.	donosi	odluku	o	kriterijima,	načinu	i	postupku	

za	dodjelu	javnih	priznanja	i	dodjeljuje	javna	priznanja,
27.	obavlja	i	druge	poslove	koji	su	mu	stavljeni	u	

djelokrug	zakonom	i	ovim	Statutom.
Članak	40.

Općinsko	 vijeće	 ima	 predsjednika	 i	 do	 dva	 pot-
predsjednika	koji	se	biraju	većinom	glasova	svih	članova	
Općinskog	vijeća.

Ako	Općinsko	vijeće	 ima	dva	potpredsjednika,	u	
pravilu	se	biraju	tako	da	se	jedan	potpredsjednik	bira	iz	
reda	predstavničke	većine,	a	drugi	iz	reda	predstavničke	
manjine,	na	njihov	prijedlog.

Potpredsjednici	Općinskog	vijeća	zamjenjuju	pred-
sjednika	 u	 slučaju	 njegove	 spriječenosti	 ili	 odsutnosti,	
redom	kojeg	odredi	predsjednik	Vijeća.

Članak	41.
Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 saziva	 sjednice	

Općinskog	 vijeća,	 predsjeda	 sjednicama	 i	 predstavlja	
Općinsko	vijeće.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	saziva	sjednice	prema	
potrebi,	a	najmanje	jedanput	u	tri	(3)	mjeseca.

Predsjednik	je	dužan	sazvati	sjednicu	Općinskog	vi-
jeća	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	stavka	3.	ovoga	članka,	na	obrazloženi	

zahtjev	najmanje	jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća,	
sjednicu	će	sazvati	općinski	načelnik	u	roku	od	8	dana.

Nakon	proteka	 rokova	 iz	 stavka	4.	 ovoga	 članka	
sjednicu	može	sazvati	,	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	
jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća,	čelnik	središnjeg	
tijela	državne	uprave	nadležnog	za	 lokalnu	 i	 područnu	
(regionalnu)	samoupravu.

Sjednica	Općinskog	vijeća	sazvana	sukladno	odred-
bama	stavka	3.,	4.	i	5.	ovog	članka	mora	se	održati	u	roku	
od	15	dana	od	dana	sazivanja.

Sjednica	sazvana	protivno	odredbama	ovoga	članka	
smatra	se	nezakonitom,	a	doneseni	akti	ništavima.

Članak	42.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-	predstavlja	i	zastupa	Općinsko	vijeće,
-	 saziva	 i	 organizira	 te	 predsjedava	 sjednicama	

Općinskog	vijeća,
-	predlaže	dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća,
-	brine	o	primjeni	poslovničkog	reda	na	sjednicama
-	 pokreće	 inicijativu	 za	 razmatranje	 i	 raspravu	o	

pojedinim	pitanjima	iz	djelokruga	Vijeća
-	brine	o	radu	Vijeća	i	njegovih	radnih	tijela,	
-	brine	o	suradnji	Vijeća	s	općinskim	načelnikom,	

te	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,
-	 upućuje	 prijedloge	 ovlaštenih	 predlagatelja	 u	

propisani	postupak,
-	vodi	postupak	donošenja	odluka	i	općih	akata,
-	usklađuje	rad	radnih	tijela,
-	 potpisuje	 odluke	 i	 akte	 koje	 donosi	Općinsko	

vijeće,
-	brine	o	poštivanju	prava	vijećnika,
-	održava	red	na	sjednici	Općinskog	vijeća,
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom	i	Po-

slovnikom	Općinskog	vijeća.

Ostala	prava	i	dužnosti	predsjednika	i	potpredsjedni-
ka	Općinskog	vijeća	utvrđuju	se	poslovnikom	Općinskog	
vijeća.

Članak	43.
Općinsko	vijeće	ima	11	članova	izabranih	u	skladu	

s	odredbama	posebnog	zakona.
Članak	44.

Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranih	 na	
redovnim	izborima	traje	četiri	godine.	

Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranih	 na	
prijevremenim	izborima	traje	do	isteka	tekućeg	mandata	
predstavničkog	tijela	jedinice	lokalne	samouprave.

Član	Općinskog	vijeća	dužnost	obavlja	počasno	i	
za	to	ne	prima	plaću.

Član	Općinskog	vijeća	 ima	 pravo	 na	 naknadu	u	
skladu	s	odlukom	Općinskog	vijeća

Članak	45.
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Način	 rada	Općinskog	vijeća	 uređuje	 se	Poslov-
nikom	Općinskog	vijeća	Općine	Mihovljan,	u	skladu	sa	
zakonom	i	ovim	Statutom.

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

Poslovnik	se	donosi	većinom	glasova	svih	članova	
Općinskog	vijeća.

Članak	46.
Općinsko	vijeće	donosi	odluke	većinom	glasova	ako	

je	na	sjednici	nazočna	većina	članova	Općinskog	vijeća.
Statut,	proračun,	godišnji	obračun,	odluka	o	privre-

menom	financiranju	i	odluka	o	raspisivanju	referenduma	
donose	se	većinom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća.

Članak	47.
Sjednice	Općinskog	 vijeća	 su	 javne.	Nazočnost	

javnosti	može	se	isključiti	samo	iznimno,	u	slučajevima	
predviđenim	posebnim	zakonima	i	općim	aktom	općine.

Na	sjednicama	Općinskog	vijeća	glasuje	se	javno,	
ako	Općinsko	vijeće	ne	odluči	da	se,	u	skladu	s	poslov-
nikom	ili	drugim	općim	aktom,	o	nekom	pitanju	glasuje	
tajno.

Sjednice	Općinskog	vijeća	mogu	se	sazivati	i	elek-
troničkim	putem.

Poslovnikom	o	 radu	Općinskog	 vijeća	 uredit	 će	
se	osiguranje	praćenja	 rasprave	 i	 sudjelovanje	u	 radu	 i	
odlučivanju.

Članak	48.
Članovi	općinskog	vijeća	nemaju	obvezujući	man-

dat	i	nisu	opozivi.
Članovi	Općinskog	vijeća	imaju	sva	prava	i	duž-

nosti	od	dana	konstituiranja	Općinskog	vijeća	do	isteka	
mandata.

Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranih	 na	
redovnim	izborima	počinje	danom	konstituiranja	Općin-
skog	vijeća	i	traje	do	stupnja	na	snagu	odluke	Vlade	RH	
o	raspisivanju	izbora.

Osoba	koja	obnaša	neku	od	nespojivih	dužnosti,	a	
ukoliko	bude	izabrana	za	člana	Općinskog	vijeća	,	do	dana	
konstituiranja	dužna	je	o	obnašanju	nespojive	dužnosti,	
odnosno	prihvaćanju	 dužnosti	 člana	Općinskog	vijeća	
obavijestiti	Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	Mihovljan.

Član	Općinskog	 vijeća	 koji	 za	 vrijeme	 trajanja	
mandata	prihvati	obnašanje	nespojive	dužnosti	dužan	je	
o	tome	obavijestiti		predsjednika	Općinskog	vijeća	u	roku	
od	8	dana	od	prihvaćanja	dužnosti,	a	mandat	mu	počinje	
mirovati	protekom	toga	roka.

Članu	Općinskog	vijeća	koji	ne	dostavi	obavijest	iz	
stavka	4.	i	5.	ovoga	članka	mandat	miruje	po	sili	zakona.

Po	 prestanku	 obnašanja	 nespojive	 dužnosti	 član	
Općinskog	 vijeća	 nastavlja	 s	 obnašanjem	dužnosti	 na	
temelju	prestanka	mirovanja	mandata,	ako	podnese	pisani	
zahtjev	predsjedniku	Općinskog	vijeća.

Pisani	zahtjev	dužan	je	podnijeti	u	roku	od	8	dana	
od	prestanka	obnašanja	nespojive	dužnosti,	a	mirovanje	
mandata	prestat	će	osmog	dana	od	dana	podnošenja	pi-
sanog	zahtjeva.

Ako	član	Općinskog	vijeća	po	prestanku	obnašanja	
nespojive	dužnosti	ne	podnese	pisani	zahtjev	 iz	 stavka	
8.	ovoga	članka,	smatrat	će	se	da	mu	mandat	miruje	iz	
osobnih	razloga.

Član	Općinskog	vijeća	ima	pravo	tijekom	trajanja	
mandata	 staviti	 svoj	mandat	 u	mirovanje	 iz	 osobnog	
razloga,	 podnošenjem	 pisanog	 zahtjeva	 predsjedniku	
Općinskog	vijeća.

Mirovanje	mandata	 na	 temelju	 pisanog	 zahtjeva	
iz	stavka	10.	ovoga	članka	počinje	teći	od	dana	dostave	
pisanog	zahtjeva	sukladno	pravilima	o	dostavi	propisanim	
Zakonom	o	općem	upravnom	postupku,	a	ne	može	trajati	
kraće	od	šest	(6)	mjeseci.

Član	Općinskog	vijeća	nastavlja	s	obnašanjem	duž-
nosti	na	temelju	prestanka	mirovanja	mandata,	osmog	(8)	
dana	od	dostave	obavijesti	predsjedniku	Općinskog	vijeća.

Člana	Općinskog	vijeća	kojem	mandat	miruje	za	
vrijeme	mirovanja	mandata	zamjenjuje	zamjenik,	u	skladu	
s	odredbama	Zakona.

Nastavak	 obnašanja	 dužnosti	 člana	Općinskog	
vijeća	na	temelju	prestanka	mirovanja	mandata	može	se	
tražiti	jedanput	u	tijeku	trajanja	mandata.	

Članu	Općinskog	vijeća	prestaje	mandat	prije	iste-
ka	vremena	na	koje	je	izabran	u	slučajevima	utvrđenim	
zakonom.

Članak	49.
Vijećniku	prestaje	mandat	prije	isteka	vremena	na	

koji	je	izabran:
-	ako	podnese	ostavku	danom	dostave	pisane	ostav-

ke	sukladno	pravilima	o	dostavi	propisanim	Zakonom,
-	ako	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	potpuno	

lišen	poslovne	sposobnosti,	danom	pravomoćnosti	sudske	
odluke,

-	ako	je	pravomoćnom	sudskom	presudom	osuđen	
na	bezuvjetnu	kaznu	zatvora	u	trajanju	dužem	od	šest	(6)	
mjeseci,	danom	pravomoćnosti	presude,

-	ako	mu	prestane	prebivalište	 s	područja	općine	
Mihovljan,	danom	prestanka	prebivališta

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

-	smrću
Pisana	ostavka	člana	Općinskog	vijeća	podnesena	

na	način	propisan	stavkom	1.	točkom	1.	ovoga	članka	treba	
biti	zaprimljena	najkasnije	tri	(3)	dana		prije	zakazanog	
održavanja	sjednice	Općinskog	vijeća.

Pisana	ostavka	 člana	Općinskog	vijeća	 treba	 biti	
ovjerena	kod	javnog	bilježnika	najranije	osam	(8)	dana	
prije	podnošenja	iste.

Ostavka	podnesena	suprotno	stavku	1.,	točki	1.,	i	
stavku	2.	i	3.	ovoga	članka	ne	proizvodi	pravni	učinak.

Članak	50.
Općinsko	vijeće	smatra	se	konstituiranim	izborom	

predsjednika	na	prvoj	sjednici	na	kojoj	je	nazočna	većina	
članova	Općinskog	vijeća,	nakon	provedenih	 izbora	za	
članove	Općinskog	vijeća.

Članak	51.
Konstituirajuću	sjednicu	Općinskog	vijeća	saziva	
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čelnik	 središnjeg	 tijela	 državne	 uprave	 nadležnog	 za	
poslove	lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave	ili	
osoba	koju	on	ovlasti.

Prva	 konstituirajuća	 sjednica	Općinskog	 vijeća	
saziva	 se	 u	 roku	od	30	dana	od	dana	objave	konačnih	
rezultata	izbora.

Ako	se	konstituirajuća	sjednica	ne	održi	u	zakaza-
nom	roku,	ovlašteni	sazivač	odmah	će	sazvati	novu	konsti-
tuirajuću	sjednicu,	koja	se	treba	održati	u	roku	od	30	dana	
od	dana	kada	je	prethodna	sjednica	trebala	biti	održana.

Ako	 se	Općinsko	 vijeće	 ne	 konstituira	 ni	 na	 toj	
sjednici,	ovlašteni	sazivač	sazvat	će	novu	konstituirajuću	
sjednicu	u	nastavnom	roku	od	30	dana.

	Konstituirajućoj	 sjednici	Općinskog	 vijeća,	 do	
izbora	predsjednika,	predsjedava	prvi	izabran	član	s	kan-
didacijske	liste	koja	je	dobila	najviše	glasova.

Ako	se	Općinsko	vijeće	ne	konstituira	u	rokovima	iz	
stavaka	2.,	3.	i	4.	ovoga	članka,	raspisat	će	se	novi	izbori.

Članak	52.
Vijećnik	ima	prava	i	dužnosti:
-	 sudjelovati	 na	 sjednicama	Općinskog	 vijeća	 i	

njegovih	radnih	tijela,
-	raspravljati	i	glasovati	o	svakom	pitanju	koje	je	na	

dnevnom	redu	sjednice	Općinskog	vijeća,
-	podnositi	prijedloge	i	postavljati	pitanja,
-	postavljati	pitanja	iz	djelokruga	rada	Općinskog	

vijeća,
-	postavljati	pitanja	načelniku	i	zamjeniku	načelnika,
-	prihvatiti	izbor	u	radna	tijela.
Vijećnik	ima	i	druga	prava	i	dužnosti	u	skladu	sa	

zakonom,	ovim	Statutom	i	Poslovnikom.
Članak	53.

Član	Općinskog	vijeća	ne	može	biti	kazneno	gonjen	
niti	odgovoran	na	bilo	koji	drugi	način,	zbog	glasovanja,	
izjava	 ili	 iznesenih	mišljenja	 i	 stavova	 na	 sjednicama	
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	54.
Na	prijedlog	središnjeg	tijela	državne	uprave	nad-

ležnog	za	 lokalnu	 i	područnu	(regionalnu)	samoupravu	
Vlada	Republike	Hrvatske	 raspustit	 će	 predstavničko	
tijelo:

1.	ako	donese	odluku	ili	drugi	akt	kojim	ugrožava	
suverenitet	i	teritorijalnu	cjelovitost	Republike	Hrvatske

2.	ako	predstavničko	tijelo	novoustrojene	jedinice	
lokalne,	odnosno	područne	(regionalne)	samouprave	ne	
donese	statut	u	roku	od	60	dana	od	dana	konstituiranja,

3.	ako	učestalo	donosi	opće	akte	suprotne	Ustavu,	
Zakonu	ili	drugom	propisu	ili	zbog	učestalih,	težih	povre-
da	zakona	i	drugih	propisa

4.	ako	iz	bilo	kojih	razloga	trajno	ostane	bez	članova	
potrebnih	za	rad	i	donošenje	odluka

5.	ako	ne	može	donositi	odluke	iz	svog	djelokruga	

dulje	od	3	mjeseca
6.	ako	ne	raspiše	referendum	sukladno	odredbama	

članka	26.	ovog	statuta
Članak	55.

Na	prijedlog	središnjeg	tijela	državne	uprave	nad-
ležnog	za	 lokalnu	 i	područnu	(regionalnu)	samoupravu	
Vlada	Republike	Hrvatske	istovremeno	će	raspustiti	Op-
ćinsko	vijeće	i	razriješiti	općinskog	načelnika	i	njegovog	
zamjenika	koji	je	izabran	zajedno	s	njim,	ako	u	zakonom	
određenom	 roku	 ne	 bude	 donesen	 proračun,	 odnosno	
odluka	o	privremenom	financiranju.

Postupak	raspuštanja	Općinskog	vijeća	i	razrješe-
nja	općinskog	načelnika	detaljno	je	propisan	odredbama	
Zakona.

								Članak	56.
Općinsko	vijeće	obavlja	izbor,	imenovanja	i	razr-

ješenja:
-	predsjednika	i	potpredsjednika	Općinskog	vijeća,
-	 predsjednika	 i	 članova	 radnih	 tijela	Općinskog	

vijeća,
-	predstavnika	Općinskog	vijeća	u	tijelima	i	insti-

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

Članak	57.
Općinsko	vijeće	osniva	stalna	i	povremena	radna	

tijela	 za	 razmatranje,	 pripremu	 i	 predlaganje	 odluka	 iz	
svog	djelokruga,	odnosno	za	obavljanje	drugih	poslova.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	
tijela	utvrđuju	se	Poslovnikom	ili	posebnom	odlukom	o	
osnivanju	radnog	tijela.

Članak	58.
Stalna	radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
1.	Mandatna	komisija,
2.	Odbor	za	izbor	i	imenovanja,
3.	Odbor	za	Statut	i	poslovnik,
4.	Odbor	za	financije	i	proračun.
Općinsko	vijeće	može	osnovati	i	druga	radna	tijela	

posebnom	odlukom	u	skladu	s	Poslovnikom.
2.	OPĆINSKI	NAČELNIK

Članak	59.
Općinski	načelnik	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	iz-

vršne	vlasti	Općine.
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine:
1.	priprema	prijedloge	općih	akata,
2.	 predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	 općih	 i	

drugih	akata,
3.	 izvršava	 ili	 osigurava	 izvršavanje	 općih	 akata	

predstavničkih	tijela,
4.	donosi	pojedinačne	akte	u	obavljanju	poslova	iz	

samoupravnog	djelokruga	Općine,
5.	utvrđuje	prijedlog	proračuna	Općine	Mihovljan	

i	izvršenje	proračuna,
6.	odgovara	za	izvršavanje	Općinskog	proračuna,
7.	upravlja	nekretninama,	pokretninama	i	imovin-

skim	pravima	u	vlasništvu	Općine	Mihovljan	u	skladu	sa	
zakonom,	ovim	Statutom	i	općim	aktom	Općinskog	vijeća,

8.	 odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 nekretnina	 i	
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pokretnina	Općine	odnosno	 raspolaganju	ostalom	 imo-
vinom	u	visini	pojedinačne	vrijednost	do	najviše	0,5	%	
iznosa	 prihoda	bez	 primitaka	 ostvarenih	 u	 godini	 koja	
prethodi	godini	u	kojoj	se	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđivanju	
pokretnina	 i	 nekretnina,	odnosno	 raspolaganju	ostalom	
imovinom.	Ako	je	taj	iznos	veći	od	1.000.000,00	kuna,	
općinski	načelnik	može	odlučivati	najviše	do	1.000.000,00	
kuna,	a	ako	 je	 taj	 iznos	manji	od	70.000,00	kuna,	 tada	
može	odlučivati	najviše	do	70.000,00	kuna.	Stjecanje	 i	
otuđivanje	nekretnina	i	pokretnina	te	raspolaganje	osta-
lom	imovinom	mora	biti	planirano	u	proračunu	Općine	i	
provedeno	u	skladu	s	zakonom.

9.	upravlja	prihodima	i	rashodima	Općine,
10.	upravlja	raspoloživim	novčanim	sredstvima	na	

računu	proračuna	Općine,
11.	 uređuje	 unutarnje	 ustrojstvo	 Jedinstvenog	

upravnog	odjela	Općine	Pravilnikom	o	unutarnjem	redu,
12.	 imenuje	 i	 razrješuje	 predstavnike	Općine	 u	

tijelima	 javnih	 ustanova,	 trgovačkih	 društava	 i	 drugih	
pravnih	osoba	iz	članka	39,	točke	12.	ovoga	Statuta,	osim	
ako	posebnim	zakonom	nije	drugačije	određeno,

13.	imenuje	i	razrješava	pročelnike	upravnih	tijela,
14.	imenuje	i	razrješava	unutarnjeg	revizora,
15.	utvrđuje	plan	prijema	u	službu	u	Jedinstvenom	

upravnom	odjelu,
16.	predlaže	izradu	prostornog	plana	kao	i	njegove	

izmjene	i	dopune	na	temelju	obrazloženih	i	argumentiranih	
prijedloga	fizičkih	i	pravnih	osoba,

17.	 usmjerava	djelovanje	 Jedinstvenog	upravnog	
odjela	i	službi	Općine	u	obavljanju	poslova	iz	samouprav-
nog	djelokruga	Općine,	odnosno	poslova	državne	uprave,	
ako	su	preneseni	općini,

18.	 nadzire	 zakonitost	 rada	 i	 pravodobno	 izvrša-
vanje	poslova	Jedinstvenog	upravnog	odjela	i	poduzima	
mjere	za	osiguranje	učinkovitosti	njegova	rada,

19.	donosi	odluku	o	objavi	prikupljanja	ponuda	ili	
raspisivanja	natječaja	za	obavljanje	komunalne	djelatnosti,

20.	sklapa	ugovor	o	koncesiji	za	obavljanje	komu-
nalnih	djelatnosti

21.	dodjeljuje	zahvalnice	i	priznanja
22.	 zaključuje	ugovore	 i	 druge	pravne	poslove	u	

skladu	sa	zakonom	i	drugim	propisima	te	daje	punomoći	
za	zastupanje	Općine,

23.	daje	mišljenje	o	prijedlozima	koje	podnose	drugi	
ovlašteni	predlagatelji,

24.	 obavlja	 nadzor	 nad	 zakonitošću	 rada	 tijela	
mjesnih	odbora,

25.		obavlja	druge	poslove	predviđene	ovim	Statu-
tom	i	drugim	propisima.

Članak	60.
Iznimno	od	članka	59.	ovog	Statuta	izvršno	tijelo	

je	zamjenik	koji	obnaša	dužnost	općinskog	načelnika	u	
slučajevima	propisanim	Zakonom.

Zamjenik	koji	obnaša	dužnost	općinskog	načelnika	
je	zamjenik	općinskog	načelnika,	koji	je	izabran	na	ne-
posrednim	izborima	zajedno	s	općinskim	načelnikom,	a	
dužnost	općinskog	načelnika,	obnaša	ako	je	mandat	općin-
skog	načelnika	prestao	nakon	isteka	dvije	godine	mandata.

Zamjenik	iz	stavka	1.	i	2.	ovoga	članka	koji	obnaša	
dužnost	 općinskog	načelnika	 ima	 sva	 prava	 i	 dužnosti	
općinskog	načelnika.

Članak	61.
Općinski	načelnik	može	obavljanje	određenih	po-

slova	iz	svog	djelokruga	povjeriti	zamjeniku,	ali	mu	time	
ne	prestaje	odgovornost	za	njihovo	obavljanje.

Zamjenik	 načelnika	 u	 slučaju	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka	dužan	je	pridržavati	se	uputa	Općinskog	načelnika.

Članak	62.
Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	odlučit	će	hoće	

li	dužnost	na	koju	su	izabrani	obavljati	profesionalno.
Osobe	iz	stavka	1.	ovoga	članka	dužne	su	u	roku	

od	8	dana	od	dana	stupanja	na	dužnost	dostaviti	pisanu	
obavijest	Jedinstveni	upravnom	odjelu	Općine	o	tome	na	
koji	način	će	obnašati	dužnost.

Za	osobu	iz	stavka	1.	ovoga	članka	koja	nije	postu-
pila	na	način	propisan	stavkom	2.	ovoga	članka	smatra	se	
da	dužnost	obavlja	volonterski.

Danom	stupanja	na	dužnost	osoba	iz	stavka	1.	i	2.	
ovoga	članka	smatra	se	prvi	radni	dan	koji	slijedi	danu	
objave	konačnih	rezultata	izbora.

Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	mogu	promije-
niti	način	obavljanja	dužnosti	u	tijeku	mandata,	dostavom	
pisane	obavijesti	o	promjeni	načina	obavljanja	dužnosti	
Jedinstveni	upravnom	odjelu	Općine.

Novi	 način	 obavljanja	 dužnosti	 započinje	 prvog	
dana	sljedećeg	mjeseca	nakon	dostave	obavijesti	iz	stavka	
5.	ovoga	članka.

Članak	63.
Općinski	načelnik	ili	njegov	zamjenik	koji	dužnost	

obavljaju	profesionalno,	za	vrijeme	profesionalnog	obav-
ljanja	dužnosti	ostvaruju	pravo	na	plaću	kao	i	druga	prava	
iz	rada,	a	vrijeme	obavljanja	dužnosti	uračunava	im	se	u	
staž	osiguranja.

Općinski	načelnik	ili	njegov	zamjenik	koji	dužnost	
obavljaju	volonterski,	imaju	pravo	na	naknadu	za	rad,	o	
čemu	odluku	donosi	Općinsko	vijeće.

Osnovna	mjerila	 za	 određivanje	 plaće,	 odnosno	
naknade	za	rad	osoba	iz	stavka	1.	i	2.	ovoga	članka,	kao	i	
druga	prava	vezana	uz	profesionalno	obnašanje	dužnosti	
općinskog	načelnika	 i	njegovog	zamjenika	određuju	se	
posebnim	zakonom.

Osobe	 koje	 su	 dužnost	 obavljale	 profesionalno	
posljednjih	6	mjeseci	prije	prestanka	obavljanja	dužnosti,	
po	prestanku	profesionalnog	obavljanja	dužnosti	ostvaruju	
prava	na	naknadu	plaće	i	staž	osiguranja	za	vrijeme	od	6	
mjeseci	po	prestanku	profesionalnog	obavljanja	dužnosti	
i	to	u	visini	prosječne	plaće	koja	im	je	isplaćivana	za	vri-
jeme	posljednjih	6	mjeseci	prije	prestanka	profesionalnog	
obavljanja	dužnosti.

Osobe	 koje	 su	 dužnost	 obavljale	 profesionalno	
manje	od	6	mjeseci	prije	prestanka	obavljanja	dužnosti,	
po	prestanku	profesionalnog	obavljanja	dužnosti	ostvaruju	
prava	na	naknadu	plaće	i	staž	osiguranja	za	vrijeme	od	
onoliko	mjeseci	po	prestanku	profesionalnog	obavljanja	
dužnosti	koliko	su	dužnost	obavljali	profesionalno,	i	to	u	
visini	prosječne	plaće	koja	im	je	isplaćivana	za	vrijeme	
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prije	prestanka	profesionalnog	obavljanja	dužnosti.
Osobe	koje	dužnost	nisu	obavljale	profesionalno	ne-

maju	pravo	na	naknadu	po	prestanku	obavljanja	dužnosti.
Naknada	iz	stavka	4.	i	5.	ovoga	članka	isplaćuje	se	

na	teret	proračuna.
Prije	isteka	roka	iz	stavka	4.	i	5.	ovoga	članka	ostva-

rivanje	prava	prestaje	na	vlastiti	zahtjev,	zapošljavanjem,	
umirovljenjem	ili	izborom	na	drugu	dužnost	koju	obavlja	
profesionalno.

Članak	64.
Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	biraju	se	na	

neposrednim	izborima	sukladno	posebnom	zakonu.
Mandat	općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika	

izabranih	 na	 redovnim	 izborima	počinje	 prvog	 radnog	
dana	koji	slijedi	danu	objave	konačnih	rezultata	 izbora	
i	 traje	 do	 prvog	 radnog	 dana	 koji	 slijedi	 danu	 objave	
konačnih	rezultata	izbora	novoga	općinskog	načelnika.

Osoba	koja	obnaša	nespojivu	dužnost,	a	koja	bude	
izabrana	za	općinskog	načelnika	ili	njegovog	zamjenika,	
mora	podnijeti	ostavku	na	nespojivu	dužnost	u	roku	od	8	
dana	od	dana	koji	slijedi	danu	objave	konačnih	rezultata	
izbora.

Općinski	 načelnik	 te	 njegov	 zamjenik	 koji	 za	
vrijeme	obnašanja	dužnosti	prihvate	nespojivu	dužnost,	
moraju	podnijeti	ostavku	u	roku	od	8	dana	od	prihvaćanja	
nespojive	dužnosti.

Ako	općinski	načelnik	te	njegov	zamjenik	ne	pod-
nesu	ostavku	sukladno	stavku	4.	ovoga	članka,	mandat	
im	prestaje	po	sili	zakona.

Općinski	načelnik	 te	njegov	zamjenik	za	vrijeme	
obnašanja	 dužnosti	 ne	mogu	 biti	 članovi	Općinskog	
vijeća	Općine.

Općinskom	načelniku	 te	 njegovom	zamjeniku	 u	
slučaju	iz	stavka	6.	ovoga	članka,	mandat	u	Općinskom	
vijeću	miruje	po	sili	zakona.

Članak	65.
Općinskom	 načelniku	 i	 njegovom	 zamjeniku	

mandat	prestaje	po	sili	zakona	u	slučajevima	propisanim	
posebnim	zakonom.

Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	 ili	druga	
nadležna	 osoba	 zadužena	 za	 službeničke	 odnose	 će	 u	
roku	od	8	dana	obavijestiti	Vladu	Republike	Hrvatske	o	
prestanku	mandata	općinskog	načelnika	radi	raspisivanja	
prijevremenih	 izbora	za	novoga	općinskog	načelnika	u	
slučajevima	propisanim	Zakonom.

Članak	66.	
Ako	 je	 prestanak	mandata	 općinskog	 načelnika	

nastupio	prije	isteka	dvije	godine	mandata,	u	Općini		će	
se	raspisati	prijevremeni	izbori	za	općinskog	načelnika	i	
njegovog	zamjenika.	

Do	provedbe	prijevremenih	izbora	dužnost	općin-
skog	načelnika	obnašat	će	njegov	zamjenik	koji	je	izabran	
zajedno	s	njim,	a	ako	je	mandat	prestao	i	zamjeniku,	do	
provedbe	prijevremenih	izbora	dužnost	općinskog	načel-
nika	obnašat	će	povjerenik	Vlade	Republike	Hrvatske.

Ako	 je	 prestanak	mandata	 općinskog	 načelnika	
nastupio	nakon	isteka	dvije	godine	mandata,	u	Općini		se	
neće	raspisati	prijevremeni	izbori	za	općinskog	načelnika,	

a	dužnost	općinskog	načelnika	do	kraja	mandata	obnašat	
će	njegov	zamjenik	koji	je	izabran	zajedno	s	njim.

Ako	 za	 vrijeme	 trajanja	mandata	 općinskog	 na-
čelnika	prestane	mandat	 samo	njegovom	zamjeniku,	 u	
Općini	se	neće	raspisati	prijevremeni	izbori	za	zamjenika	
općinskog	načelnika.

Ako	prestane	mandat	zamjeniku	koji	obnaša	dužnost	
općinskog	načelnika	iz	stavka	3.	ovoga	članka,	u	Općini	
će	se	raspisati	prijevremeni	izbori	za	općinskog	načelnika	
i	njegovog	zamjenika,	a	do	provedbe	prijevremenih	izbora	
dužnost	općinskog	načelnika	obnašat	će	povjerenik	Vlade	
Republike	Hrvatske.

Ako	 je	 prestanak	mandata	općinskog	načelnika	 i	
njegovog	zamjenika	nastupio	opozivom,	u	Općini	će	se	
raspisati	 prijevremeni	 izbori	 za	 općinskog	 načelnika	 i	
njegovog	zamjenika,	a	do	provedbe	prijevremenih	izbora	
dužnost	općinskog	načelnika	obnašat	će	povjerenik	Vlade	
Republike	Hrvatske.

O	 svim	promjenama	 tijekom	mandata	 općinskog	
načelnika	i	njegovog	zamjenika,	pročelnik	Jedinstvenog	
upravnog	odjela	 ili	 druga	nadležna	osoba	 zadužena	 za	
službeničke	 odnose	 dužna	 je	 bez	 odgode	 obavijestiti	
središnje	 tijelo	 državne	 uprave	 nadležno	 za	 lokalnu	 i	
područnu	(regionalnu)	samoupravu.

Članak	67.
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine	ima	pravo	obustaviti	primjenu	
općeg	akta	Općinskog	vijeća	ako	ocijeni	da	je	tim	aktom	
povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis.

Općinski	 načelnik	 donijet	 će	 odluku	 o	 obustavi	
općeg	akta	u	roku	od	osam	(8)	dana	od	dana	donošenja	
općeg	akta.

Općinski	načelnik	ima	pravo	zatražiti	od	Općinskog	
vijeća	da	u	roku	od	8	dana	od	donošenja	odluke	o	obustavi	
otkloni	uočene	nedostatke	u	općem	aktu.	

Ako	Općinsko	vijeće	ne	ukloni	uočene	nedostatke,	
općinski	 je	načelnik	dužan	 je	bez	odgode	o	 tome	oba-
vijestiti	predstojnika	ureda	državne	uprave	u	županiji		i	
dostaviti	mu	odluku	o	obustavi	općeg	akta.

Predstojnik	ureda	državne	uprave	će	u	roku	od	8	
dana	od	zaprimanja	ocijeniti	osnovanost	odluke	općinskog	
načelnika	o	obustavi	od	primjene	općeg	akta.

Općinski	načelnik	ima	pravo	obustaviti	od	primjene	
akt	Mjesnog	odbora	ako	ocijeni	da	je	taj	akt	u	suprotnosti	
sa	zakonom,	Statutom	i	općim	aktima	Općinskog	vijeća.	

Članak	68.
Općinski	načelnik	dva	puta	godišnje	podnosi	polu-

godišnje	izvješće	o	svom	radu	i	to	do	31.	ožujka	tekuće	
godine	za	razdoblje	srpanj-prosinac	prethodne	godine	i	
do	15.	rujna	za	razdoblje	siječanj-lipanj	tekuće	godine.

Općinsko	vijeće	može,	pored	izvješća	iz	stavka	1.	
ovog	 članka,	 od	načelnika	 tražiti	 izvješće	 o	 pojedinim	
pitanjima	iz	njegovog	djelokruga.

Načelnik	podnosi	izvješće	po	zahtjevu	iz	stavka	2.	
ovog	članka	u	roku	od	30	dana	od	dana	primitka	zahtjeva.	
Ukoliko	jedan	zahtjev	sadrži	veći	broj	različitih	pitanja,	
rok	za	podnošenje	izvješća	iznos	60	dana	od	dana	primitka	
zahtjeva.
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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	69.
Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	Općine	ili	

druga	ovlaštena	osoba	nadležna	za	 službeničke	odnose	
ovlašten	je	za	donošenje	deklaratornih	odluka	o	početku,	
načinu	te	prestanku	obnašanja	dužnosti	općinskog	načel-
nika	 i	njegovog	zamjenika,	kao	 i	pojedinačnih	rješenja	
o	 visini	 plaće	 utvrđene	 sukladno	odredbama	posebnog	
zakona.

Članak	70.
Općinskom	načelniku	i	njegovom	zamjeniku	prava	

na	temelju	obavljanja	dužnosti	prestaju	danom	stupanja	na	
dužnost	novog	općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika.

Općinski	načelnik	od	dana	raspisivanja	 izbora	za	
općinskog	načelnika	pa	do	dana	stupanja	na	dužnost	novog	
općinskog	načelnika	može	obavljati	samo	poslove	koji	su	
neophodni	za	redovito	i	nesmetano	funkcioniranje	Općine.

3.	JEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL
Članak	71.

Općina	ima	Jedinstveni	upravni	odjel	za	obavljanje	
poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	i	prenijetih	
poslova	državne	uprave.

Općinski	 načelnik	 uređuje	 unutarnje	 ustrojstvo	
Jedinstvenog	upravnog	odjela	pravilnikom	o	unutarnjem	
redu	kojeg	donosi	na	prijedlog	pročelnika,	te	druga	pitanja	
važna	za	njegov	rad.

Članak	72.
Jedinstveni	upravni	odjel	Općine,	u	okviru	svojeg	

djelokruga	i	ovlasti:
1.	 neposredno	 izvršava	 i	 osigurava	provedbu	 za-

kona,	odluka,	općih	i	pojedinačnih	akata	tijela	Općine,
2.	 neposredno	 izvršava	 poslove	 državne	 uprave	

prenijete	u	djelokrug	Općine,
3.	prati	stanje	u	područjima	iz	svoga	djelokruga	i	o	

tome	izvještava	Općinskog	načelnika,
4.	priprema	nacrte	odluka	i	drugih	općih	akata	koje	

donosi	Općinsko	vijeće,	nacrte	akata	koje	donosi	Općinski	
načelnik,	 te	 izvješća,	analize	i	druge	materijale	iz	svog	
djelokruga	za	potrebe	Općinskog	vijeća	i	načelnika,

5.	pruža	stručnu	pomoć	građanima	u	okviru	prava	
i	ovlasti	Općine,

6.	podnosi	izvješća	Općinskom	načelniku	o	svom	
radu,

7.	obavlja	i	druge	poslove	u	skladu	sa	zakonom	i	
ovim	Statutom.

Članak	73.
Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročelnik	

kojega	 na	 temelju	 javnog	 natječaja	 imenuje	Općinski	
načelnik.

Pročelnik	 je	 za	 svoj	 rad	 odgovoran	Općinskom	
načelniku.

Općinski	 načelnik	može	 razriješiti	 pročelnika	 u	
skladu	sa	zakonom.

Članak	74.
Sredstva	za	rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela	osi-

guravaju	se	u	proračunu	Općine,	državnom	proračunu	Re-

publike	Hrvatske	i	iz	drugih	prihoda	utvrđenih	zakonom.
VIII.	MJESNA	SAMOUPRAVA

Članak	75.
Na	 području	Općine	 osnivaju	 se	mjesni	 odbori,	

kao	oblici	mjesne	samouprave,	a	radi	ostvarivanja	nepo-
srednog	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.

Članak	76.
Na	području	Općine	Mihovljan	mjesni	odbori	su:
1.	Mjesni	odbor	“Mihovljan”	–	obuhvaća	područje	

naselja	Mihovljan,	 Frkuljevec	Mihovljanski	 i	 Sutinske	
toplice

2.	Mjesni	odbor	“Gregurovec”	–	obuhvaća	područje	
naselja	Gregurovec

3.	Mjesni	odbor	“Kuzminec”	–	obuhvaća	područje	
naselja	Kuzminec

Članak	77.
Sjedište	 svih	mjesnih	 odbora	 nalazi	 se	 u	 zgradi	

Općine	Mihovljan,	Mihovljan	48.
Članak	78.

Inicijativu	i	prijedlog	za	osnivanje	mjesnog	odbora	
može	dati	10%	građana	upisanih	u	popis	birača	za	područ-
je	za	koje	se	predlaže	osnivanje	mjesnog	odbora,	udruge	
sa	sjedištem	na	području	Općine	te	općinski	načelnik.

Ako	prijedlog	iz	stavka	1.	ovoga	članka	podnose	
građani	ili	udruge,	prijedlog	se	u	pisanom	obliku	dostavlja	
općinskom	načelniku.

Članak	79.
Općinski	 načelnik	 u	 roku	 od	 15	 dana	 od	 dana	

primitka	prijedloga	utvrđuje	je	li	prijedlog	podnesen	na	
način	i	po	postupku	utvrđenim	zakonom	i	ovim	Statutom.

Ukoliko	općinski	načelnik	utvrdi	da	prijedlog	nije	
podnesen	na	propisani	način	ili	da	ne	sadrži	podatke	po-
trebne	kako	bi	se	po	njemu	moglo	postupiti,	obavijestit	
će	o	tome	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	prijema	prijedloga.

Članak	80.
Prijedlogu	 za	 osnivanje	mjesnog	 odbora	 prilažu	

se	podaci	o	predlagatelju	 (imena	 i	prezimena	 te	adresa	
prebivališta	fizičkih	osoba,	naziv	i	sjedište	pravne	oso-
be),	predloženom	području	i	granicama	mjesnog	odbora,	
sjedištu	mjesnog	odbora,	nacrt	pravila	mjesnog	odbora	te	
prijedlog	poslova	i	načina	financiranja	mjesnog	odbora.

Članak	81.
Tijela	mjesnog	odbora	su	vijeće	mjesnog	odbora	i	

predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora.
Članak	82.

Članove	 vijeća	mjesnog	 odbora	 biraju	 građani	 s	
područja	mjesnog	odbora	koji	 imaju	biračko	pravo,	na	
neposrednim	izborima,	 tajnim	glasovanjem,	na	vrijeme	
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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	Općinskog	vijeća.
Članak	83.

Izbore	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	raspisuje	
Općinsko	vijeće u	roku	od	30	dana	od	dana	donošenja	
odluke	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	84.
Vijeće	mjesnog	odbora	ima,	uključujući	i	predsjed-

nika,	članove.
Broj	članova	vijeća	mjesnih	odbora	je	sljedeći:
Mjesni	odbor	Kuzminec:	5	članova
Mjesni	odbor	Gregurovec:	5	članova
Mjesni	odbor	Mihovljan:	9	članova
Za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	može	biti	biran	

hrvatski	državljanin	koji	ima	biračko	pravo	i	prebivalište	
na	području	mjesnog	odbora.

Članak	85.
Vijeće	mjesnog	odbora	bira	predsjednika	vijeća	iz	

redova	svojih	članova,	većinom	glasova	svih	članova,	na	
vrijeme	od	četiri	godine.

Predsjednik	vijeća	predstavlja	mjesni	odbor	i	za	svoj	
je	rad	odgovoran	vijeću	mjesnog	odbora.

Članak	86.
Vijeće	mjesnog	odbora	donosi	program	rada	mje-

snog	odbora,	pravila	mjesnog	odbora,	 te	obavlja	druge	
poslove	utvrđene	zakonom,	ovim	Statutom	i	odlukama	
Općinskog	vijeća	i	općinskog	načelnika.

Članak	87.
Programom	rada	utvrđuju	se	zadaci	mjesnog	odbo-

ra,	osobito	u	pogledu	skrbi	o	uređenju	područja	mjesnog	
odbora	provođenjem	manjih	komunalnih	akcija	kojima	
se	poboljšava	komunalni	standard	građana	na	području	
mjesnog	odbora,	 skrbi	 o	 poboljšavanju	 zadovoljavanja	
potreba	građana	u	oblasti	zdravstva,	socijalne	skrbi,	kul-
ture,	športa	i	drugih	lokalnih	potreba	na	svom	području.

Članak	88.
Pravilima	mjesnog	odbora	detaljnije	se	uređuje	na-

čin	konstituiranja,	sazivanja	i	rad	vijeća	mjesnog	odbora,	
ostvarivanje	prava,	obveza	i	odgovornosti	članova	vijeća	
mjesnog	odbora,	ostvarivanje	prava	i	dužnosti	predsjed-
nika	vijeća	mjesnog	odbora,	način	odlučivanja,	te	druga	
pitanja	od	značaja	za	rad	mjesnog	odbora.

Članak	89.
Prihode	mjesnog	odbora	čine	prihodi	koje	poseb-

nom	odlukom	utvrdi	Općinsko	vijeće	te	pomoći	i	dotacije	
pravnih	ili	fizičkih	osoba.

Članak	90.
Radi	raspravljanja	o	potrebama	i	interesima	građana	

te	davanja	prijedloga	za	 rješavanje	pitanja	od	 lokalnog	
značenja	vijeće	mjesnog	odbora	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	91.
Stručne	i	administrativne	poslove	za	potrebe	mje-

snog	odbora	obavljaju	upravna	tijela	Općine.
Članak	92.

Prijedlog	 za	 promjenu	područja	mjesnog	odbora	
mogu	dati	tijela	mjesnog	odbora	i	općinski	načelnik.

O	prijedlogu	iz	stavka	1.	ovoga	članka	Općinsko	
vijeće	 donosi	 odluku	uz	 prethodno	pribavljeno	mišlje-
nje	građana	mjesnog	odbora	 za	koje	 se	 traži	 promjena	
područja

Članak	93.
Nadzor	nad	zakonitošću	rada	tijela	mjesnog	odbora	

obavlja	općinski	načelnik.
U	postupku	provođenja	nadzora	nad	 zakonitošću	

rada	mjesnog	odbora	općinski	načelnik	može	raspustiti	
vijeće	mjesnog	odbora	ako	ono	učestalo	krši	odredbe	ovog	
Statuta,	pravila	mjesnog	odbora	ili	ne	izvršava	povjerene	
mu	poslove.

IX.	IMOVINA	I	FINANCIRANJE	OPĆINE
Članak	94.

Imovinu	Općine	 čine	 sve	 nepokretne	 i	 pokretne	
stvari,	kao	i	imovinska	prava	koja	pripadaju	Općini.

Članak	95.
Općinski	načelnik	upravlja	imovinom	Općine	Mi-

hovljan	prema	načelima	dobrog	gospodarenja	na	temelju	
općeg	akta	Općinskog	vijeća	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	
gospodarenja	nekretninama	u	vlasništvu	Općine.

Općinski	načelnik	donosi	pojedinačne	akte	o	kupnji	
i	prodaji	nekretnina,	pokretnina	i	imovinskih	prava,	da-
vanju	nekretnina	ili	pokretnina	na	korištenje	uz	naknadu	
ili	 bez	 naknade,	 te	 o	 zakupu	 i	 podzakupu	nekretnina	 i	
pokretnina.

Gubici	u	poduzećima,	društvima	i	javnim	ustano-
vama	čiji	je	osnivač	Općina	nadoknađuju	se	iz	proračuna	
Općine.

Pojedinačni	akt	u	slučaju	potrebe	pokrića	gubitka	
donosi	Općinski	načelnik.

Članak	96.
Općina	 ima	 svoje	 prihode	 kojima	 slobodno	 ras-

polaže.
Prihodi	Općine	razmjerni	su	poslovima	koje	Općina	

obavlja	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.
Rashodi	Općine	 razmjerni	 su	 prihodima	Općine	

ostvarenima	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.
Članak	97.

Prihodi	Općine	su:	
-	 općinski	 porezi,	 prirezi,	 naknade,	 doprinosi	 i	

pristojbe,
-	prihodi	od	stvari	u	njezinom	vlasništvu	i	imovin-

skih	prava,
-	prihodi	od	trgovačkih	društava	i	drugih	pravnih	

osoba	u	njezinom	vlasništvu,	odnosno	u	kojima	ima	udio	
ili	dionice,

-	prihodi	od	naknada	za	koncesiju,
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-	novčane	kazne	i	oduzeta	imovinska	korist	za	pre-
kršaje	propisanim	u	skladu	s	zakonom,

-	udio	u	zajedničkim	porezima	s	Republikom	Hr-
vatskom,

-	 sredstva	 pomoći	 i	 dotacija	Republike	Hrvatske	
predviđena	u	državnom	proračunu,	

-	drugi	prihodi	određeni	zakonom.
Članak	98.

Općinsko	vijeće	donosi	godišnji	proračun	Općine	
za	narednu	proračunsku	godinu	na	prijedlog	Općinskog	
načelnika	prije	početka	godine	za	koju	se	proračun	donosi.

Članak	99.
Općinsko	vijeće	donosi	odluku	o	izvršenju	proraču-

na,	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	prihodima	
i	rashodima	Općine	na	prijedlog	Općinskog	načelnika.

Ako	 se	 godišnji	 proračun	 ne	 donese	 u	 roku	 iz	
stavka	1.	ovog	članka,	donosi	se	Odluka	o	privremenom	
financiranju,	najduže	za	razdoblje	od	prva	tri	(3)	mjeseca	
proračunske	godine.

Odluku	o	privremenom	financiranju	donosi	Općin-
sko	vijeće,	u	skladu	sa	zakonom	i	svojim	Poslovnikom.

Predlagatelji	 utvrđeni	 Poslovnikom	Općinskog	
vijeća	mogu	predložiti	donošenje	odluke	o	privremenom	
financiranju.

Odluka	o	 privremenom	financiranju	 dostavlja	 se	
Ministarstvu	financija	u	roku	od	15	dana	od	donošenja.

Ukoliko	se	prije	početka	naredne	godine	ne	donese	
ni	 odluka	 o	 privremenom	financiranju,	 financiranje	 se	
obavlja	izvršavanjem	redovnih	i	nužnih	izdataka	u	skladu	
s	posebnim	zakonom.

Općina	se	može	zaduživati	i	davati	jamstva	jedino	
za	kapitalne	izdatke	prema	uvjetima	propisanim	zakonom.

Odluku	o	zaduživanju	 i	davanju	 jamstava	donosi	
Općinsko	vijeće.

Članak	100.
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	dono-
šenje	proračuna.

X.	AKTI	OPĆINE
Članak	101.

Općinsko	vijeće	donosi	Statut,	poslovnik	o	 radu,	
proračun,	godišnji	obračun	proračuna,	odluke,	preporuke,	
rješenja,	zaključke,	upute,	naputke	i	druge	akte	u	skladu	
sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	102.
Općinski	načelnik	u	poslovima	iz	svog	djelokruga	

donosi	odluke,	pravilnike,	preporuke,	rješenja,	zaključke,	
upute,	naputke	i	druge	akte	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Članak	103.
Upravna	 tijela	Općine	 u	 izvršavanju	 općih	 akata	

Općinskog	vijeća	donose	pojedinačne	akte	kojima	rješa-
vaju	o	pravima,	obvezama	i	pravnim	interesima	fizičkih	
i	pravnih	osoba(upravne	stvari).

Iznimno	od	stavka	1	ovoga	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	
prvostupanjska	tijela	državne	uprave.

Protiv	pojedinačnih	akata	iz	stavka	1.	ovoga	članka	
koje	 donose	Općinska	 upravna	 tijela,	može	 se	 izjaviti	
žalba	nadležnom	upravnom	tijelu	županije,	a	protiv	poje-
dinačnih	akata	koja	u	prvom	stupnju	donose	upravna	tijela	
županije,	može	se	izjaviti	žalba	nadležnom	ministarstvu,	
ako	posebnim	zakonom	nije	drukčije	propisano.

Protiv	 pojedinačnih	 akata	 iz	 ovoga	 članka	može	
se	pokrenuti	upravni	spor	sukladno	odredbama	Zakon	o	
upravnim	sporovima.

Članak	104.
Radna	tijela	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	načel-

nika	donose	zaključke	i	preporuke	na	temelju	posebnih	
propisa.

Članak	105.
Općinski	načelnik	osigurava	izvršenje	općih	akata	

iz	članka	102.	ovog	Statuta	na	način	i	u	postupku	propi-
sanom	ovim	Statutom	te	obavlja	nadzor	nad	zakonitošću	
rada	Jedinstvenog	upravnog	odjela.

Članak	106.
Nadzor	zakonitosti	općih	akata	Općinskog	vijeća	

obavljaju	Ured	državne	uprave	Krapinsko-zagorske	žu-
panije	i	nadležna	središnja	tijela	državne	uprave,	svako	u	
svojem	djelokrugu,	sukladno	posebnom	zakonu.	

Članak	107.
Odluke	i	drugi	opći	akti	objavljuju	se	u	‘’Službenom	

glasniku	Krapinsko-zagorske	županije’’.
Opći	akti	stupaju	na	snagu	najranije	osmi	dan	od	

dana	njihove	objave	u	“Službenom	glasniku	Krapinsko-
zagorske	 županije“.	 Iznimno,	općim	 se	 aktom	može	 iz	
osobito	 opravdanih	 razloga	odrediti	 da	 stupa	na	 snagu	
danom	objave.

XI.	JAVNOST	RADA
Članak	108.

Rad	Općinskog	vijeća,	Općinskog	načelnika,	radnih	
tijela	Općinskog	vijeća	 i	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
je javan.

Javnost	 rada	 osigurava	 se	 javnim	 održavanjem	
sjednica,	 odnosima	 s	 javnošću	 i	 objavljivanjem	općih	
akata	i	drugih	dokumenata	na	način	propisan	posebnim	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	109.
Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	određuje	koji	

se	podaci	iz	rada	i	nadležnosti	Općinskog	vijeća,	Općin-
skog	načelnika	i	Jedinstvenog	upravnog	odjela	ne	mogu	
objavljivati	 jer	 predstavljaju	 tajnu,	 te	 određuje	 način	
njihovog	čuvanja.

XII.	USTROJSTVO	I	RAD	JAVNIH	SLUŽBI
Članak	110.

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

Trgovačka	 društva	 i	 ustanove	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka	 djelatnosti	 iz	 njihova	 djelokruga	 obavljaju	 kao	
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javnu	službu.
Članak	111.

Općina	upravlja,	nadzire	rad	i	vodi	brigu	o	racio-
nalnom	i	zakonitom	radu	trgovačkih	društava	i	ustanova	
u	svom	vlasništvu.

XIII.	 SURADNJA	 S	DRUGIM	 JEDINICAMA	
LOKALNE	 I	 PODRUČNE	 (REGIONALNE)	SAMO-
UPRAVE

Članak	112.
Općina	 uspostavlja	 i	 održava	 suradnju	 s	 drugim	

jedinicama	 lokalne	 samouprave	u	 zemlji	 i	 inozemstvu,	
ostvarujući	suradnjom	zajedničke	interese	u	unapređivanju	
gospodarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka.

Općina	može	s	pojedinim	jedinicama	lokalne	samo-
uprave	sklopiti	sporazum	o	suradnji	i	međusobnim	odno-
sima	ako	procijeni	da	postoji	dugoročan	i	trajan	interes	za	
uspostavljanje	suradnje	i	mogućnosti	za	njezino	razvijanje.

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

Kriteriji	 za	 uspostavljanje	 suradnje,	 te	 postupak	
donošenja	odluke	uređuju	se	posebnom	odlukom	Općin-
skog	vijeća.

Sporazum	o	suradnji	objavljuje	se	u	“Službenom	
glasniku	Krapinsko-zagorske	županije”.

XIV.	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	113.

Prijedlog	za	promjenu	Statuta	mogu	podnijeti	jedna	
trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	i	Općinski	načelnik	te	
Odbor	za	Statut	i	poslovnik.

Obrazloženi	 prijedlog	 se	 podnosi	 predsjedniku	
Općinskog	vijeća.

Članak	114.
Općinsko	vijeće	odlučuje	da	li	će	pristupiti	raspravi	

o	promjeni	Statuta.
Ako	 se	 ni	 nakon	ponovljene	 rasprave	 ne	 donese	

odluka	o	pristupanju	raspravi	o	promjeni	Statuta,	isti	se	
prijedlog	ne	može	ponovno	staviti	na	dnevni	red	sjednice	
Općinskog	vijeća	prije	isteka	roka	od	šest	(6)	mjeseci	od	
dana	zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.

Odredbe	stavaka	1.	i	2.	ovog	članka	neće	se	primi-
jeniti	u	slučaju	potrebe	usklađivanja	odredaba	Statuta	sa	
zakonom.

Članak	115.
Odluke	 i	 drugi	 opći	 akti	 doneseni	 na	 temelju	

Statuta	Općine	Mihovljan	 (‘’Službeni	 glasnik	Krapin-
sko-zagorske	županije’’	br.	18/09)	i	zakona,	uskladit	će	
se	s	odredbama	ovog	Statuta	i	zakona	kojim	se	uređuje	
pojedino	područje.

Članak	116.
Danom	 stupanja	 na	 snagu	 ovog	Statuta	 prestaje	

važiti	Statut	Općine	Mihovljan	(‘’Službeni	glasnik	Kra-
pinsko-zagorske	županije’’	broj	18/09).

Članak	117.
Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	dan	nakon	dana	objave	

u	 “Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	 županije“,	
osim	odredbi	članka	39.	stavak	1.,	točke	11.	i	članka	59.,	

stavak	2.,	 točke	8.	 i	12.,	koje	 stupaju	na	 snagu	na	dan	
stupanja	na	snagu	odluke	o	raspisivanju	prvih	sljedećih	
općih	i	redovitih	izbora	za	članove	općinskog	vijeća	te	
općinskog	načelnika.
KLASA:	012-01/13-01/01
URBROJ:	2211/07-13-2
Mihovljan,	15.	ožujka	2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Stjepan	Kobeščak,	v.r.

Na	temelju	članka	35.	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi	(“Narodne	novine”	br.	33/01,	
60/01,	129/05,	109/07,	125/08,	36/09,	150/11,	144/12	i	
19/13)	i	članka	39.	Statuta	općine	Mihovljan	(“Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije”	br.	18/09),	Općin-
sko	vijeće	općine	Mihovljan	na	svojoj	22.	sjednici	održa-
noj	dana	15.	ožujka	2013.	godine,	jednoglasno	je	donijelo

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MIHOVLJAN

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovom	odlukom	o	poslovničkom	radu	Općinskog	
vijeća	 općine	Mihovljan	 (u	 daljnjem	 tekstu:	Odluka)	
uređuje	se	unutarnje	ustrojstvo	i	način	rada	vijeća	i	to:

-	prava	i	dužnosti	vijećnika,
-	izbor	i	način	rada	radnih	tijela	vijeća,
-	vrste	akata	vijeća,
-	druga	pitanja	važna	za	rad	vijeća.
II.	 KONSTITUIRANJE	VIJEĆA,	 POČETAK	

OBAVLJANJA	DUŽNOSTI	VIJEĆNIKA	 I	 PRESTA-
NAK	NJIHOVOG	MANDATA

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.

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

Prva	 konstituirajuća	 sjednica	Općinskog	 vijeća	
saziva	 se	 u	 roku	od	30	dana	od	dana	objave	konačnih	
rezultata	izbora.

Ako	se	konstituirajuća	sjednica	ne	održi	u	zakaza-
nom	roku,	ovlašteni	sazivač	odmah	će	sazvati	novu	konsti-
tuirajuću	sjednicu,	koja	se	treba	održati	u	roku	od	30	dana	
od	dana	kada	je	prethodna	sjednica	trebala	biti	održana.

Ako	 se	Općinsko	 vijeće	 ne	 konstituira	 ni	 na	 toj	
sjednici,	ovlašteni	sazivač	sazvat	će	novu	konstituirajuću	
sjednicu	u	nastavnom	roku	od	30	dana.

Konstituirajućoj	 sjednici	Općinskog	 vijeća,	 do	
izbora	 predsjednika,	 predsjedava	 prvi	 izabrani	 član	 s	
kandidacijske	liste	koja	je	dobila	najviše	glasova.	

Predsjedatelj	ima	do	izbora	predsjednika	Vijeća	sva	
prava	i	dužnosti	predsjednika	Vijeća	u	pogledu	predsje-
danja	sjednici.

Nakon	 izbora	predsjednika	Vijeća,	 izabrani	pred-
sjednik	preuzima	predsjedanje	sjednicom.
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U	slučaju	mirovanja	mandata	i	prestanka	mandata	
vijećnika,	vijećnika	zamjenjuje	zamjenik	vijećnika.

	Vijećnika	izabranog	na	kandidacijskoj	listi	političke	
stranke	zamjenjuje	neizabrani	kandidat	s	iste	liste	s	koje	
je	izabran	i	član	kojem	je	mandat	prestao	ili	mu	miruje,	
a	određuje	ga	politička	stranka	koja	je	bila	predlagatelj	
kandidacijske	liste.

	Vijećnika	izabranog	na	koalicijskoj	 listi	dviju	ili	
više	političkih	stranaka	zamjenjuje	kandidat	s	iste	liste	ko-
joj	je	u	trenutku	izbora	pripadao	mandat	vijećnika,	kojem	
je	mandat	prestao	ili	miruje,	a	kojeg	određuju	političke	
stranke	sukladno	sklopljenom	sporazumu	ili	 izvršenom	
dogovoru,	a	ako	ne	postignu	dogovor,	zamjenjuje	ga	prvi	
sljedeći	neizabrani	kandidat	s	liste.

	Vijećnika	izabranog	na	kandidacijskoj	listi	grupe	
birača	zamjenjuje	prvi	sljedeći	neizabrani	kandidat	s	liste.

Zamjenik	 člana	Vijeća	 počinje	 obavljati	 dužnost	
člana	Vijeća	 danom	kada	Mandatna	 komisija	 izvijesti	
Vijeće	o	određivanju	zamjenika	sukladno	zakonu.

Članak	10.
Član	Vijeća	može	podnijeti	ostavku	na	tu	dužnost.
Ostavka	se	podnosi	u	pismenom	obliku	 i	predaje	

se	Mandatnoj	 komisiji	 i	 predsjedniku	Vijeća	 sukladno	
zakonskim	propisima	i	odredbama	Statuta	vezano	za	način	
podnošenja	iste,	rokove	i	sl.

Vijeće	 povodom	 podnošenja	 ostavke	 utvrđuje	
dan	prestanka	mandata	vijećnika	i	popunjene	njegovim	
zamjenikom.

III.	IZBOR	RADNIH	TIJELA,	PREDSJEDNIKA	I	
POTPREDSJEDNIKA	OPĆINSKOG	VIJEĆA

Članak	11.
Na	konstituirajućoj	sjednici	bira	se	odbor	za	izbor	i	

imenovanje,	odbor	za	statut	i	poslovnik	i	odbor	za	financije	
i	proračun.	

Predsjednik	 i	 članovi	 odbora	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka,	biraju	se	na	prijedlog	predsjedavatelja	ili	najmanje	
jedne	trećine	vijećnika,	s	time	da	je	njihov	sastav	približno	
razmjeran	stranačkom	sastavu	vijeća.

Predsjednika	 i	 članove	 radnih	 tijela	 iz	 stavka	 1.	
ovog	 članka	bira	 vijeće	 iz	 reda	 svojih	 članova	 javnim	
glasovanjem.

Članak	12.
Odbor	 za	 izbor	 i	 imenovanje	 ima	predsjednika	 i	

dva	člana.
Odbor	za	izbor	i	imenovanje	raspravlja	i	predlaže	

izbor	predsjednika	i	potpredsjednika	vijeća.
Članak	13.

Odbor	za	statut	i	poslovnik	ima	predsjednika	i	dva	
člana.

Odbor	 za	 statut	 i	 poslovnik	 raspravlja	 i	 predlaže	
statut	općine,	poslovnik	općinskog	vijeća,	te	predlaže	po-
kretanje	postupka	za	izmjenu	statuta	odnosno	poslovnika,	
može	predlagati	donošenje	odluka	i	drugih	općih	akata	iz	
nadležnosti	Općinskog	vijeća,	te	obavlja	i	druge	poslove	
utvrđene	ovom	Odlukom.

Članak	14.
Mandatna	komisija	ima	predsjednika	i	dva	člana.	

Mandatna	komisija	raspravlja	o	pitanjima	koja	se	donose	
na	mandatna	prava	vijeća.

Članak	3.
Vijeće	se	smatra	konstituiranim	izborom	predsjed-

nika	na	prvoj	sjednici	na	kojoj	je	prisutna	većina	članova	
Vijeća.

Članak	4.
Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranih	 na	

redovnim	izborima	traje	četiri	godine.
Članovi	Općinskog	vijeća	imaju	sva	prava	i	duž-

nosti	od	dana	konstituiranja	Općinskog	vijeća	do	isteka	
mandata.

Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranih	 na	
redovnim	izborima	počinje	danom	konstituiranja	Općin-
skog	vijeća	i	traje	do	stupanja	na	snagu	odluke	Vlade	RH	
o	raspisivanju	izbora	za	novi	saziv	predstavničkih	tijela	
u	RH,	a	toga	dana	prestaje	vijećnicima	i	članstvo	u	tije-
lima	u	koje	ih	je	izabralo	ili	imenovalo	Vijeće,	a	izbor	ili	
imenovanje	je	uvjetovano	obnašanjem	dužnosti	vijećnika.

Članak	5.
Općinsko	 vijeće	 ima	Mandatnu	 komisiju,	 koju	

Vijeće	bira	na	konstituirajućoj	sjednici.
Mandatna	komisija	bira	se	na	prijedlog	predsjeda-

telja	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	ostav-
kama	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	ostavke	ili	mandat	stavili	u	mirovanje,	prisutni	
su	zamjenici	članova	Vijeća	određeni	sukladno	zakonskim	
propisima	i	Statutom.

O	 izvješću	Mandatne	komisije	Vijeće	ne	glasuje,	
već	zaključkom	izvješće	prima	na	znanje.

Članak	6.
Nakon	izvješća	mandatne	komisije	o	provedenim	

izborima	predsjedavatelj	izgovara	prisegu	slijedećeg	sa-
držaja:	«Prisežem	da	ću	prava	i	obveze	vijećnika	obavljati	
savjesno	 i	 odgovorno	 radi	 svekolikog	probitka	općine,	
Županije	 i	Republike	Hrvatske,	 da	 ću	 se	 u	 obavljanju	
dužnosti	vijećnika	općinskog	vijeća	pridržavati	Ustava,	
zakona	i	statuta	općine	Mihovljan,	te	štititi	ustavni	pore-
dak	Republike	Hrvatske».	Svaki	vijećnik	potpisuje	tekst	
prisege	i	predaje	je	predsjedniku	nakon	završetka	sjednice.

Vijećnik	koji	nije	bio	nazočan	na	konstituirajućoj	
sjednici	kao	 i	zamjenik	vijećnika	kad	počinje	obavljati	
dužnost	 vijećnika,	 polažu	prisegu	na	 prvoj	 sjednici	 na	
kojoj	su	nazočni.

Članak	7.
Od	dana	konstituiranja	Vijeća	pa	do	dana	prestanka	

mandata	član	Vijeća	ima	prava	i	dužnosti	utvrđena	Usta-
vom,	Zakonom	i	ovim	Poslovnikom.

Članak	8.
Članu	Vijeća	mandat	 prestaje	 odnosno	miruje	

u	 slučajevima	 utvrđenim	 zakonom	 i	 Statutom	Općine	
Mihovljan.

Članak	9.
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Članak	15.
Odbor	za	financije	 i	proračun	 ima	predsjednika	 i	

dva	člana.
Odbor	za	financije	i	proračun	razmatra	donošenje	

proračuna,	izvršenje	proračuna	i	ostale	financijske	doku-
mente,	daje	mišljenja	i	prijedloge	u	svezi	s	provođenjem	
tih	dokumenata.

Članak	16.
Po	 izboru	Odbora	 iz	 članka	 10.	 ove	Odluke,	 na	

konstituirajućoj	sjednici	vijeća	pristupa	se	izboru	pred-
sjednika,	 te	 dva	 potpredsjednika	Vijeća.	 Predsjednik	 i	
potpredsjednici	vijeća	biraju	se	na	prijedlog	Odbora	za	
izbor	imenovanje	ili	najmanje	jedne	trećine	članova	vijeća.

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

IV.	ODNOS	OPĆINSKOG	VIJEĆA	 I	NAČEL-
NIKA

Članak	17.
Načelnik	prisustvuje	sjednicama	Općinskog	vijeća	

te	sudjeluje	u	radu	Općinskog	vijeća	prilikom	čega	iznosi	
stajališta	i	daje	obavijesti	o	svojem	radu.	

Članak	18.
	Načelnik	 je	 dužan,	 na	 zahtjev	Vijeća,	 podnijeti	

Vijeću	izvještaj	o	svom	radu,	o	politici	koju	provodi,	u	
cjelini	 ili	 u	 pojedinom	području,	 o	 izvršavanju	 odluka	
ili	pojedinih	akata	i	zaključaka	te	o	drugim	pitanjima	iz	
svog	djelokruga.

Članak	19.
Svaki	član	Općinskog	vijeća	može,	na	način	utvrđen	

ovim	Poslovnikom,	postaviti	pitanje	o	ostvarivanju	prava	
i	dužnosti	načelnika,	a	posebice:

-	o	stanju	u	pojedinim	područjima,
-	o	izvršavanju	odluka	i	drugih	općih	akata	Vijeća,
-	o	radu	Jedinstvenog	upravnog	odjela,
-	o	načinu	upravljanja	nekretninama	i	pokretninama,	

odnosno	o	prihodima	i	rashodima	općine	kao	i	o	drugim	
pitanjima	iz	njegove	nadležnosti.

Članak	20.
Način	i	postupak	pokretanja	razrješenja	načelnika	

propisan	je	Statutom	općine	Mihovljan.
V.	ODNOS	IZMEĐU	VIJEĆA	I	JEDINSTVENOG	

UPRAVNOG	ODJELA
Članak	21.

Vijeće	može	raspravljati	o	pitanjima	što	se	odnose	
na	rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela,	a	osobito	u	svezi	nje-
gove	odgovornosti	za	provođenje	odluka	koje	je	donijelo	
Općinsko	vijeće,	te	odgovornosti	za	stanje	u	pojedinom	
području	kao	i	za	izvršavanje	odluka	i	drugih	akata	vijeća.

Rasprava	o	 tim	pitanjima	može	 se	 pokrenuti	 po-
vodom	odluke	ili	drugog	akta,	izvješća	o	radu	pojedinih	
službi	Jedinstvenog	upravnog	odjela,	drugih	pitanja	što	su	
u	djelokrugu	vijeća	i	na	traženje	članova	Općinskog	vijeća.

Članak	22.
Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	ima	duž-

nost	sudjelovati	u	radu	na	sjednici	vijeća.
VI.	PRAVA	I	DUŽNOSTI	VIJEĆNIKA
a)	Prisustvovanje	sjednicama

Članak	23.
Dužnost	člana	vijeća	je	počasna.
Članovi	 vijeća	 nemaju	obvezujući	mandat	 i	 nisu	

opozivi.
	Član	Općinskog	vijeća	ne	može	biti	kazneno	gonjen	

niti	odgovoran	na	bilo	koji	drugi	način,	zbog	glasovanja,	
izjava	 ili	 iznesenih	mišljenja	 i	 stavova	 na	 sjednicama	
Općinskog	vijeća.

Članak	24.
Vijećnik	ima	pravo	i	dužnost	prisustvovati	sjedni-

cama	i	sudjelovati	u	radu	vijeća	kao	i	u	radu	radnih	tijela	
vijeća	čiji	je	član.

Članak	25.
Vijećnik	je	dužan	obavljati	zadaće	koje	mu	okviru	

svog	djelokruga,	povjeri	vijeće	ili	radno	tijelo	kojega	je	
član.

b)	Podnošenje	prijedloga
Članak	26.

U	obavljanju	prava	i	dužnosti,	vijećnik	može	pokre-
tati	raspravu	o	pitanjima	iz	djelokruga	vijeća,	te	podnositi	
prijedloge	za	donošenje	odluka	i	drugih	akata.

Članak	27.
U	pripremanju	svog	prijedloga	za	donošenje	odluka	

ili	drugog	akta	vijećnik	ima	pravo	na	stručnu	pomoć	od	
stručnih	službi	ili	upravnih	odjela.

c)	Postavljanje	pitanja,	traženje	izvješća	i	podataka
Članak	28.

Vijećnik	ima	pravo	postavljati	pitanja	koja	se	odnose	
na	rad	 i	djelokrug	vijeća,	odbora	 i	drugih	radnih	 tijela,	
stručnih	službi	i	organizacija	koje	obavljaju	poslove	za	
općinu.

Pitanja	se	u	pravilu,	postavljaju	pismeno,	a	mogu	i	
usmeno.	Pismena	pitanja	podnose	se	putem	stručne	službe	
ili	se	predaju	na	sjednici,	a	usmena	pitanja	postavljaju	se	
na	završetku	sjednice.

Pitanja	koja	vijećnici	postavljaju	na	sjednici,	moraju	
biti	sažeta	i	kratka.

Članak	29.
Na	zahtjev	vijećnika,	službe	koje	obavljaju	poslove	

za	potrebe	predstavničkog	tijela,	dužne	su	vijećniku	pružiti	
izvješće	i	podatke	potrebne	za	obavljanje	dužnosti,	koja	
se	odnose	na	pitanja	iz	njihovog	djelokruga	kao	i	druge	
podatke	s	kojima	raspolaže.	Izvješća	se	daju	usmeno	ili	
pismeno	u	roku	od	15	dana.

Članak	30.
Vijećnik	ima	pravo	tražiti	izvješća	i	objašnjenja	i	

od	predsjednika	radnog	tijela,	o	pitanjima	koja	se	odnose	
na	rad	tijela.

Članak	31.
Vijećnici	mogu	postavljati	pitanja	načelniku	i	pro-

čelniku	u	skladu	s	ovim	Poslovnikom.	Pitanja	se	mogu	
postavljati	usmeno	i	pismeno.

Članak	32.
Pojedini	vijećnik	pod	točkom	dnevnog	reda	“Pitanja	

i	prijedlozi”	može	postaviti	2	pitanja.	Ukoliko	treba	od-
govore	na	više	pitanja	može	ih	zatražiti	pismenim	putem.

Općinski	načelnik	ili	Jedinstveni	upravni	odjel	su	
mu	dužni	odgovoriti	u	roku	od	30	dana	od	dana	primitka	
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istih.
Članak	33.

Općinski	načelnik	ili	pročelnik	dužni	su	na	upućeno	
pitanje	odgovoriti	na	sjednici	na	kojoj	je	isto	postavljeno.	
Ako	 isto	nije	moguće	dužni	 su	odgovoriti	na	 sljedećoj	
sjednici	Vijeća.

Članak	34.
Pitanja	 koja	 vijećnici	 postavljaju	 načelniku	 ili	

pročelniku,	kao	i	odgovori	na	pitanja,	moraju	biti	jasni,	
precizni	i	kratki,	a	mogu	ukazivati	i	na	moguće	mjere	koje	
treba	poduzeti	da	bi	se	riješio	problem.

d)	Međustranačko	vijeće	općine
Članak	35.

Radi	 razmjene	mišljenja,	 utvrđivanja	 zajedničkih	
osnovnih	stavova,	unapređivanja	rada	te	razvijanja	drugih	
oblika	međusobne	suradnje	i	aktivnosti	članova	u	vijeću	
može	se	osnovati	međustranačko	vijeće	općine.

Pravilima	koje	donosi	vijeće	utvrđuje	se	ustrojstvo,	
zadaci	i	način	rada	te	prava	i	dužnosti	članova	međustra-
načkog	 vijeća	 općine.	 Prostor	 i	 tehničke	 uvjete	 za	 rad	
međustranačkog	vijeća	općine	osigurava	vijeće	općine.

VII.	 PREDSJEDNIK,	 POTPREDSJEDNICI	VI-
JEĆA

Članak	36.
Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	dva	potpred-

sjednika,	koje	bira	iz	svojih	redova.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-	predstavlja	Vijeće,
-	 saziva	 i	 organizira	 te	 predsjedava	 sjednicama	

Vijeća,
-	predlaže	dnevni	red	sjednice	Vijeća,
-	brine	o	primjeni	poslovničkog	reda	na	sjednicama,
-	brine	o	postupku	donošenja	odluka	i	općih	akata,
-	potpisuje	odluke	i	akte	Vijeća,
-	 pokreće	 inicijativu	 za	 razmatranje	 i	 raspravu	o	

pojedinim	pitanjima	iz	djelokruga	Vijeća	te	
	upućuje	prijedloge	ovlaštenih	predlagatelja	u	pro-

pisani	postupak,
-	brine	o	radu	Vijeća	i	njegovih	radnih	tijela,
-	brine	o	suradnji	Vijeća	i	općinskog	načelnika,
-	brine	o	suradnji	Vijeća	s	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,	Statu-

tom	i	ovim	Poslovnikom.
Članak	37.

	Predsjednika	i	potpredsjednike	Općinskog	vijeća	
bira	i	razrješava	Općinsko	vijeće	na	način	i	u	postupku	
propisanim	Statutom	Općine	i	ovim	Poslovnikom.	

Članak	38.
Potpredsjednici	vijeća	 zamjenjuju	predsjednika	u	

slučaju	njegove	odsutnosti	ili	spriječenosti	i	obavljaju	i	
druge	poslove	što	mu	ih	povjeri	predsjednik	vijeća.

VIII.	AKTI

Akti	vijeća
Članak	39.

Vijeće	u	ostvarivanju	svojih	prava	i	dužnosti	obav-
lja	Ustavom,	zakonom	i	Statutom	utvrđene	poslove	i	u	
svezi	s	tim	donosi	odluke,	planove,	preporuke,	zaključke	
i	druge	opće	akte.

Članak	40.
Radna	tijela	vijeća	donose	zaključke	i	preporuke.

Članak	41.
Odlukom	se	uređuju	društveni	i	drugi	odnosi	važni	

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

Preporukom	vijeće:
-	izražava	mišljenje	o	pojedinim	pitanjima	od	općeg	

interesa	i	načinima	rješavanja	pojedinih	problema,
-	 ukazuje	 na	 važnost	 pojedinih	 pitanja	 koja	 se	

odnose	na	primjenu	Ustava,	zakona	i	drugih	akata	što	ih	
donosi	vijeće,

-	 izražava	mišljenje	 u	 svezi	 usklađivanja	 odnosa	
i	međusobne	suradnje	s	drugim	općinama,	gradovima	i	
županijama	po	pitanjima	od	zajedničkog	interesa,

-	predlaže	način	i	mjere	koje	bi	se	trebale	poduzi-
mati	radi	rješavanja	pojedinih	pitanja	u	skladu	sa	njenim	
interesima.

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

Zaključkom	se	rješavaju	i	druga	pitanja	iz	djelokru-
ga	vijeća,	radnih	tijela	i	stručne	službe	vijeća.

Postupak	za	donošenje	odluka	i	drugih	akata
a)	Pokretanje	postupka

Članak	42.
Postupak	za	donošenje	odluka	odnosno	drugog	akta	

pokreće	se	prijedlogom	za	donošenje	odluke.
Članak	43.

Pravo	predlagati	pokretanje	postupka	za	donošenje	
odluke	 i	 drugih	 akata	 ima	 svaki	 vijećnik,	 radna	 tijela	
vijeća,	načelnik	i	Jedinstveni	upravni	odjel.

Članak	44.
Inicijativu	za	pokretanje	postupka	donošenja	odlu-

ke	i	drugih	akata	vijeća	mogu	davati	vijećnici,	građani	i	
pravne	osobe,	načelnik	te	Jedinstveni	upravni	odjel.

b)	Prijedlog	za	donošenje	odluke

Članak	45.
Prijedlog	 za	 donošenje	 odluke	mora	 sadržavati	

pravnu	osnovu,	temeljna	pitanja	i	ocjenu	stanja	koje	treba	
urediti	Odlukom,	ocjenu	potrebnih	sredstava	za	provo-
đenje	odluke	i	tekst	prijedloga	odluke	s	obrazloženjem.

Podnošenje	prijedloga	za	donošenje	odluke
Članak	46.

Prijedlog	 za	 donošenje	 odluke	 s	 nacrtom	odluke	
podnosi	se	predsjedniku	vijeća.

Predsjednik	vijeća	upućuje	primljeni	nacrt	odluke	
nadležnom	radnom	tijelu	vijeća.

Članak	47.
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O	prijedlogu	 za	 donošenje	 odluke	 s	 prijedlogom	
odluke	 raspravit	će	vijeće	najkasnije	u	 roku	od	mjesec	
dana	od	dana	podnošenja	predsjedniku	vijeća.

Članak	48.
Završetkom	 rasprave	o	 prijedlogu	odluke,	 vijeće	

može	prijedlog	odluke	usvojiti,	ne	prihvatiti	ili	vratiti
predlagaču	na	 dopunu	u	 skladu	 sa	 poslovnikom.	

Ako	vijeće	ne	prihvati	prijedlog	odluke	prijedlog	se	ne	
može	podnijeti	ponovno	prije	isteka	roka	od	tri	mjeseca,	
ako	vijeće	na	odluči	drugačije.

Članak	49.
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	odre-
đenom	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	po-
stupka,	a	ako	prijedlog	podnosi	vijećnik,	tada	mora	imati	
pisanu	podršku	od	najmanje	1/3	članova	vijeća.

Prijedlog	 za	 donošenje	 akta	 po	 hitnom	postupku	
podnosi	se	predsjedniku	Vijeća	najkasnije	dan	prije	odr-
žavanja	sjednice	Vijeća.

Predsjednik	Vijeća	bez	odlaganja	upućuje	prijedlog	
da	se	akt	donese	po	hitnom	postupku	vijećnicima,	te	op-
ćinskom	načelniku,	ako	on	nije	predlagatelj.

Članak	50.
O	donošenju	odluke	po	hitnom	postupku	odlučuje	

se	na	sjednici	Vijeća,	s	tim	da	se	prethodno	glasuje	bez	
rasprave	o	opravdanosti	razloga	za	hitan	postupak	dono-
šenja	akta	i	uvrštavanja	u	dnevni	red.

Članak	51.
Na	donošenje	drugih	općih	akata	odgovarajuće	se,	

ovisno	o	prirodi	akta,	primjenjuju	odredbe	ovog	Poslov-
nika	koje	uređuje	postupak	donošenja	odluke.

Članak	52.
Prijedlog	za	promjenu	Statuta	može	podnijeti	jedna	

trećina	 članova	Općinskog	 vijeća,	 općinski	 načelnik	 i	
Odbor	za	statut	i	poslovnik.

Prijedlog	mora	biti	obrazložen,	a	podnosi	se	pred-
sjedniku	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće,	većinom	glasova	svih	vijećnika,	
odlučuje	da	li	će	pristupiti	raspravi	o	predloženoj	promje-
ni,	uz	prethodno	mišljenje	Odbora	za	statut	i	poslovnik,	
ako	Odbor	nije	predlagatelj.

Ako	se	donese	odluka	da	se	neće	pristupiti	raspravi	
o	predloženoj	promjeni	Statuta,	prijedlog	se	ne	može	po-
novno	staviti	na	dnevni	red	Općinskog	vijeća	prije	isteka	
roka	od	 šest	mjeseci	 od	dana	 zaključivanja	 rasprave	o	
prijedlogu.

O	prijedlogu	za	promjenu	Statuta,	Vijeće	odlučuje	
većinom	svih	članova	Vijeća.

Članak	53.
Izuzetno,	kada	pojedine	odredbe	Statuta	ili	Poslov-

nika	treba	uskladiti	sa	zakonom,	Odbor	za	Statut	i	Poslov-
nik	može	predložiti	promjenu	Statuta	i	Poslovnika	radi	

usklađivanja	istih	sa	zakonom,	bez	prethodne	rasprave.
Izmjene	 i	 dopune	 Statuta	 vrši	Općinsko	 vijeće	

statutarnom	odlukom	po	postupku	za	donošenje	odluka	
utvrđenim	Poslovnikom.

XII.		POSLOVNI	RED	NA	SJEDNICI
Članak	54.

Sjednicu	Vijeća	saziva	predsjednik	Vijeća	po	potre-
bi,	na	temelju	zaključka	Vijeća	ili	na	vlastitu	inicijativu,	
a	najmanje	jednom	u	tri	mjeseca.

Predsjednik	 je	dužan	 sazvati	 sjednicu	Općinskog	
vijeća	 na	 obrazloženi	 zahtjev	 najmanje	 jedne	 trećine	
članova	Općinskog	vijeća	u	roku	od	15	dana	od	primitka	
zahtjeva,	koji	mora	biti	predan	u	pisanom	obliku	i	potpisan	
od	tih	vijećnika.

Ukoliko	predsjednik	Općinskog	vijeća	ne	 sazove	
sjednicu	u	roku	iz	stavka	1.	ovoga	članka,	na	obrazloženi	
zahtjev	najmanje	jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća,	
sjednicu	će	sazvati	općinski	načelnik	u	roku	od	8	dana.

Nakon	proteka	rokova	iz	stavka	2.	i	3.	ovoga	članka	
sjednicu	može	sazvati,	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	
jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća,	čelnik	središnjeg	
tijela	državne	uprave	nadležnog	za	 lokalnu	 i	 područnu	
(regionalnu)	samoupravu.

Sjednica	Općinskog	vijeća	sazvana	sukladno	odred-
bama	stavka	2.,	3.	i	4.	ovog	članka	mora	se	održati	u	roku	
od	15	dana	od	dana	sazivanja.

Sjednica	sazvana	protivno	odredbama	ovoga	članka	
smatra	se	nezakonitom,	a	doneseni	akti	ništavima.

Članak	55.
Sjednica	Vijeća	saziva	se	pismenim	putem,	u	izni-

mnim	i	hitnim	slučajevima	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	
najmanje	pet	dana	prije	održavanja	sjednice,	a	izuzetno,	
ako	postoje	opravdani	razlozi,	koji	se	moraju	obrazložiti,	
taj	rok	može	biti	i	kraći.

O	drugačijem	načinu	sazivanja	sjednice	i	opravda-
nosti	razloga	za	sazivanje	sjednice	u	kraćem	roku	odlučuje	
predsjednik	Općinskog	vijeća.

Odredbe	ovog	članka	u	pogledu	načina	sazivanja	
sjednice	Vijeća,	roka	za	dostavu	poziva	i	materijala	koji	
se	dostavljaju	uz	poziv	ne	primjenjuju	se	na	saziv	konsti-
tuirajuće	sjednice	Vijeća.

Članak	56.
Kad	se	o	nekom	pitanju	raspravlja	bez	prisutnosti	

javnosti,	materija	za	takvu	raspravu	ne	mora	se	dostavljati	
u	pismenom	obliku.

O	održavanju	sjednice	Vijeća	bez	prisutnosti	jav-
nosti	odlučuje	predsjednik	Vijeća.

Prije	razmatranja	pitanja	iz	prethodnog	stavka,	pred-
sjednik	Vijeća	pozvat	će	osobe	čija	prisutnost	nije	potrebna	
da	napuste	sjednicu,	a	zatim	će	članove	Vijeća	obavijestiti	
o	razlozima	održavanja	sjednice	bez	prisutnosti	javnosti.

Članak	57.
Dnevni	red	sjednice	utvrđuje	se	na	početku	sjednice.
Predsjednik	Vijeća	 stavlja	 na	 raspravu	 prijedlog	
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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	uvrstio	materijal	kojeg	je	predložio	ovlašteni	pred-
lagatelj	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	tako	
se	postupa	 i	 s	prijedlogom	kojeg	ovlašteni	predlagatelj	
podnese	poslije	sazivanja	sjednice	Vijeća.

O	prijedlogu	dnevnog	 reda	glasuje	 se	 sa	 “za”	 ili	
“protiv”.

Dnevni	 red	 se	 usvaja	 većinom	glasova	 prisutnih	
članova	Vijeća.

Članak	58.
Prilikom	utvrđivanja	dnevnog	reda	najprije	se	odvo-

jeno	odlučuje	o	prijedlogu	da	se	pojedina	točka	dnevnog	
reda	izostavi,	zatim	da	se	dnevni	red	dopuni	pojedinim	
točkama,	a	nakon	toga	predsjednik	Vijeća	stavlja	na	pri-
hvaćanje	dnevni	red	u	cjelini.

	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	59.
Sjednici	Vijeća	predsjedava	predsjednik	Vijeća,	a	

ako	 je	on	odsutan	 ili	 spriječen,	zamjenjuje	ga	potpred-
sjednik.

Sjednici	Vijeća	mogu	pored	članova	Vijeća	prisu-
stvovati	i	druge	osobe	koje	predsjednik	pozove,	ali	bez	
prava	odlučivanja.

Članak	60.
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.
	Prijave	za	govor	primaju	se	čim	se	otvori	rasprava.
Predsjednik	Vijeća	 brine	 o	 održavanju	 reda	 na	

sjednici,	da	govornik	ne	bude	ometan	ili	spriječen	u	svom	
govoru.

Govornika	može	 opomenuti	 da	 narušava	 red	 ili	
prekinuti	u	govoru	samo	predsjednik.

Članak	61.
U	radu	i	odlučivanju	na	sjednici	Vijeća	ima	pravo	

sudjelovati	svaki	član	Vijeća.
U	radu	Vijeća	mogu	sudjelovati	bez	prava	odluči-

vanja	predstavnici	Upravnog	odjela	 i	druge	osobe	koje	
pozove	predsjednik	Vijeća	radi	davanja	objašnjenja	poje-
dinih	pitanja	koja	su	na	dnevnom	redu	sjednice.

Sjednici	Vijeća	mogu	prisustvovati	i	građani,	osim	
ako	se	sjednica	održava	bez	prisutnosti	javnosti.

Članak	62.
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.

	Ako	govornik	i	poslije	opomene	nastavi	sa	pona-
šanjem	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.

Oduzimanje	riječi	izriče	se	članu	Vijeća	koji	i	na-
kon	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,	odredit	će	kratki	prekid	
sjednice.

Članak	63.
Za	 pravovaljano	 odlučivanje	 na	 sjednici	Vijeća	

potrebno	je	da	je	sjednici	prisutna	većina	članova	Vijeća.
Kad	predsjednik	Vijeća	utvrdi	da	postoji	prisutnost	

potrebnog	broja	članova	Vijeća	otvara	sjednicu.
Ako	predsjednik	Vijeća	na	početku	sjednice	utvrdi	

da	 sjednici	 nije	 prisutan	potreban	broj	 članova	Vijeća,	
odgađa	sjednicu	za	određeni	sat	 istog	dana	ili	na	drugi	
određeni	dan	i	sat.

Sjednicu	će	predsjednik	prekinuti	i	odgoditi	i	uko-
liko	za	njezina	trajanja	utvrdi	da	nije	prisutan	potreban	
broj	članova	Vijeća.

O	odgodi	sjednice	pismeno	se	obavještavaju	samo	
odsutni	članovi	Vijeća.

Članak	64.
Prisutnost	članova	Vijeća	sjednici	utvrđuje	se	prozi-

vanjem,	brojanjem	ili	na	drugi	način	na	početku	sjednice	
i	u	tijeku	sjednice.	

Ako	predsjednik	ocijeni	da	nije	prisutan	dovoljan	
broj	članova	Vijeća	za	pravovaljano	odlučivanje	prekinuti	
će	sjednicu.

Utvrđivanje	prisutnosti	članova	Vijeća	izvršit	će	se	
i	ako	to	zatraži	vijećnik.

Članak	65.
Zbog	opširnosti	 dnevnog	 reda	 ili	 drugih	 razloga	

Vijeće	može	odlučiti	da	sjednicu	prekine	i	zakaže	nastavak	
za	određeni	dan	i	sat,	o	čemu	se	pismeno	obavještavaju	
samo	odsutni	članovi	Vijeća.

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

Članak	66.
Prva	točka	dnevnog	reda	sjednice	Vijeća	je	usvaja-

nje	skraćenog	zapisnika	s	prethodne	sjednice.
Član	Vijeća	ima	pravo	iznijeti	primjedbe	na	zapi-

snik.
O	osnovanosti	primjedbi	na	zapisnik	odlučuje	 se	

bez	rasprave.
Ako	se	primjedbe	prihvate	u	zapisnik	će	se	unijeti	
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odgovarajuće	izmjene.
Zapisnik	 na	 koji	 nije	 bilo	 primjedbi	 smatra	 se	

usvojenim.
Članak	67.

Poslije	 utvrđivanja	 dnevnog	 reda	 prelazi	 se	 na	
raspravljanje	o	pojedinim	 točkama	dnevnog	 reda	 redo-
sljedom	utvrđenim	u	dnevnom	redu.

U	 tijeku	 sjednice	može	 se	 izmijeniti	 redoslijed	
razmatranja	pojedinih	 točaka	dnevnog	 reda,	o	čemu	se	
odlučuje	bez	rasprave.

U	početku	rasprave	o	svakoj	točci	predlagatelj,	u	
pravilu,	daje	usmeno	obrazloženje	prijedloga.

Kada	predlagatelj	 obrazloži	 prijedlog,	 izvjestitelj	
radnog	tijela,	ako	je	potrebno,	može	usmeno	izložiti	od-
nosno	dopuniti	stav	radnog	tijela.

Članak	68.
Predlagatelj	može	svoj	prijedlog	povući	dok	o	istom	

nije	odlučeno.
O	povučenom	prijedlogu	prestaje	rasprava.
Povučeni	 prijedlog	ne	može	 se	 ponovo	podnijeti	

na	istoj	sjednici.
Članak	69.

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	
redoslijedom	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	70.
O	pojedinom	materijalu	raspravlja	se	dok	ima	pri-

javljenih	govornika.
U	tijeku	rasprave	sudionici	mogu	iznositi	mišljenja,	

tražiti	objašnjenja	te	postavljati	pitanja	u	vezi	s	predlo-
ženim	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	ocijene	da	 je	o	prijedlogu	o	kojem	se	
raspravlja	potrebno	obaviti	dodatne	konzultacije.

Predsjednik	 zaključuje	 raspravu	 kada	 utvrdi	 da	
nema	više	prijavljenih	govornika.

Članak	71.
Član	Vijeća	koji	želi	govoriti	o	povredi	ovog	Po-

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	72.
Vijeće	 odlučuje	 o	 svakom	prijedlogu	 nakon	 ra-

sprave,	osim	ako	je	ovim	Poslovnikom	određeno	da	se	
odlučuje	bez	rasprave.

Članovi	Vijeća	glasuju	izjašnjavanjem	“za”	prijed-
log,	“protiv”	prijedloga	ili	se	“suzdržavaju”	od	glasovanja.

Članak	73.
	Glasovanje	na	sjednici	je	javno.
	Općinsko	 vijeće	može	 odlučiti	 da	 se	 o	 nekom	

pitanju	glasuje	tajno.
Javno	se	glasuje	dizanjem	ruke	ili	poimenično,	a	na	

poziv	predsjednika.
	Glasovanje	dizanjem	ruku	provodi	se	na	način	da	

predsjednik	Općinskog	vijeća	prvo	poziva	vijećnike	da	
se	 izjasne	 tko	 je	 “za”	 prijedlog,	 zatim,	 tko	 je	 “protiv”	
prijedloga,	odnosno	da	li	se	tko	suzdržao	od	glasovanja.	
Glasovi	vijećnika	koji	su	bili	nazočni	u	vijećnici,	a	nisu	
glasovali	“za”	niti	“protiv”	prijedloga	i	nisu	se	izjasnili	
da	se	suzdržavaju	od	glasovanja,	smatraju	se	suzdržanim	
glasovima.

Ako	se	dizanjem	ruke	ne	može	točno	utvrditi	rezul-
tat	glasovanja,	glasuje	se	poimenično.

Poimenično	 glasovanje	 provodi	 se	 tako	 da	 svaki	
prozvani	član	Vijeća	ustane	i	 izgovara	“za”	ili	“protiv”	
prijedloga,	odnosno	da	je	“suzdržan”.

Poslije	 glasovanja	predsjednik	utvrđuje	 rezultat	 i	
objavljuje	da	li	je	prijedlog	za	koji	se	glasovalo	prihvaćen	
ili	odbijen.

Na	zahtjev	jednog	člana	Vijeća	koji	zatraži	provje-
ru	glasovanja,	predsjednik	određuje	ponovno	brojanje	i	
utvrđuje	rezultat	glasovanja.

Provjera	glasovanja	mora	se	zatražiti	prije	nego	što	
predsjednik	utvrdi	da	je	određena	odluka	donijeta.

Članak	74.
Ako	Vijeće	odluči	da	glasovanje	bude	tajno,	glaso-

vanje	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	ili	je	bio	“suzdržan”.

Predsjednik	 utvrđuje	 i	 objavljuje	 rezultat	 glaso-
vanja,	 odnosno	objavljuje	 koliko	 je	 članova	Vijeća	 od	
ukupnog	broja	prisutnih	primilo	glasačke	listiće,	koliko	
je	 članova	Vijeća	 glasovalo,	 koliko	 je	 bilo	 nevažećih	
glasačkih	 listića,	 te	koliko	članova	Vijeća	glasovalo	za	
određeni	prijedlog.

O	tajnom	glasovanju	vodi	se	posebna	zabilješka.

Članak	75.
O	radu	na	sjednici	vodi	se	zapisnik.
Kada	se	na	sjednici	raspravlja	i	odlučuje	bez	prisut-

nosti	javnosti,	vodi	se	odvojeni	zapisnik.
Zapisnik	 sadrži	 broj	 sjednice,	 vrijeme	 i	mjesto	

održavanja	sjednice,	dnevni	red	sjednice,	imena	prisutnih	
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članova	Vijeća,	imena	odsutnih	članova	Vijeća	s	poseb-
nom	napomenom	za	one	koji	su	svoj	nedolazak	opravdali,	
imena	ostalih	sudionika	na	sjednici,	kratak	tok	sjednice	
s	nazivom	točke	dnevnog	reda	o	kojoj	se	raspravljalo	i	
odlučivalo,	imena	sudionika	u	raspravi	sa	sažetim	prika-
zom	sadržaja	izlaganja,	rezultat	glasovanja	o	pojedinim	
pitanjima	te	nazivi	svih	odluka	i	drugih	akata	donijetih	
na	sjednici	i	vrijeme	završetka	sjednice.

Sastavni	 dio	 zapisnika	 su	 i	 izglasavani	 tekstovi	
odluka	i	drugih	akata.

Zapisnik	 potpisuje	 predsjednik	Vijeća	 odnosno	
osoba	koja	je	vodila	sjednicu	i	zapisničar.

X.	JAVNOST	RADA
Članak	76.

Rad	općinskog	vijeća	je	javan.
Vijeće	obavještava	javnost	o	svome	radu	i	radu	svih	

Na	temelju	članka	110.	Zakona	o	proračunu	(“Na-
rodne	novine”	br.	87/08	i	136/12)	te	članka	39.	Statuta	
Općine	Mihovljan	(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije”	br.	18/09),	Općinsko	vijeće	Općine	Mihovljan	
na	svojoj	22.	sjednici	održanoj	dana	15.	03.	2013.	godine,	
donijelo je

 O D L U K U
I.

Usvaja	se	godišnji	izvještaj	o	izvršenju	proračuna	
Općine	Mihovljan	 za	 razdoblje	 od	 01.	 siječnja	 do	 31.	
prosinca	2012.	godine	u	tekstu	koji	se	prilaže	ovoj	odluci	
i	čini	njezin	sastavni	dio.	

II.
Godišnji	 izvještaj	 o	 izvršenju	 proračuna	Općine	

Mihovljan	za	2012.	godinu	objaviti	će	se	u	“Službenom	
glasniku	Krapinsko-zagorske	županije”,	a	stupa	na	snagu	
osmog	dana	od	objave.
KLASA:	400-01/13-01/06
URBROJ:	2211/07-13-2
Mihovljan,	15.	ožujka	
2013.		

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Stjepan	Kobeščak,	v.r.

	 GODIŠNJI	OBRAČUN	OPĆINE	MIHOVLJAN	ZA	RAZDOBLJE	01.01.-31.06.2012.	GODINE
	Broj	računa	O	P	I	S		P	R	I	M	I	T	A	K	A		I		I	Z	D	A	T	A	K	A	 PLAN	 IZVRŠENJE	 INDEX
	S	V	E	U	K	U	P	N	O		P	R	I	H	O	D	I	 2.500.000,00	 2.073.592,16	 0.829
	6	 PRIHODI	POSLOVANJA		 4.685.000,00	 2.055.466,40	 0.829
	6	1	 PRIHODI	OD	POREZA	 1.439.400,00	 1.193.755,00	 0.835
	6	1	1	 POREZ	NA	DOHODAK	 1.276.200,00	 1.110.268,90	 0.870
	6	1	1	1	 POREZ	NA	DOHODAK	OD	NESAMOSTALNOG	RADA	 1.251.000,00	 1.109.330,19	 0.887
	6	1	1	1	10	 Porez	na	dohodak	od	nesamostalnog	rada-1200	 1.250.000,00	 1.105.938,92	 0.885
	6	1	1	1	20	 Porez	na	dohodak	po	osn.živ.osig.	i	obit.štednje-1422	 1.000,00	 3.391,27	 3.391
	6	1	1	2	 POREZ	NA	DOHODAK	OD	SAMOSTALNE	DJELATNOSTI	 103.500,00	 63.064,86	 0.609
	6	1	1	2	00	 Porez	na	dohodak	od	obrta,na	doh.od	polj.	i	šum.-1430	 35.000,00	 19.233,04	 0.550
	6	1	1	2	10	 Porez	na	dohodak	od	naknada	prema	pos.zak.-1465	 14.000,00	 9.461,87	 0.676
	6	1	1	2	30	 Porez	na	dohodak	od	čl.skupš.	i	nadz.odbora-1457	 5.000,00	 2.308,65	 0.462
	6	1	1	2	31	 Porez	na	dohodak	od	iznajmljivanja	stanova-1511	 1.000,00	 755,89	 0.756
	6	1	1	2	32	 Porez	na	dohodak	po	os.dj.trg.putnika,agenata-1813	 45.000,00	 21.072,67	 0.468
	6	1	1	2	34	 Porez	na	dohodak-za	isp.um.dj.-1830	 3.000,00	 2.939,01	 0.980
	6	1	1	2	35	 Prihod	napl.dug.por.na	doh.plać.po	rješ.o	reprogram.	 0,00	 7.293,73	 0.000
	6	1	1	3	 POREZ	NA	DOHODAK	OD	IMOVINE	I	IMOVINSKIH	PRAVA	 10.000,00	 6.504,10	 0.650
	6	1	1	3	10	 Porez	na	dohodak	od	imovine	na	tem.najma	ili	zakupa-1503	 10.000,00	 6.504,10	 0.650
	6	1	1	4	 POREZ	I	PRIREZ	NA	DOHODAK	OD	KAPITALA	 1.700,00	 2.532,44	 1.490
	6	1	1	4	10	 Porez	na	dohodak	od	dividendi	i	udjela	u	dobiti-1570	 500,00	 2.532,44	 5.065
	6	1	1	7	 POVRAT	POREZA	PO	GODIŠNJOJ	PRIJAVI	 -90.000,00	 -71.162,69	 0.791
	6	1	1	7	10	 Povrat	poreza	na	dohodak	po	godišnjoj	prijavi-1619	 -90.000,00	 -71.162,69	 0.791
	6	1	3	 POREZI	NA	IMOVINU	 113.200,00	 58.848,41	 0.498
	6	1	3	1	 POREZI	NA	NEPOKRETNU	IMOVINU	(ZEMLJU,	ZGRADE	I	SL.)	 56.000,00	 23.510,00	 0.420
	6	1	3	1	41	 Porez	na	kuće	za	odmor-1716	 35.000,00	 22.570,00	 0.645
	6	1	3	1	50	 Porez	na	korištenje	javnih	površina-1740	 1.000,00	 440,00	 0.440

tijela	te	stavovima	i	odlukama	koje	je	usvojilo.
XI.	ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak	77.
Ovaj	 Poslovnik	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	

dana	objave	u	“Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije”,	a	objaviti	će	se	i	na	oglasnoj	ploči	u	sjedištu	
općine	Mihovljan.

Članak	78.
Stupanjem	na	snagu	ovoga	Poslovnika	prestaje	va-

žiti	Poslovnik	o	radu	Općinskog	vijeća	Mihovljan	(“Služ-
beni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije”	br.	18/09).
KLASA:	012-01/13-01/02
URBROJ:	2211/07-13-2
Mihovljan,	15.	ožujka	2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Stjepan	Kobeščak,	v.r.
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	6	1	3	1	91	 Prihod	od	kazni-za	zapušteno	zemljište-6718	 20.000,00	 500,00	 0.025
	6	1	3	4	 POVREMENI	POREZI	NA	IMOVINU	 57.200,00	 35.338,41	 0.568
	6	1	3	4	10	 Porez	na	promet	nekretnina	i	prava-2848	 40.000,00	 43.851,37	 0.974
	6	1	3	4	11	 Prihod	od	spom.rente-na	uku.pr.-2870	 1.000,00	 107,22	 0.107
	6	1	3	4	15	 Naknada	za	istraživanje	miner.sir.-2948	 11.000,00	 -8.620,18	 -0.784
	6	1	4	 POREZI	NA	ROBU	I	USLUGE	 50.000,00	 24.637,69	 0.704
	6	1	4	2	 POREZ	NA	ROBU	I	USLUGE	 25.000,00	 7.987,69	 0.533
	6	1	4	2	40	 Porez	na	potrošnju	alkoholnih	i	bezalkoholnih	pića-1708	 25.000,00	 7.987,69	 0.533
	6	1	4	5	 POREZI	NA	KORIŠTENJE	DOBARA	ILI	IZVOĐENJE	AKTIVNOSTI	25.000,00	 16.650,00	 0.833	
6	1	4	5	30	 Porez	na	tvrtku	i	naziv-1732	 25.000,00	 16.650,00	 0.833
	6	3	 POMOĆI	IZ	INOZEMSTVA	I	OD	SUBJEKATA	
		 UNUTAR	OPĆEG	PRORAČUNA	 2.360.000,00	 248.175,05	 0.703
	6	3	3	 POTPORE	IZ	PRORAČUNA	 2.360.000,00	 110.152,90	 0.515
	6	3	3	1	 TEKUĆE	POTPORE	IZ	PRORAČUNA	 60.000,00	 75.800,00	 0.962
	6	3	3	1	11	 Tekuće	pomoći	iz	Državnog	proračuna-za	“Malu	školu”	 10.000,00	 7.000,00	 0.700
	6	3	3	1	20	 Tekuće	potpore	iz	Županije-socijali	za	ogrijev	 30.000,00	 22.800,00	 1.000
	6	3	3	1	25	 Tekuće	potpore	iz	Županije-KZŽ	 20.000,00	 36.000,00	 1.000
	6	3	3	1	31	 Tekuće	potpore-grad	Krapina	 0,00	 10.000,00	 1.000
	6	3	3	2	 KAPITALNE	POTPORE	IZ	PRORAČUNA	 2.300.000,00	 34.352,90	 0.254
	6	3	3	2	20	 Kapitalne	potpore	iz	Županije-KZŽ	 300.000,00	 34.352,90	 0.982
	6	3	4	 TEKUĆE	POMOĆI	od	HZZ-a	i	HZZO-a-ZA	JAVNE	RADOVE	 0,00	 138.022,15	 0.993
	6	3	4	1	 TEKUĆE	POMOĆI	OD	OSTALIH	SUBJEKATA	UNUTAR	
		 OPĆEG	PRORAČUNA	 0,00	 138.022,15	 0.993
	6	3	4	1	41	 ref.HZZ-a	za	stručno	osposobljavanje	na	rad	 0,00	 13.029,08	 0.931
	6	3	4	1	42	 Ref.HZZ-a	za	javne	radove	 0,00	 124.993,07	 1.000
	6	4	 PRIHODI	OD	IMOVINE	 75.000,00	 47.240,58	 0.543
	6	4	1	 PRIHODI	OD	FINANCIJSKE	IMOVINE	 4.000,00	 1.274,60	 0.319
	6	4	1	3	 KAMATE	NA	OROČENA	SREDSTVA	 4.000,00	 1.274,60	 0.319
	6	4	1	3	20	 Prihod	od	kamata-7790	 4.000,00	 1.274,60	 0.319
	6	4	2	 PRIHODI	OD	NEFINANCIJSKE	IMOVINE	 71.000,00	 45.965,98	 0.554
	6	4	2	1	 NAKNADE	ZA	KONCESIJE	 31.000,00	 12.197,90	 0.393
	6	4	2	1	91	 Naknada	za	koncesiju-”EKO	FLOR”	odvoz	komunalnog	otpada	 28.000,00	 11.000,00	 0.393
	6	4	2	1	92	 Naknada	za	koncesije	-	za	dimnjačarsku	službu	 1.000,00	 197,90	 0.198
	6	4	2	1	93	 Naknada	za	koncesije	-	pogrebni	poslovi	 2.000,00	 1.000,00	 0.500
	6	4	2	2	 PRIHODI	OD	ZAKUPA	I	IZNAJMLJIVANJA	IMOVINE	 40.000,00	 32.696,80	 0.654
	6	4	2	2	94	 Iznajmljivanje	Društvenog	doma-poslovni	prostor	 30.000,00	 28.696,80	 0.717
	6	4	2	2	95	 Iznajmljivanje	Društvenog	doma	 10.000,00	 4.000,00	 0.400
	6	4	2	9	 OSTALI	PRIHODI	OD	NEFINANCIJSKE	IMOVINE	 0,00	 1.071,28	 0.536
	6	4	2	9	91	 Prihod	od	legalizaciji	objekata-2963	 0,00	 1.071,28	 0.536
	6	5	 PRIHODI	OD	PRODAJE	ROBA	I	USLUGA	 810.600,00	 566.295,77	 0.926
	6	5	1	 PRISTOJBE	I	NAKNADE	 2.000,00	 159.048,02	 0.982
	6	5	1	2	 OPĆINSKE	NAKNADE	 0,00	 158.910,00	 0.993
	6	5	1	2	91	 Grobna	naknada	 0,00	 158.910,00	 0.993	
6	5	1	3	 OSTALE	UPRAVNE	PRISTOJBE	 2.000,00	 138,02	 0.069
	6	5	1	3	90	 Prihodi	od	prodaje	državnih	biljega-3086	 2.000,00	 138,02	 0.069
	6	5	2	 PRIHODI	PO	POSEBNIM	PROPISIMA	 383.600,00	 199.552,89	 0.900
	6	5	2	2	 PRIHODI	VODNOG	GOSPODARSTVA	 1.000,00	 863,12	 0.863
	6	5	2	2	11	 Vodni	doprinos-7994	 1.000,00	 863,12	 0.863
	6	5	2	4	 DOPRINOSI	ZA	ŠUME	 1.000,00	 364,78	 0.365
	6	5	2	4	10	 Doprinos	za	šume-7714	 1.000,00	 364,78	 0.365
	6	5	2	6	 OSTALI	NESPOMENUTI	PRIHODI	 381.600,00	 198.324,99	 0.902
	6	5	2	6	90	 Ostali	prihod-ref.za	pitku	vodu	i	dr.	 226.600,00	 112.192,67	 0.899
	6	5	2	6	91	 Prihod	od	usluga	sahrane	 60.000,00	 39.700,00	 0.882
	6	5	2	6	92	 Prihod	od	izdavanja	“Rješenja	za	gradnju	okvira”	 10.000,00	 9.000,00	 0.900
	6	5	2	6	95	 Ref.	za	utrošeni	plin-Dom	zdravlja	 6.000,00	 5.914,45	 0.986
	6	5	2	6	98	 Grobna	mjesta	 14.000,00	 19.000,00	 0.950
	6	5	2	6	99	 Povrat	sredstava	“TERMOPLIN”	VŽ	 0,00	 12.517,87	 0.963
	6	5	3	 komunalne	naknade	i	doprinosi	 425.000,00	 207.694,86	 0.913
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	6	5	3	1	 KOMUNALNI	DOPRINOS	 5.000,00	 407,69	 0.408
	6	5	3	1	10	 Komunalni	doprinos-5720	 5.000,00	 407,69	 0.408
	6	5	3	2	 KOMUNALNE	NAKNADE	 420.000,00	 171.322,65	 0.902
	6	5	3	2	12	 Komunalna	naknada-građani	 200.000,00	 135.838,16	 0.906
	6	5	3	2	13	 Komunalna	naknada-poduzeća	 60.000,00	 35.484,49	 0.887
	6	5	3	3	 NAKNADE	ZA	PRIKLJUČAK	 0,00	 35.964,52	 0.985
	6	5	3	3	10	 Naknada	i	priključak	na	vodovodnu	mrežu	 0,00	 34.464,52	 0.985
	6	5	3	3	11	 Naknada	za	priključak	na	vodovodnu	mrežu	2012.	 0,00	 1.500,00	 1.000
	7	 PRIHODI	OD	PRODAJE	NEFINANCIJSKE	IMOVINE	 15.000,00	 18.125,76	 0.930
	7	2	 PRIHODI	OD	PRODAJE	PROIZVODNE	IMOVINE	 15.000,00	 18.125,76	 0.930
	7	2	1	 PRIHODI	OD	PRODAJE	GRAĐEVINSKIH	OBJEKATA	 15.000,00	 18.125,76	 0.930
	7	2	1	1	 STAMBENI	OBJEKTI	 15.000,00	 18.125,76	 0.930
	7	2	1	1	90	 Prodani	stanovi-sa	stanarskim	pravom	 5.000,00	 4.125,76	 0.688
	7	2	1	1	91	 Prodani	stanovi-bez	stanarskog	prava	 10.000,00	 14.000,00	 1.037
I	Z	D	A	C	I	2.350.000,00	 2.162.685,40	 0.920
	3	 RASHODI	POSLOVANJA	 2.635.000,00	 2.054.094,83	 0.930
	3	1	 RASHODI	ZA	ZAPOSLENE	 352.700,00	 324.231,60	 0.990
	3	2	 MATERIJALNI	RASHODI	 1.489.779,33	 1.132.065,69	 0.933
	3	4	 FINANCIJSKI	RASHODI	 14.000,00	 4.943,27	 0.618
	3	5	 SUBVENCIJE	 38.000,00	 27.020,45	 0.965
	3	6	 POTPORE	 60.020,67	 47.827,63	 0.889
	3	7	 NAKNADE	GRAĐANIMA	I	KUĆANSTVIMA	 341.000,00	 317.649,17	 0.921
	3	8	 DONACIJE	I	OSTALI	RASHODI	 339.500,00	 200.357,02	 0.864
	4	 RASHODI	ZA	NABAVU	NEFINANCIJSKE	IMOVINE	 2.023.000,00	 66.894,17	 0.669
	4	1	 RASHODI	ZA	NABAVU	NEPROIZVODNE	IMOVINE	 126.000,00	 47.484,91	 0.698
	4	2	 RASHODI	ZA	NABAVU	PROIZVED.DUGOTRAJNE	IMOVINE	 1.897.000,00	 19.409,26	 0.607
	5	 IZDACI	ZA	FINANCIJSKU	IMOVINU	I	OTPLATE	KREDITA	 42.000,00	 41.696,40	 0.993
	5	4	 IZDACI	ZA	OTPLATU	GLAVNICE	PRIMLJENIH	KREDITA	 42.000,00	 41.696,40	 0.993
	II	 POSEBNI	DIO	 strana:	 4

Članak
Izdaci	proračuna	u	svoti	2.162.685,00	kuna	raspoređuju	se	po	nositeljima,	korisnicima	i	potanjim	namjenama	u	

posebnom	dijelu	proračuna	kako	slijedi:
	Broj	računa	O	P	I	S		P	R	I	M	I	T	A	K	A		I		I	Z	D	A	T	A	K	A	 PLAN	 IZVRŠENJE	 INDEX
	I	Z	D	A	C	I		 2.350.000,00	 2.162.685,40	 0.920
	3	 RASHODI	POSLOVANJA	 2.635.000,00	 2.054.094,83	 0.930
	3	1	 RASHODI	ZA	ZAPOSLENE	 352.700,00	 324.231,60	 0.990
	3	1	1	 PLAĆE	 230.000,00	 217.318,09	 0.997
	3	1	1	1	 PLAĆE	U	NOVCU	 230.000,00	 217.318,09	 0.997
	3	1	1	1	14	 Porez	na	dohodak	 20.000,00	 15.631,63	 0.977
	3	1	1	1	15	 Neto	plaća	 210.000,00	 201.686,46	 0.998
	3	1	2	 OSTALI	RASHODI	ZA	ZAPOSLENE	 10.700,00	 9.006,67	 0.948
	3	1	2	1	 OSTALI	RASHODI	ZA	ZAPOSLENE	 10.700,00	 9.006,67	 0.948
	3	1	2	1	90	 Naknada	zaposlenicima	za	prisustvovanje	sjednicama	 2.000,00	 1.506,67	 0.753
	3	1	2	1	91	 Ostali	izdaci	za	zaposlene	 7.500,00	 7.500,00	 1.000
	3	1	3	 DOPRINOSI	ZA	PLAĆU	 112.000,00	 97.906,84	 0.979
	3	1	3	1	 DOPRINOSI	ZA	MIROVINSKO	OSIGURANJE	 60.000,00	 54.329,58	 0.988
	3	1	3	1	11	 Doprinos	za	MIO	 60.000,00	 54.329,58	 0.988
	3	1	3	2	 DOPRINOSI	ZA	ZDRAVSTVENO	OSIGURANJE	 47.000,00	 38.959,22	 0.974
	3	1	3	2	10	 Doprinos	za	zdravstveno	osiguranje	 45.000,00	 37.601,05	 0.990
	3	1	3	2	21	 Doprinos	za	zdravstveno	osiguranje	zaštite	zdravlja	na	radu	 2.000,00	 1.358,17	 0.679
	3	1	3	3	 DOPRINOSI	ZA	ZAPOŠLJAVANJE	 5.000,00	 4.618,04	 0.924
	3	1	3	3	31	 Doprinos	za	zapošljavanje	 5.000,00	 4.618,04	 0.924
	3	2	 MATERIJALNI	RASHODI	 1.489.779,33	 1.132.065,69	 0.933
	3	2	1	 NAKNADE	TROŠKOVA	ZAPOSLENIMA	 35.120,00	 26.476,00	 0.827
	3	2	1	1	 SLUŽBENA	PUTOVANJA	 5.000,00	 1.700,00	 0.340
	3	2	1	1	10	 Izdaci	za	službeni	put	 5.000,00	 1.700,00	 0.340
	3	2	1	2	 NAKNADE	ZA	PRIJEVOZ	 3.120,00	 4.844,00	 0.969
	3	2	1	2	10	 Prijevoz	na	posao	 3.120,00	 4.844,00	 0.969	
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3	2	1	3	 STRUČNO	USAVRŠAVANJE	ZAPOSLENIKA	 5.000,00	 1.250,00	 0.625
	3	2	1	3	10	 Izdaci	za	seminare	i	stručna	savjetovanja	 5.000,00	 1.250,00	 0.625
	3	2	1	4	 OSTALE	NAKNADE	TROŠKOVA	ZAPOSLENIMA	 22.000,00	 18.682,00	 0.934
	3	2	1	4	11	 Trošak	vlastitog	auta	u	službene	svrhe	 22.000,00	 18.682,00	 0.934
	3	2	2	 RASHODI	ZA	MATERIJAL	I	ENERGIJU	 312.300,00	 335.184,12	 0.959
	3	2	2	1	 UREDSKI	MATERIJAL	I	OSTALI	MATERIJALNI	RASHODI	 43.300,00	 46.705,73	 0.938
	3	2	2	1	10	 Uredski	materijal	 25.000,00	 30.616,10	 0.988
	3	2	2	1	21	 Izdaci	za	“Službeni	glasnik”	 10.000,00	 7.937,50	 0.794
	3	2	2	1	23	 Izdaci	za	časopis	“Računovodstvo	i	financije-RIF”	 1.300,00	 1.298,00	 0.998
	3	2	2	1	40	 Izdaci	za	čišćenje	i	hig.potrebe	 2.000,00	 3.147,53	 0.899
	3	2	2	1	90	 Izdaci	za	potrošni	materijal	 2.000,00	 3.706,60	 0.927
	3	2	2	3	 ENERGIJA	 128.000,00	 152.438,72	 0.970
	3	2	2	3	10	 Izdaci	za	električnu	energiju	 9.000,00	 10.317,09	 0.938
	3	2	2	3	11	 Trošak	električne	energije	za	javnu	rasvjetu	 90.000,00	 105.788,94	 0.966
	3	2	2	3	30	 Izdaci	za	plinsko	grijanje	 25.000,00	 32.189,05	 1.000
	3	2	2	3	40	 Motorni	benzin,dizel	gorivo	i	ulje	 4.000,00	 4.143,64	 0.921
	3	2	2	4	 MATERIJAL	I	DIJELOVI	ZA	TEKUĆE	I	INVEST.	ODRŽAVANJE	 126.000,00	 134.347,67	 0.956
	3	2	2	4	41	 Kameni	materijal	za	ceste	 40.000,00	 36.512,64	 0.913
	3	2	2	4	42	 Cijevi	betonske-za	ceste	 10.000,00	 57.059,63	 0.984
	3	2	2	4	44	 Dijelovi	za	javnu	rasvjetu	 30.000,00	 5.883,13	 0.981
	3	2	2	4	46	 Tekuće	uređenje	centra	Mihovljana	 6.000,00	 6.482,60	 0.997
	3	2	2	4	47	 suf.uređenja	ŽC	Kuzminec-Galičev	most-kameni	materijal	 30.000,00	 9.246,25	 0.925
	3	2	2	4	48	 Materijal	za	tekuće	uređenje-otkupna	stanica,okvir	i	dr.	 0,00	 9.562,50	 0.956
	3	2	2	4	49	 Čempresi	za	groblje	 0,00	 9.600,92	 0.960
	3	2	2	5	 SITNI	INVENTAR	 15.000,00	 1.692,00	 0.846
	3	2	2	5	11	 Sitni	inventar	 10.000,00	 1.692,00	 0.846
	3	2	3	 RASHODI	ZA	USLUGE	 913.261,92	 470.862,41	 0.937
	3	2	3	1	 USLUGE	TELEFONA,	POŠTE	I	PRIJEVOZA	 38.000,00	 38.078,27	 0.886
	3	2	3	1	10	 Usluge	telefona,telefaksa	i	mobitela	 20.000,00	 17.108,22	 0.855
	3	2	3	1	30	 Izdaci	za	poštanske	usluge	 18.000,00	 20.970,05	 0.912
	3	2	3	2	 USLUGE	TEKUĆEG	I	INVESTICIJSKOG	ODRŽAVANJA	 250.000,00	 194.092,74	 0.985
	3	2	3	2	11	 Prijevoz	materijala	po	cestama	 45.000,00	 45.322,74	 0.985
	3	2	3	2	12	 Rad	strojem	 30.000,00	 31.541,50	 0.986
	3	2	3	2	13	 suf.uređ.	ŽC	Gregurovec-iskop	i	odvoz	zemlje	 25.000,00	 44.000,00	 1.000
	3	2	3	2	14	 suf.uređ.	ŽC	Kuzminec-Galičev	most-iskop	i	odvoz	zemlje	 20.000,00	 46.750,00	 0.995
	3	2	3	2	15	 suf.uređenja	ŽC	Kuzminec-Galičev	most-prijevoz	 30.000,00	 13.850,00	 0.989
	3	2	3	2	21	 Izdaci	za	održavanje	javne	rasvjete	 25.000,00	 10.375,00	 0.943
	3	2	3	2	29	 Izdaci	za	održavanje	opreme	 5.000,00	 2.253,50	 0.751
	3	2	3	3	 USLUGE	PROMIDŽBE	I	INFORMIRANJA	 19.500,00	 18.087,49	 0.952	
3	2	3	3	20	 Izdaci	za	natječaje	i	oglase	 5.000,00	 3.087,49	 0.772
	3	2	3	3	21	 Izrada	časopisa	za	kulturu-”Kajkaviana”	 7.500,00	 7.500,00	 1.000
	3	2	3	3	90	 Izdaci	za	emitiranje	putem	radia	 7.000,00	 7.500,00	 1.000
	3	2	3	4	 KOMUNALNE	USLUGE	 479.486,21	 191.116,58	 0.910
	3	2	3	4	11	 Opskrba	pitkom	vodom	DVD	Mihovljan	 200.000,00	 70.877,22	 0.886
	3	2	3	4	90	 Izdaci	za	zimsku	službu	 40.000,00	 21.931,20	 0.731
	3	2	3	4	91	 Održavanje	groblja	i	javnih	površina	 100.000,00	 98.308,16	 0.983
	3	2	3	6	 ZDRAVSTVENE	I	VETERINARSKE	USLUGE	 26.500,00	 17.951,62	 0.945
	3	2	3	6	21	 Izdaci	za	veterinarsko-higijeničarsku	službu	 10.000,00	 8.057,00	 1.007
	3	2	3	6	31	 Analiza	pitke	vode	 6.500,00	 9.894,62	 0.900
	3	2	3	7	 INTELEKTUALNE	I	OSOBNE	USLUGE	 90.775,71	 3.443,21	 0.596
	3	2	3	7	31	 Usl.odvjetnika,bilježnika	i	pravnog	savjetnika	 20.000,00	 47,50	 0.048
	3	2	3	7	92	 Izdaci	za	geodetske	usluge	 10.000,00	 620,00	 0.620
	3	2	3	7	96	 Izr.i	ažuriranje	služ.pos.podloga	drž.izmjere	i	katastra	nek	 2.775,71	 2.775,71	 1.000
	3	2	3	8	 RAČUNALNE	USLUGE	 8.000,00	 7.480,00	 0.935
	3	2	3	8	90	 Održavanje	kompjutorskih	programa	 8.000,00	 7.480,00	 0.935
	3	2	3	9	 OSTALE	USLUGE	 1.000,00	 612,50	 0.613
	3	2	3	9	51	 Usluga	pranja	stolnjaka	 1.000,00	 612,50	 0.613
	3	2	4	 NAKANDE	TROŠKOVA	OSOBAMA	IZVAN	RADNOG	ODNOSA	 17.000,00	 154.914,63	 0.999
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	3	2	4	1	 NAKNADE	TROŠKOVA	OSOBAMA	IZVAN	RADNOG	ODNOSA	 17.000,00	 154.914,63	 0.999
	3	2	4	1	21	 Stručno	osposobljavanje	na	rad-doprinosi	 17.000,00	 13.567,38	 1.044
	3	2	4	1	22	 Javni	radovi	 0,00	 141.347,25	 0.995
	3	2	9	 OSTALI	NESPOMENUTI	RASHODI	POSLOVANJA	 212.097,41	 144.628,53	 0.829
	3	2	9	1	 NAKNADE	ZA	RAD	PREDSTAVNIČKIH	I	IZVRŠNIH	TIJELA	 91.000,00	 74.831,73	 0.985
	3	2	9	1	10	 Izdaci	za	članove	predstavničkih	i	izvršnih	tijela	 30.000,00	 29.298,34	 0.977
	3	2	9	1	13	 Zamjenik	načelnika-neto	naknada	 20.000,00	 24.000,00	 1.000
	3	2	9	1	14	 Zamjenik	načelnika-doprinosi	i	porez	na	naknadu	 26.000,00	 21.533,39	 0.979
	3	2	9	3	 REPREZENTACIJA	 63.000,00	 54.216,03	 0.886
	3	2	9	3	11	 Izdaci	za	reprezentaciju	 25.000,00	 18.964,58	 0.759
	3	2	9	3	12	 Izdaci	za	“Dan	općine”	 35.000,00	 34.146,29	 0.998
	3	2	9	3	14	 Izdaci	za	Festival	“Gajdaši”	 3.000,00	 1.105,16	 0.553
	3	2	9	9	 OSTALI	NESPOMENUTI	RASHODI	POSLOVANJA	 43.097,41	 15.580,77	 0.455
	3	2	9	9	91	 Rashodi	protokola-izdaci	za	obilježavanje	prigodnih	datuma	 5.000,00	 1.570,40	 0.523
	3	2	9	9	92	 Neplanirani	izdaci	 34.097,41	 11.881,45	 0.436
	3	2	9	9	97	 55%	od	prodanih	stanova	 4.000,00	 2.128,92	 0.532
	3	4	 FINANCIJSKI	RASHODI	 14.000,00	 4.943,27	 0.618
	3	4	2	 KAMATE	ZA	PRIMLJENE	KREDITE	 2.000,00	 1.883,92	 0.942	
3	4	2	7	 KAMATE	ZA	PR.KREDITE	OD	TRG.DRUŠTAVA	
		 IZVAN	JAVNOG	SEKTORA	 2.000,00	 1.883,92	 0.942
	3	4	2	7	31	 Kamate	po	kreditu-vodovod	 2.000,00	 1.883,92	 0.942
	3	4	3	 OSTALI	FINANCIJSKI	RASHODI	 12.000,00	 3.059,35	 0.510
	3	4	3	1	 BANKARSKE	USLUGE	I	USLUGE	PLATNOG	PROMETA	 4.000,00	 3.059,35	 0.765
	3	4	3	1	10	 Izdaci	za	bankarske	usluge	 3.000,00	 2.161,85	 0.721
	3	4	3	1	11	 Program-FINA	 1.000,00	 897,50	 0.898
	3	5	 SUBVENCIJE	 38.000,00	 27.020,45	 0.965
	3	5	2	 SUBVENCIJE	 38.000,00	 27.020,45	 0.965
	3	5	2	3	 SUBVENCIJE	POLJOPRIVREDNICIMA	I	OBRTNICIMA	 38.000,00	 27.020,45	 0.965
	3	5	2	3	11	 Subvencije	za	osjemenjivanje	goveda	i	krmača	 25.000,00	 19.700,00	 0.985
	3	5	2	3	12	 Subvencije-uzgoj	zagorskih	purana	 3.000,00	 3.000,00	 1.000
	3	5	2	3	21	 Subvencija-poticanje	poduzet.	i	polj.kredita	1%	 10.000,00	 4.320,45	 0.864
	3	6	 POTPORE	 60.020,67	 47.827,63	 0.889
	3	6	3	 POTPORE	UNUTAR	OPĆE	DRŽAVE	 60.020,67	 47.827,63	 0.889
	3	6	3	1	 TEKUĆE	POTPORE	UNUTAR	OPĆE	DRŽAVE	 60.020,67	 47.827,63	 0.889
	3	6	3	1	41	 Sredstva	za	rad	“Male	škole”	 23.000,00	 16.547,31	 0.973
	3	6	3	1	42	 Škola	plivanja-neplivači	 6.320,67	 4.564,39	 0.913
	3	6	3	1	43	 Darovi	za	djecu	za	Svetog	Nikolu	 4.000,00	 3.984,60	 0.996
	3	6	3	1	45	 Prehrana	učenika	OŠ-socijala	 8.000,00	 8.635,00	 0.959
	3	6	3	1	48	 Sredstva-od	upl.	Ministarstva	za	“Malu	školu”	 10.000,00	 7.000,00	 0.700
	3	6	3	1	49	 suf.	Projekta	“1000	solarnih	kolektora	 7.000,00	 7.096,33	 0.999
	3	7	 NAKNADE	GRAĐANIMA	I	KUĆANSTVIMA	 341.000,00	 317.649,17	 0.921
	3	7	2	 NAKNADE	GRAĐANIMA	I	KUĆANSTVIMA	IZ	PRORAČUNA	 341.000,00	 317.649,17	 0.921
	3	7	2	1	 NAKNADE	GRAĐANIMA	I	KUĆANSTVIMA-U	NOVCU	 305.000,00	 279.649,17	 0.914
	3	7	2	1	20	 suf.	50%	za	djecu	u	vrtićima	 120.000,00	 135.080,00	 1.000
	3	7	2	1	21	 Sredstva	za	socijalnu	skrb	 40.000,00	 34.004,92	 0.850
	3	7	2	1	22	 Pomoć	obiteljima	za	svako	rođeno	dijete	 25.000,00	 20.005,20	 0.800
	3	7	2	1	24	 Socijalna	skrb-sredstva	za	ogrijev	 30.000,00	 22.800,00	 1.000
	3	7	2	1	50	 Učeničke	i	studentske	stipendije	 25.000,00	 20.500,00	 0.681
	3	7	2	1	51	 Prijevoz	učenika	u	osnovnu	školu	 10.000,00	 7.190,00	 0.899
	3	7	2	1	52	 Prijevoz	učenika	u	srednju	školu	 55.000,00	 40.069,05	 0.890
	3	7	2	2	 NAKNADE	GRAĐANIMA	I	KUĆANSTVIMA-U	NARAVI	 36.000,00	 38.000,00	 0.974
	3	7	2	2	21	 Program	međ.solidarnosti	“Pomoć	u	kući	starijim	osobama”	 36.000,00	 38.000,00	 0.974
	3	8	 DONACIJE	I	OSTALI	RASHODI	 339.500,00	 200.357,02	 0.864
	3	8	1	 TEKUĆE	DONACIJE	 224.500,00	 200.357,02	 0.883	
3	8	1	1	 TEKUĆE	DONACIJE	U	NOVCU	 224.500,00	 200.357,02	 0.883
	3	8	1	1	42	 Sufinanciranje	rada	stranaka	 11.000,00	 11.000,00	 1.000
	3	8	1	1	43	 Sufinanciranje	Udruge	umirovljenika	“UUM”	Mihovljan	 5.000,00	 3.000,00	 0.600
	3	8	1	1	51	 Sufinanciranje	NK	“RUDAR”	Mihovljan	 75.000,00	 80.000,00	 1.000
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	3	8	1	1	90	 Sufinanciranje	“Arhivskog	centra”	Popovec	 3.500,00	 901,00	 0.901
	3	8	1	1	92	 Sufinanciranje	“Hrvatski	crveni	križ”	Zlatar	 11.000,00	 10.794,80	 0.981
	3	8	1	1	93	 Sufinanciranje	rada	“DVD”	Mihovljan	 76.000,00	 61.661,22	 0.811
	3	8	1	1	94	 Sufinanciranje	Lovačkog	društva	“Trčka”	Mihovljan	 3.000,00	 3.000,00	 1.000
	3	8	1	1	95	 Sufinanciranje	“KUD”	Mihovljan	 25.000,00	 20.000,00	 0.800
	3	8	1	1	98	 Sufinanciranje	Udruge	žena	Mihovljan	 5.000,00	 5.000,00	 1.000
	3	8	1	1	99	 sufinanciranje	Udruge	vinogradara	i	podrumara	“LUCEN”	 5.000,00	 5.000,00	 1.000
	4	 RASHODI	ZA	NABAVU	NEFINANCIJSKE	IMOVINE	 2.023.000,00	 66.894,17	 0.669
	4	1	 RASHODI	ZA	NABAVU	NEPROIZVODNE	IMOVINE	 126.000,00	 47.484,91	 0.698
	4	1	2	 NEMATERIJALNA	IMOVINA	 126.000,00	 47.484,91	 0.698
	4	1	2	6	 OSTALA	NEMATERIJALNA	IMOVINA	 126.000,00	 47.484,91	 0.698
	4	1	2	6	11	 Geodezija-izr.parc.elab./stvar.stanje	javne	ceste	k.č.b.3454	 20.000,00	 12.500,00	 1.000
	4	1	2	6	13	 Geodezija-Stari	grad	 0,00	 7.875,00	 0.984
	4	1	2	6	16	 Izrada	dokumentacije-za	javnu	rasvjetu	 20.000,00	 230,54	 0.012
	4	1	2	6	17	 Dokumentacija-nogostup	i	obirnska	odvodnja	 0,00	 12.500,00	 1.000
	4	1	2	6	19	 Priključak	i	izrada	priključka	za	plin-Društveni	dom	 0,00	 14.379,37	 0.959
	4	2	 RASHODI	ZA	NABAVU	PROIZVEDENE	DUGOTRAJNE	IMOVINE	1.897.000,00	 19.409,26	 0.607
	4	2	1	 GRAĐEVINSKI	OBJEKTI	 1.872.000,00	 11.113,76	 0.505
	4	2	1	4	 OSTALI	GRAĐEVINSKI	OBJEKTI	 1.402.000,00	 11.113,76	 0.505
	4	2	1	4	40	 Javna	rasvjeta	 30.000,00	 11.113,76	 0.926
	4	2	2	 POSTROJENJA	I	OPREMA	 25.000,00	 8.295,50	 0.830
	4	2	2	1	 OPREMA	I	NAMJEŠTAJ	 25.000,00	 8.295,50	 0.830
	4	2	2	1	91	 Ostala	oprema	 15.000,00	 8.295,50	 0.830
	5	 IZDACI	ZA	FINANCIJSKU	IMOVINU	I	OTPLATE	KREDITA	 42.000,00	 41.696,40	 0.993
	5	4	 IZDACI	ZA	OTPLATU	GLAVNICE	PRIMLJENIH	KREDITA	 42.000,00	 41.696,40	 0.993
	5	4	5	 OT.GLAVNICE	PR.KREDITA	OD	TUZEMNIH	TR.DRUŠTAVA	IZVAN	JAV.SEK	 42.000,00	
41.696,40	 0.993
	5	4	5	3	 OTPLATA	GLAVNICE	DUGOROČNOG	KREDITA	 42.000,00	 41.696,40	 0.993
	5	4	5	3	21	 Otplata	glavnice	kredita	“Zagorskom	vodovodu”-za	vodovod	 42.000,00	 41.696,40	 0.993

Na	temelju	članka	84.	stavka	2.	Pravilnika	o	pro-
računskom	računovodstvu	i	računskom	planu	(“Narodne	
novine”	br.	114/10)	i	članka	39.	Statuta	općine	Mihovljan	
(“Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije”	 br.	
18/09),	Općinsko	vijeće	Općine	Mihovljan	na	svojoj	22.	
sjednici	održanoj	dana	15.	ožujka	2013.	godine,	donosi	
sljedeću

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 
POSLOVANJA OPĆINE MIHOVLJAN 

Članak	1.
Ovom	odlukom	o	 raspodjeli	 rezultata	poslovanja	

ostvarenog	 u	 proračunu	Općine	Mihovljan	 utvrđuje	 se	
preraspodjela	rezultata	i	pokriće	ostvarenog	manjka	kroz	
naredne	3	(tri)	godine.	

Članak	2.
Prema	 stanju	 na	 dan	 31.	 prosinca	 2012.	 godine,	

utvrđuje	 se	manjak	 poslovanja	 u	 ukupnom	 iznosu	 od	
388.210,86	kuna	koje	će	se	podmiriti	kroz	naredne	3	(tri)	
godine	i	to	prema	sljedećem:	

-	 100.000,00	kn	u	2013.	godini
-	 100.000,00	kn	u	2014.	godini
-	 188.210,86	kn	u	2015.	godini

Članak	3.
Manjak	poslovanja	iz	prethodnog	članka	ove	Odlu-

ke	planira	se	pokriti	sredstvima	prihodovanih	od	poreza	na	
dohodak,	općinskih	poreza,	kapitalnih	pomoći	iz	državnog	
proračuna	i	tekućih	pomoći	iz	Županije.	

Članak	4.

Ova	odluka	 stupa	na	 snagu	osmog	dana	od	dana	
objave	u	“Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije”.

Članak	5.
Stupanjem	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	vrijediti	

Odluka	o	raspodjeli	rezultata	poslovanja	općine	Mihovljan	
objavljena	u	 “Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije”	br.	11/12.	
KLASA:	400-01/13-01/07
URBROJ:	2211/07-13-2
Mihovljan,	15.	ožujka	2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIIJEĆa
Stjepan	Kobeščak,	v.r.

Na	temelju	članka	10.	stavka	1.	i	članka	16.	Zakona	
o	plaćama	u	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	
(“Narodne	novine“	br.	28/10)	i	članka	39.	Statuta	Općine	
Mihovljan	(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	župa-
nije”	br.	18/09),	Općinsko	vijeće	Općine	Mihovljan	na	
svojoj	22.	sjednici	održanoj	dana	15.	03.	2013.	godine,	
donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

KOEfICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEšTENIKA 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Točka	1.

U	 članku	2.	Odluke	o	 koeficijentima	 za	 obračun	
plaće	službenika	i	namještenika	Jedinstvenog	upravnog	
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odjela	Klasa:	021-01/10-01/09,	Urbroj:	2211/07-10-10,	
donesena	17.	rujna	2010.	godine	na	09.	sjednici	Općinskog	
vijeća,	a	koja	glasi:

“Koeficijenti	iz	članka	1.	ove	Odluke	iznose:
radno	mjesto koeficijent

1 Pročelnik/ca	Jedinstvenog	
upravnog	odjela 1,30

2 Voditelj/ca	financijskog	odsjeka 1,20
3 Upravno-pravni	referent 1,10
4 Grobar	 0,75

mijenja	se	i	glasi:	
“Koeficijenti	iz	članka	1.	ove	Odluke	iznose:
radno	mjesto koeficijent

1 Pročelnik/ca	Jedinstvenog	
upravnog	odjela 1,30

2 Samostalni	upravni	referent 1,20

3 Financijsko-računovodstveni	
referent 1,20

4 Komunalni	redar 1,10
5 Pomoćni	radnik 1,00

Točka	2.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	nakon	obja-

ve	u	“Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije”.		
KLASA:	021-05/13-01/02
URBROJ:	2211/07-13-2
Mihovljan,	15.	03.	2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Stjepan	Kobeščak,	v.r.

Na	temelju		članka	15.	Odluke	o	komunalnom	do-
prinosu		(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagorske	županije”	
br.	08/08)	i		članka	39.	Statuta	Općine	Mihovljan	(“Služ-
beni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	 županije”	 br.	 18/09),	
Općinsko	vijeće	Općine	Mihovljan	na	svojoj	22.	sjednici	
održanoj	dana	15.	03.	2013.	godine,	donijelo	je

 ODLUKU
O OSLOBAđANJU OD PLAĆANJA 

KOMUNALNOG DOPRINOSA 
Točka	1.

Oslobađaju	se	građani	općine	Mihovljan	koji	imaju	
prebivalište	na	području	Općine	Miholjan,		obveze	plaća-
nja	komunalnog	doprinosa	za	nezakonito	izgrađene	zgrade	
u	prostoru	za	gospodarske	i	pomoćne	objekte	na	području	
općine	Mihovljan.

Oslobađaju	se	građani	pod	stavkom	1.	ove	 točke	
koji	će	do	30.	 lipnja	2013.	godine	podnijeti	Zahtjev	za	
legalizaciju,	Uredu	za		prostorno	uređenje	i	gradnju.

Točka	2.
Sredstva	za	namirenje	oslobođenog	iznosa	komu-

nalnog	 doprinosa	 osigurat	 će	 se	 iz	 proračuna	 	 općine	
Mihovljan.	

Točka	3.
Zadužuje	se	Jedinstveni	upravni	odjel	za	provođenje	

ove odluke.
Točka	4.

Ova	odluka	 stupa	na	 snagu	osmog	dana	od	dana	
objavljivanja	u	“Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije”
KLASA:	361-02/13-01/05
URBROJ:	2211/07-13-2
Mihovljan,	15.	03.	2013.		

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Stjepan	Kobeščak,	v.r.

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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,	36/09,	150/11	i	144/12)	i	članka		13.	Statuta	Op-
ćine	Sveti	Križ	Začretje	(„Službeni		glasnik“	br.	15/09	i	
5/11),	Općinsko	vijeće	Općine	na	33.	sjednici	održanoj	
20.03.2013.	godine	donijelo	je

STATUT
 OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	Statutom	pobliže	 se	 uređuje	 samoupravni	
djelokrug	Općine	Sveti	Križ	Začretje,	njezina	službena	
obilježja,	 javna	 priznanja,	 ustrojstvo,	 ovlasti	 i	 način	
rada	 tijela	Općine,	način	obavljanja	poslova,	oblici	ne-
posrednog	 sudjelovanja	 građana	 u	 odlučivanju,	 način	
provođenja	 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	Sveti	Križ	Začretje	
(u	daljem	tekstu:	Općina).

Članak	2.
Općina	je	jedinica	lokalne	samouprave.	
U	 sastavu	Općine	 su	 sljedeća	 naselja:	Brezova,	

Ciglenica	Zagorska,	Dukovec,	Donja	Pačetina,	Galovec	
Začretski,	Klupci	Začretski,	Komor	Začretski,	Kotarice,	
Kozjak	Začetski,	Mirkovec,	Pustodol	Začretski,	Sekirišće,	
Sveti	Križ	Začretje,	 Švaljkovec,	 Štrucljevo,	Temovec,	
Vrankovec,	Zleć	i	Završje	Začretsko.	

Članak	3.
Općina	obuhvaća	u	cijelosti	ili	djelomično	sljedeće	

katastarske	 općine:	 k.o.Začretje,	 k.o.	Donja	 Pačetina,	
k.o.	Švaljkovec,	k.o.	Mirkovec,	osim	naselja	Grdenci	 i	
Križanće,	k.o.	Pustodol	osim	naselja	Prosenik	Začretski	
,	k.o.	Velika	Ves	i	to	naselja	Galovec	Začretski	i	Švalj-
kovec,	k.o.	Vrtnjakovec,	dio	naselja	Klupci	Začretski	od	
kućnog	55	do	101.	

Članak	4.
Granice	Općine	mogu	 se	mijenjati	 na	 način	 i	 u	

postupku	propisanim	zakonom.
Članak	5.

Općina	je	pravna	osoba.
Sjedište	Općine	 je	u	Svetom	Križu	Začretju,	Trg	

hrvatske	kraljice	Jelene	1.
Općinu	zastupa	Općinski	načelnik.	
II.	SLUŽBENA	OBILJEŽJA	OPĆINE
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zino	razvijanje
Članak	14.

Sporazum	o	suradnji	koji	je	Općina	sklopila	s	jedi-
nicama	lokalne	samouprave	drugih	država	objavljuje	se	
u	službenom	glasilu.

V.	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG
Članak	15.

Općina	je	samostalna	u	odlučivanju	u	poslovima	iz	
samoupravnog	djelokruga	u	skladu	s	Ustavom	Republike	
Hrvatske	i	zakonom	i	ovim	Statutom,	te	podliježe	samo	
nadzoru	zakonitosti	rada	i	akata	tijela	Općine.	

Članak	16.
Općina	 u	 samoupravnom	djelokrugu	obavlja	 po-

slove	lokalnog	značaja	kojima	se	neposredno	ostvaruju	
prava	građana,	koja	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.	
Općina	 obavlja	 poslove	 iz	 samoupravnog	 djelo-

kruga	 suglasno	posebnim	 zakonima	kojima	 se	 uređuju	
pojedine	djelatnosti	iz	stavka	1.	ovog	članka.	

Sadržaj	i	način	obavljanja	poslova	iz	samoupravnog	
djelokruga	može	se	detaljnije		urediti	odlukama	Općin-
skog	vijeća	i	Općinskog	načelnika	u	skladu	sa	zakonom	
i	ovim	Statutom.	

Članak	17.
Općina	može	 obavljanje	 pojedinih	 poslova	 iz	

članka	16.	ovog	Statuta	organizirati	zajednički	s	drugom	
jedinicom	 lokalne	 samouprave	 ili	 više	 jedinica	 lokalne	
samouprave	i	to	osnivanjem	zajedničkog	tijela,	zajednič-
kog	upravnog	odjela	ili	službe,	zajedničkog	trgovačkog	
društva	 ili	 zajednički	 organizirati	 njihovo	obavljanje	 u	
skladu	s	posebnim	zakonom.	

Odluku	 o	 obavljanju	 poslova	 na	 način	 propisan	
stavkom	1.	ovog	članka	donosi	Općinsko	vijeće,	temeljem	
koje	Općinski	načelnik	sklapa	sporazum	o	osnivanju	za-
jedničkog	upravnog	tijela,	kojim	se	propisuje	financiranje,	
način	upravljanja,	odgovornost,	statusna	pitanja	službeni-
ka	i	namještenika	i	druga	pitanja	od	značaja	za	to	tijelo.	

Članak	18.
Općinsko	vijeće	može	pojedine	poslove	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine,	čije	je	obavljanje	od	interesa	
za	građane	na	području	više	jedinica	lokalne	samouprave,	
posebnom	odlukom	prenijeti	 na	Krapinsko-	 zagorsku	
županiju,	u	skladu	s	njezinim	Statutom.	

Općinsko	 vijeće	može	 zatražiti	 od	 Županijske	
skupštine	Krapinsko-zagorske	 županije	 da	Općini,	 uz	

Članak	6.
Obilježja	Općine	su	grb,	zastava	i	Dan	Općine.
Obilježjima	 iz	 stavka	 1.	 predstavlja	 se	Općina	 i	

izražava	pripadnost	Općini.
Članak	7.

Grb	i	zastava	Općine	mogu	se	rabiti	na	način	kojim	
se	poštuje	tradicija	i	dostojanstvo	Općine.	

Opis	grba:	u	plavom	zlatni/žuti	križ,	u	glavi	štita	u	
srebrnome/bijelome		kaciga	na	kopču	okrenuta	udesno	sa	
zlatnom/	žutom	krunom	i	plaštom:desno	crveno-zlatno/
žuto,	lijevo	plavo-srebrno/bijelo.

Opis	zastave:	Zastava	omjera	1:2	bijele	boje	sa	žuto	
obrubljenim	grbom	u	sredini.

Članak	8.
Dan	Općine	 se	 svečano	 obilježava	 14.	 rujna	 na	

blagdan	Uzvišenja	Svetog	Križa.
Povodom		Dana	Općine		održava	se	svečana	sjed-

nica	Općinskog	 	 vijeća	Općine	Sveti	Križ	Začretje	 (u	
daljnjem	tekstu:	Općinsko	vijeće),	na	kojoj	se	dodjeljuju	
javna	priznanja	Općine	te		se		priređuju	i	druge	svečane	
manifestacije.	

III.	JAVNA	PRIZNANJA
Članak	9.

Općinsko	 vijeće	 dodjeljuje	 javna	 priznanja	 za	
osobita	 postignuća	 i	 doprinos	 od	 značaja	 za	 razvitak	 i	
ugled	Općine,	 a	 osobito	 za	 naročite	 uspjehe	 ostvarene	
na	 području	 gospodarstva,	 znanosti,	 kulture,	 zaštite	 i	
unapređivanja	čovjekovog	okoliša,	ljudskih	prava,	športa,	
tehničke	kulture,	zdravstva	i	drugih	javnih	djelatnosti.	

Članak	10.
Javna	priznanja	Općine	su:
1.	Počasni	građanin	Općine	Sveti	Križ	Začretje,
2.	Nagrada	 za	 životno	 djelo	Općine	 Sveti	Križ	

Začretje,
3.	Plaketa	„Grb	Općine	Sveti	Križ	Začretje“,
4.	Povelja	Općine	Sveti	Križ	Začretje,
5.	Zahvalnica	Općine	Sveti	Križ	Začretje.

Članak	11.
Uvjeti	za	dodjelu	javnih	priznanja,	njihov	izgled	i	

oblik,	postupak	dodjele	te	tijela	koja	provode	postupak	
i	 dodjeljuju	 priznanja	 uređuje	 se	 odlukom	Općinskog	
vijeća.	

IV.	 SURADNJA	 S	 DRUGIM	 JEDINICAMA	
LOKALNE	 I	 PODRUČNE	 (REGIONALNE)	SAMO-
UPRAVE

Članak	12.
Ostvarujući	 zajednički	 interes	 u	 unapređivanju	

gospodarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka,	Općina	us-
postavlja	i	održava	suradnju	s	drugim	jedinicama	lokalne	
samouprave		u	zemlji	i	inozemstvu,	u	skladu	sa	zakonom	
i	međunarodnim	ugovorom.

Članak	13.
Općinsko		vijeće	donosi	odluku	o	uspostavljanju	su-

radnje,	odnosno	o	sklapanju	sporazuma	(ugovora,	povelje,	
memoranduma	i	sl.)	o	suradnji	sa	pojedinim	jedinicama	
lokalne	samouprave,	kada	ocijeni	da	postoji	dugoročan	
interes	za	uspostavljanje	suradnje	te	mogućnosti	za	nje-
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suglasnost	središnjeg	tijela	državne	uprave	nadležnog	za	
poslove	 lokalne	 i	 područne	 samouprave,	 povjeri	 obav-
ljanje	 određenih	 poslova	 iz	 samoupravnog	 djelokruga	
županije	na	području	Općine,	ako	može	osigurati	dovoljno	
prihoda	za	njihovo	obavljanje.	

Općinsko	vijeće	može	posebnom	odlukom	pojedine	
poslove	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	prenijeti	na	
mjesnu	samoupravu.

Odluke	iz	stavka	1.,2.	i	3.	donose	se	većinom	gla-
sova	svih	članova	Općinskog	vijeća.		

VI.	NEPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐA-
NA	U	ODLUČIVANJU

Članak	19.
Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučiva-

nju	u	lokalnim	poslovima	putem	lokalnog	referenduma,	
mjesnog	zbora	građana,	davanjem	prijedloga	i	podnoše-
njem	predstavki	i	pritužbi,		u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.	

Članak	20.
Referendum	se	može	 raspisati	 radi	odlučivanja	o	

prijedlogu	promjene	Statuta	Općine,	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	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	može	 temeljem	
odredbi	zakona	i	ovog	Statuta,	dati	jedna	trećina	članova	
Općinskog	vijeća,	Općinski	načelnik,	većina	vijeća	mje-
snih	odbora	na	području	Općine	i	 	20%	ukupnog	broja	
birača	Općine.

Općinsko	vijeće	može	raspisati	savjetodavni	refe-
rendum	o	pitanjima	iz	svog	djelokruga.

Članak	21.
Općinsko	vijeće	dužno	se	je	izjasniti	o	podnesenom	

prijedlogu	propisanog	broja	 članova	Općinskog	vijeća,	
Općinskog	načelnika	 ili	 većine	vijeća	mjesnih	odbora,	
te	ako	prijedlog	prihvati,	donijeti	odluku	o	raspisivanju	
referenduma	u	roku	od	30	dana	od	dana	zaprimanja	pri-
jedloga.	Odluka	 o	 raspisivanju	 referenduma	donosi	 se	
većinom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća.

Ako	je	prijedlog	za	raspisivanje	referenduma	dalo		
20%	ukupnog	broja	birača	Općine	Sveti	Križ	Začretje,	
predsjednik	Općinskog	vijeća	u	roku	od	8	dana	od	dana	
zaprimanja	 prijedloga	 dostavlja	 prijedlog	 središnjem	
tijelu	državne	uprave	nadležnom	za	lokalnu	i	područnu	
(regionalnu)	 samoupravu	 radi	 utvrđivanja	 ispravnosti	
podnesenog	 prijedloga.	Ako	 središnje	 tijelo	 državne	
uprave	 nadležno	 za	 lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	
samoupravu	 utvrdi	 da	 je	 prijedlog	 ispravan,	Općinsko	
vijeće	raspisati	će	referendum	u	roku	od	30	dana	od	dana	
zaprimanja	odluke.

Članak	22.
Osim	iz	razloga	utvrđenih	člankom	20.	stavkom	1.	

ovog	Statuta	referendum	se	može	raspisati	i	radi	opoziva	
Općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika,	koji	je	izabran	
zajedno	 s	 njim,	 ako	 raspisivanje	 referenduma	predloži	
20%	ukupnog	broja	birača	Općine.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	dostavlja	zaprimljeni	
prijedlog	birača	iz	stavka	1.	ovog	članka	u	roku	od	8	dana	

od	dana	zaprimljenog	prijedloga	središnjem	tijelu	državne	
uprave	 nadležnom	za	 lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	
samoupravu	radi	utvrđivanja	je	li	prijedlog	ispravan.

Ako	 središnje	 tijelo	 državne	 uprave	 nadležno	 za	
lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu	utvrdi	da	je	
podneseni	prijedlog	ispravan,	Općinsko	vijeće	raspisuje		
referendum	u	roku	od	30	dana	od	dana	zaprimanja	odluke.	

Članak	23.
Odluka	o	 raspisivanju	 referenduma	 	 sadrži	 naziv	

tijela	 koje	 raspisuje	 referendum,	 područje	 za	 koje	 se	
raspisuje	 referendum,	 naziv	 akta	 o	 kojem	 se	 odlučuje	
na	 referendumu,	 odnosno	naznaku	 pitanja	 o	 kojem	 će	
birači	odlučivati,	obrazloženje	akta	 ili	pitanja	o	kojima	
se	raspisuje	referendum,	referendumsko	pitanje	ili	pita-
nja,	odnosno	jedan	ili	više	prijedloga	o	kojima	će	birači	
odlučivati,	te	dan	održavanja	referenduma.

Članak	24.
Pravo	 glasanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	 s	

prebivalištem	na	području	Općine,	odnosno	na	području	
za	koje	se	raspisuje	referendum	i	upisani	su	u	popis	birača.

Članak	25.
Postupak	provođenja	referenduma	i	odluke	donijete	

na	referendumu	podliježu	nadzoru	zakonitosti	općih	akata.	
Odluka	donesena	na	 referendumu	o	 pitanjima	 iz	

članka	20.	stavka	1.	ovog	Statuta	obvezna	je	za	Općinsko	
vijeće,	osim	odluke	donesene	na	savjetodavnom	referen-
dumu	koja	u	tom	slučaju	nije	obvezna	za	Općinsko	vijeće.

Članak	26.
Općinsko	vijeće	može	tražiti	mišljenje	od	mjesnog	

zbora	građana	o	prijedlogu	općeg	akta	 ili	 radi	 rasprav-
ljanja	ili	izjašnjavanja	o	drugim	pitanjima	iz	djelokruga	
Općine	te	drugim	pitanjima		određenim	zakonom	ili	ovim	
Statutom.

Prijedlog	za	traženje	mišljenja	iz	stavka	1.	ovoga	
članka	može	podnijeti	najmanje	jedna	trećina	vijećnika	
Općinskog	vijeća	i	Općinski	načelnik.

Općinsko	vijeće	 dužno	 je	 razmotriti	 prijedlog	 iz	
stavka	2.	ovoga	članka	u	roku	od		60	dana	od	dana	zapri-
manja	prijedloga.

Odlukom	 iz	 stavka	 1.	 ovoga	 članka	 određuju	 se	
pitanjima	 o	 kojima	 će	 se	 tražiti	mišljenje	 od	 zborova	
građana	te	vrijeme	u	kojem	se	mišljenje	treba	dostaviti.	

Članak	27.
Zbor	građana	saziva	predsjednik	Općinskog	vijeća	

u	roku	od	15	dana	od	dana	donošenja	odluke	Općinskog	
vijeća.	

Zbor	građana	mjesnog	odbora	može	sazvati	i	vijeće	
mjesnog	odbora	 većinom	glasova	 svih	 članova	 vijeća.	
Predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora	saziva	zbor	građana	
u	roku	od	15	dana	od	dana	donošenja	odluke	vijeća	mje-
snih	odbora.

Za	pravovaljanost	izjašnjavanja	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	u	pravilu	
je	javno,	a	odluke	se	donose	većinom	glasova	prisutnih	
građana.
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Članak	28.
Građani	imaju	pravo	predlagati	Općinskom	vijeću	

donošenje	određenog	akta	ili	rješavanje	određenog	pitanja	
iz	djelokruga	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće	raspravlja	o	prijedlogu	 iz	stavka	
l.	ovoga	članka,	ako	prijedlog	potpisom	podrži	najmanje	
10%	birača	upisanih	u	popis	birača	Općine.

Općinsko	vijeće	dužno	je	dati	odgovor	podnositelji-
ma	najkasnije	u	roku	od	3	mjeseca	od	primitka	prijedloga.

Članak	29.
Građani	i	pravne	osobe	imaju	pravo	podnositi	pred-

stavke	i	pritužbe	na	rad	tijela	upravljanja	i	upravnih	tijela	
Općine	te	na	nepravilan	odnos	zaposlenih	u	tim	tijelima	
kada	im	se	obraćaju	radi	ostvarivanja	svojih	prava	i	inte-
resa	ili	izvršavanja	svojih	građanskih	dužnosti.

Na	 podnijete	 predstavke	 i	 pritužbe	 čelnik	 tijela	
Općine	odnosno	pročelnik	upravnog	tijela	dužan	je	odgo-
voriti	u	roku	od	30	dana	od	dana	podnošenja	predstavke,	
odnosno	pritužbe.

Ostvarivanje	prava	iz	stavka	1.	ovoga	članka	osigu-
rava	se	ustanovljavanjem	knjige	pritužbi,	postavljanjem	
sandučića	za	predstavke	i	pritužbe,	neposrednim	komu-
niciranjem	s	predstavnicima	tijela	Općine	ili	sredstvima	
elektroničke	komunikacije.

VII.	TIJELA		OPĆINE	
Članak	30.

Tijela	Općine	su	Općinsko	vijeće	i	 	Općinski	na-
čelnik.

1.	OPĆINSKO	VIJEĆE
Članak	31.

Općinsko	vijeće	predstavničko	 je	 tijelo	građana	 i	
tijelo	 lokalne	 samouprave	koje	 donosi	 odluke	 i	 akte	 u	
okviru	djelokruga	Općine	 te	obavlja	 i	druge	poslove	u	
skladu	sa	Ustavom,	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	32.
Općinsko	vijeće	donosi:
-	donosi	Statut	Općine,
-	donosi	odluke	i	druge	opće	akte	kojima	se	uređuju	

pitanja	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine,
-	osniva	 radna	 tijela,	bira	 i	 razrješuje	članove	 tih	

tijela	te	bira,	imenuje	i	razrješuje	i	druge	osobe	određene	
zakonom,	drugim	propisnom	i	ovim	Statutom,

-	 uređuje	 ustrojstvo	 i	 djelokrug	 upravnih	 tijela	
Općine,

-	 odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 pokretnina	 i	
nekretnina	 i	 raspolaganju	 ostalom	 imovinom	 općine	
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,	 ako	 je	 stjecanje	 i	 otuđivanje	 nekretnina	 i	
pokretnina	i	raspolaganje	ostalom	imovinom	planirano	u	
proračunu	i	provedeno	u	skladu	sa	Zakonom.	Ako	je	taj	
iznos	manji	od	70.000,00	kuna	tada	odlučuje	o	stjecanju	
i	otuđenju	pokretnina	i	nekretnina	i	raspolaganju	ostalom	
imovinom	Općine	u	visini	pojedinačne	vrijednosti	više	
od	70.000,00	kn,	a	ako	je	taj	iznos	veći	od	1.000.000,00	
kn	tada	Općinsko	vijeće	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđenju	
pokretnina	i	nekretnina	u	visini	pojedinačne	vrijednosti	

od	1.000.000,00	kuna	nadalje,	sve	pod	uvjetom	da	je	stje-
canje	i	otuđivanje	nekretnina	i	pokretnina	i	raspolaganje	
ostalom	imovinom	planirano	u	proračunu	i	provedeno	u	
skladu	sa	Zakonom.

-	osniva	 javne	ustanove	 i	 druge	pravne	osobe	 za	
obavljanje	gospodarskih,	društvenih,	komunalnih	i	drugih	
djelatnosti	od	interesa	za	Općinu,

-	obavlja	i	druge	poslove	koji	su	zakonom	ili	drugim	
propisom	stavljeni	u	djelokrug	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće	donosi	odluke	većinom	glasova	ako	
je	na	sjednici	nazočna	većina	članova	Općinskog	vijeća.

O	donošenju	Statuta	Općine,	proračuna	i	godišnjeg	
obračun	proračuna,	Poslovnika	Općinskog	vijeća,	izboru	
i	 razrješenju	predsjednika	 i	potpredsjednika	Općinskog	
vijeća	te	drugih	akata	za	koje	je	to	propisano	zakonom,	
ovim	Statutom	ili	Poslovnikom	Općinsko	vijeće	odlučuje	
većinom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća.

Članak	33.
Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	dva	potpred-

sjednika,	 koji	 se	 biraju	 većinom	glasova	 svih	 članova	
Općinskog	vijeća,	prema	postupku	utvrđenom	poslovni-
kom	Općinskog	vijeća.

Članak	34.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-	predstavlja	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	te	zapisnike	sa	sjednica,
-	 brine	 o	 suradnji	Općinskog	 vijeća	 i	 općinskog	

načelnika,
-	brine	se	o	zaštiti	prava	vijećnika	i
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom	i	Po-

slovnikom	Općinskog	vijeća.

Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 dostavlja	 Statut,	
Poslovnik,	proračun	i	druge	opće	akte	predstojniku	ureda	
državne	uprave	u	Krapinsko-zagorskoj	županiji,	s	izvat-
kom	iz	zapisnika,	u	roku	od	15	dana	od	dana	donošenja,	
te	bez	odgode	Općinskom	načelniku.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	 saziva	 sjednice	po	
potrebi,	a	najmanje	jednom	u	3	mjeseca.		

Predsjednik	Općinskog	vijeća	dužan	je	sazvati	sjed-
nicu	Općinskog	vijeća	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	
jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća	u	roku	od	15	dana	
od	primitka	zahtjeva.

Ukoliko	predsjednik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	
stavka	1.	ovog	članka,	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	
jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća	sjednicu	će	sazvati	
Općinski	načelnik	u	roku	od	8	dana.

Nakon	 proteka	 rokova	 iz	 stavka	 3.	 ovog	 članka	
sjednicu	može	sazvati,	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	
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jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća,	čelnik	središnjeg	
tijela	državne	uprave	nadležnog	za	 lokalnu	 i	 područnu	
(regionalnu)	samoupravu.	

Sjednica	sazvana	na	način	propisan	stavcima	3.,4.	
i	5.	ovog	članka	mora	se	održati	u	roku	od	15	dana	od	
dana	sazivanja.

Sjednica	 sazvana	 protivno	 odredbama	 stavka	 3.,	
4.,	5.	i	6.	ovog	članka	smatra	se	nezakonitom,	a	doneseni	
akt	ništavim.	

Članak	35.
Općinsko	vijeće	ima	15	članova.

Članak	36.
Mandat	 članova	Općinskog	 vijeća	 izabranih	 na	

redovnim	izborima	traje	četiri	godine,	a	počinje	danom	
konstituiranja	Općinskog	vijeća	i	traje	do	stupanja	na	sna-
gu	odluke	Vlade	Republike	Hrvatske	o	raspisivanju	izbora.	

Članak	37.
Dužnost	 člana	Općinskog	 vijeća	 je	 počasna	 i	 za	

njezino	obavljanje	vijećnik	ne	prima	plaću.
Vijećnici	imaju	pravo	na	naknadu	u	skladu	s	poseb-

nom	odlukom	Općinskog	vijeća.
Posebnom	Odlukom	Općinskog	vijeća	predsjedniku	

Općinskog	vijeća	može	se	odrediti	mjesečna	naknada.		
Vijećnici	nemaju	obvezujući	mandat	i	nisu	opozivi.

Članak	38.
Vijećniku	prestaje	mandat	prije	isteka	vremena	na	

koji	je	izabran:
-	ako	podnese	ostavku	danom	dostave	pisane	ostav-

ke	 sukladno	pravilima	o	 dostavi	 propisanim	Zakonom	
o	općem	upravnom	postupku.	Pisana	ostavka	mora	biti		
zaprimljena	najkasnije	tri	dana	prije	zakazanog	održavanja	
sjednice	Općinskog	vijeća	i	ovjerena	kod	javnog	bilježnika	
najranije	osama	dana	prije	podnošenja	iste,

-	ako	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	potpuno	
lišen	poslovne	sposobnosti,	danom	pravomoćnosti	sudske	
odluke,

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

-	ako	mu	prestane	prebivalište	s	područja	Općine,	
danom	prestanka	prebivališta,	

-	ako	mu	prestane	hrvatsko	državljanstvo,	danom	
prestanka	 državljanstva,	 sukladno	 odredbama	 zakona	
kojim	se	uređuje	hrvatsko	državljanstvo,	i

-	smrću.
Članak	39.

Vijećniku	koji	za	vrijeme	trajanja	mandata	prihvati	
obnašanje	 dužnosti	 koja	 je	 prema	 odredbama	 zakona	
nespojiva	s	dužnošću	člana	predstavničkog	tijela,	mandat	
miruje,	a	za	to	vrijeme	vijećnika	zamjenjuje	zamjenik,	u	
skladu	s	odredbama	zakona.

Vijećnik	je	dužan	u	roku	od	8	dana	od	dana	prihva-
ćanja	nespojive	dužnosti	o	tome	obavijestiti	predsjednika	
Općinskog	vijeća,	a	mandat	mu	počinje	mirovati	protekom	
tog	roka.	

Vijećniku	koji	ne	dostavi	obavijest	iz	stavka	2	ovog	
članka	mandat	miruje	po	sili	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	duž-
nosti.	Mirovanje	mandata	prestaje	osmog	dana	od	dana	
podnošenja	pisanog	zahtjeva.

Ako	vijećnik	o	prestanku	obnašanja	nespojive	duž-
nosti	ne	podnese	pisani	zahtjev	iz	stavka	3.	ovog	članka,	
smatrat	će	se	da	mu	mandat	miruje	iz	osobnih	razloga.	

Vijećnik	može	tijekom	trajanja	mandata	staviti	svoj	
mandat	 u	mirovanje	 iz	 osobnih	 razloga,	 podnošenjem	
pisanog	zahtjeva	Općinskom	vijeću,	a	mirovanje	mandata	
počinje	teći	od	dana	dostave	pisanog	zahtjeva,	sukladno	
pravilima	o	dostavi	propisanim	Zakonom	o	općem	uprav-
nom	postupku.	

Mirovanje	mandata	iz	osobnih	razloga	ne	može	tra-
jati	kraće	od	6	mjeseci,	a	vijećnik	nastavlja	s	obnašanjem	
dužnosti	osmog	dana	od	dana	dostave	pisane	obavijesti	
predsjedniku	Općinskog	vijeća.	

Vijećnik	može	tražiti	nastavljanje	obnašanja	dužno-
sti	vijećnika	jedanput	u	tijeku	trajanja	mandata.

Članak	40.
Vijećnik	ima	prava	i	dužnosti:
-	sudjelovati	na	sjednicama	Općinskog	vijeća;
-	raspravljati	i	glasovati	o	svakom	pitanju	koje	je	

na	dnevnom	redu	sjednice	Vijeća;
-	predlagati	Vijeću	donošenje	akata,	podnositi	pri-

jedloge	akata	i	podnositi	amandmane	na	prijedloge	akata;
-	postavljati	pitanja	iz	djelokruga	rada	Općinskog	

vijeća;
-	postavljati	pitanja	Općinskom	načelniku	i	zamje-

niku	općinskog	načelnika;
-	sudjelovati	na	sjednicama	radnih	tijela	općinskog	

vijeća	i	na	njima	raspravljati,	a	u	radnim	tijelima	kojih	je	
član	i	glasovati	i

-	 tražiti	 i	 dobiti	 podatke	 potrebne	 za	 obavljanje	
dužnosti	vijećnika	od	upravnih	tijela	Općine,

-	 uvida	 u	 registar	 birača	 za	 vrijeme	 dok	 obavlja	
dužnost.

Vijećnik	ne	može	biti	kazneno	gonjen	niti	odgovo-
ran	na	bilo	koji	drugi	način,	zbog	glasovanja,	izjava	ili	
iznesenih	mišljenja	i	stavova	na	sjednicama	Općinskog	
vijeća

Vijećnik	je	dužan	čuvati	tajnost	podataka,	koji	su	
kao	tajni	određeni	u	skladu	s	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	41.
Poslovnikom	Općinskog	vijeća	detaljnije	se	uređuje	

način	konstituiranja,	sazivanja,	rad	i	tijek	sjednice,	ostvari-
vanje	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	42.
Radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
-	Mandatna	komisija	
-	Odbor	za	izbor	i	imenovanja
-	Odbor	za	Statut	i	Poslovnik
-	Odbor	za	proračun	i	financije	
-	Odbor	za	dodjelu	javnih	priznanja	Općine	Sveti	

Križ	Začretje,
-	Općinsko	povjerenstvo	za	procjenu	šteta	od	ele-

mentarnih	nepogoda,
-	Komisija	za	popis	birača,
-	Socijalno	vijeće.

Članak	43.
Općinsko	vijeće	može	osnivati	i	druga	stalna	i	po-

vremena	radna	tijela	radi	proučavanja	i	razmatranja	drugih	
pitanja,	 te	pripreme	prijedloga	odluka	i	drugih	akata	 iz	
djelokruga	Općinskog	vijeća,	kao	 i	davanja	mišljenja	 i	
prijedloga	u	svezi	pitanja	iz	nadležnosti	Općine,	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	iz-
vršne	vlasti	u	Općini.

Mandat	 općinskog	 načelnika	 traje	 četiri	 godine,	
a	 počinje	 prvog	 radnog	 dana	 koji	 slijedi	 danu	 objave	
konačnih	 rezultata	 izbora	 i	 traje	do	prvog	 radnog	dana	
koji	slijedi	danu	objave	konačnih	rezultata	izbora	novoga	
Općinskog	načelnika.

Općinski	načelnik:
1.	Priprema	prijedloge	općih	akata,
2.	Izvršava	ili	osigurava	izvršenje	općih	akata	Op-

ćinskog	vijeća,
3.	Usmjerava	djelovanje	upravnih	tijela	Općine	u	

obavljanju	poslova	iz	njezinog	samoupravnog	djelokruga,	
te	nadzire	njihov	rad,

4.	Upravlja	 nekretninama	 i	 pokretninama	u	 vla-
sništvu	Općine,	kao	i	njezinim	prihodima	i	rashodima,	u	
skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom,

5.	 odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 pokretnina	 i	
nekretnina	i	raspolaganju	ostalom	imovinom	općine	čija	
pojedinačna	vrijednost	 ne	 prelazi	 0,5%	 iznosa	prihoda	
bez	primitaka	ostvarenih	u	godini	koja	prethodi	godini	
u	kojoj	se	odlučuje	o	stjecanju	 i	otuđivanju	pokretnina	
i	 nekretnina,	 ako	 je	 stjecanje	 i	 otuđivanje	 planirano	 u	
proračunu	i	provedeno	u	skladu	sa	zakonom.	Ako	je	taj	
iznos	veći	od	1.000,000,00	kuna,	Općinski	načelnik	tada	
može	odlučivati	najviše	do	1.000.000,00	kuna,	a	ako	je	
taj	iznos	manji	od	70.000,00	kuna	tada	može	odlučivati	
najviše	do	70.000,00	kuna,

6.	imenuje	i	razrješuje	predstavnike	Općine	u	tijeli-
ma	javnih	ustanova,	trgovačkih	društva	i	drugih	pravnih	
osoba	 kojima	 je	Općina	 osnivač,	 osim	 ako	 posebnim	
zakonom	nije	drugačije	određeno

7.	obavlja	i	druge	poslove	utvrđene	zakonom	i	ovim	
Statutom.
Odluku	o	imenovanju	osoba	iz	stavka	1.	točke	6.	ovog	

Članak	Općinski	načelnik	je	dužan	dostaviti	Općinskom	
vijeću	u	roku	od	8	dana	od	donošenja	i	objaviti	u	„Služ-

benom	glasniku	Krapinko-zagorske	županije“
Članak	45.

Općinski	načelnik	je	odgovoran	za	ustavnost	i	zako-
nitost	obavljanja	poslova	koji	su	u	njegovom	djelokrugu	
i	za	ustavnost	i	zakonitost	akata		upravnih	tijela	Općine.

Članak	46.
Općinski	načelnik	dva	puta	godišnje	podnosi	Op-

ćinskom	vijeću	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.

Pored	izvješća	iz	stavka	1.	ovoga	članka	Općinsko	
vijeće	može	od	Općinskog	načelnika	tražiti	i	izvješće	o	
drugim	pitanjima	iz	njegovog	djelokruga.

Izvješće	 po	 zahtjevu	 iz	 stavka	 2.	 ovoga	 članka	
općinski	 načelnik	 podnosi	 u	 roku	od	30	dana	od	dana	
primitka	 zahtjeva.	Ukoliko	 se	 zahtjevom	 traži	 izvješće	
za	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	pro-
teka	roka	od	6	mjeseci	od	ranije	podnesenog	izvješća	o	
istom	pitanju.

Članak	47.
Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine:
-	 ima	pravo	obustaviti	 od	primjene	opći	 akt	Op-

ćinsko	vijeća	u	roku	od	8	dana	od	dana	donošenja,	ako	
ocijeni	da	je	tim	aktom	povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis,	
te	zatražiti	od	Općinskog	vijeća	da	u	roku	od	8	dana	od	
dana	donošenja	odluke	o	obustavi	otkloni	uočene	nedo-
statke.	Ako	Općinsko	vijeće	to	ne	učini,	općinski	načelnik	
je	dužan,	bez	odgode,	o	tome	obavijestiti	 	predstojnika	
ureda	državne	uprave	u	Krapinsko-zagorskoj	županiji	 i	
dostaviti	mu	odluku	o	obustavi	općeg	akta,

-	ima	pravo	obustaviti	od	primjene	akt	mjesnog	od-
bora	ako	ocijeni	da	je	taj	akt	u	suprotnosti	sa	zakonom,	Sta-
tutom	ili	općim	aktima	koje	je	donijelo	Općinsko	vijeće.	

Članak	48.
Općinski	načelnik	ima	zamjenika,	koji	ga	zamjenju-

je	u	slučaju	duže	odsutnosti	ili	ako	je	općinski	načelnik	
spriječen	obavljati	svoju	dužnost.	

Općinski	načelnik	može	posebnom	odlukom	obav-
ljanje	 određenih	 poslova	 iz	 svoga	 djelokruga	 povjeriti	
zamjeniku,	ali	mu	time	ne	prestaje	odgovornost	za	njihovo	
obavljanje.

Zamjenik	općinskog	načelnika	je	u	slučaju	iz	stavka	
2.	 ovoga	 članka	 dužan	 pridržavati	 se	 uputa	 općinskog	
načelnika.

Članak	49.
Općinskom	načelniku	i	njegovom	zamjeniku	man-

dat	prestaje	po	sili	zakona:
-	danom	dostave	pisane	ostavke	sukladno	pravili-

ma	o	dostavi	propisanim	Zakonom	o	općem	upravnom	
postupku,	

-	ako	mu	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	odu-
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zeta	poslovna	sposobnost,	danom	pravomoćnosti	sudske	
odluke	o	oduzimanju	poslovne	sposobnosti,

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

-	ako	mu	prestane	prebivalište	na	području	Općine,	
danom	prestanka	prebivališta,

-	ako	mu	prestane	hrvatsko	državljanstvo,	danom	
prestanka	hrvatskog	državljanstva	sukladno	odredbama	
zakona	kojim	se	uređuje	hrvatsko	državljanstvo.

-	smrću.
U	 slučaju	 nastupanja	 nekog	od	 razloga	 iz	 stavka	

1.	ovoga	članka	prije	isteka	dvije	godine	mandata	općin-
skog	načelnika	pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
će	u	roku	od	8	dana	o	tome	obavijestiti	Vladu	Republike	
Hrvatske	radi	raspisivanja	prijevremenih	izbora	za	novog	
općinskog	načelnika.

U	slučaju	prestanka	mandata	načelnika	nakon	isteka	
2	godine	mandata,	dužnosti	načelnika	do	kraja	mandata	
obnaša	zamjenik	koji	je	izabrana	zajedno	s	njim.	

Općinski	 načelnik	 i	 njegov	 zamjenik	mogu	 se	
opozvati	i	na	način	propisan	člankom	22.	ovoga	Statuta.

Članak	50.
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	njegovu	radu.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	
tijela	utvrđuje	se	posebnim	aktom	Općinskog	načelnika.

VII.	UPRAVNA	TIJELA
Članak	51.

Za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	djelokru-
ga	Općine	te	obavljanje	poslova	državne	uprave	koji	su	
zakonom	preneseni	 na	Općinu,	 ustrojavaju	 se	 upravna	
tijela	Općine.

Ustrojstvo	 i	 djelokrug	upravnih	 tijela	 uređuje	 se	
posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća.

Upravnim	 tijelima	 upravljaju	 pročelnici	 koje	 na	
temelju	javnog	natječaja	imenuje	Općinski	načelnik.

Članak	52.
Upravna	 tijela	 u	 okviru	 svoga	 djelokruga	 nepo-

sredno	izvršavaju	i	nadziru	provođenje	zakona	i	općih	i	
pojedinačnih	akata	tijela	Općine	te	u	slučaju	ne	provođenja	
općeg	akata	poduzimaju	propisane	mjere.	

Upravna	su	tijela	samostalna	u	okviru	svog	djelo-
kruga,	a	za	zakonito	i	pravovremeno	obavljanje	poslova	
iz	svoje	nadležnosti	odgovorna	su	Općinskom	načelniku.

Članak	53.
Sredstva	 za	 rad	upravnih	 tijela,	 osiguravaju	 se	 u	

proračunu	Općine.	
IX.	JAVNE	SLUŽBE

Članak	54.
U	okviru	svoga	samoupravnog	djelokruga	Općina	

osigurava	 obavljanje	 poslova	 u	 području	 komunalnih,	
društvenih	i	drugih	djelatnosti	kojima	se	zadovoljavaju	
svakodnevne	potrebe	građana.	

Članak	55.
Općina	osigurava	obavljanje	djelatnosti	 iz	članka	

54.	ovoga	Statuta	osnivanjem		trgovačkih	društva,	javnih	
ustanova,	drugih	pravnih	osoba	i	vlastitih	pogona	te	na	
druge	načine	predviđene	posebnim	zakonima.

X.	MJESNA	SAMOUPRAVA
Članak	56.

Na	 području	Općine	 osnivaju	 se	mjesni	 odbori,	
kao	oblici	mjesne	samouprave,	a	radi	ostvarivanja	nepo-
srednog	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	po-
sebnom	odlukom	Općinskog	vijeća,	kojom	se	detaljnije	
uređuje	postupak	i	način	izbora	tijela	mjesnog	odbora.	

Mjesni	odbor	je	pravna	osoba.
Članak	57.

Mjesni	odbori	na	području	Općine	su:	
1.	Mjesni	odbor	Štrucljevo-Pustodol	Začretski	za	

područje	naselja	Štrucljevo	i	dio	naselja	Pustodol	Začret-
ski	od	kč.br.1	do	kč.br.	18

2.	Mjesni	 odbor	 Sekirišće	 -	 za	 područje	 naselja	
Sekirišće,

3.	Mjesni	 odbor	Temovec	 -	 za	 područje	 naselja	
Temovec,

4.	Mjesni	odbor	Klupci	Začretski	-	Donja	Pačetina	
V-	za	područje	naselja	Klupci,	od	kčbr.	55	do	101	i	dijela	
naselja	Donja	 Pačetina	 od	 kč.br.	 93	 do	 kčbr.113,	 bez	
kčbr.	96

5.	Mjesni	odbor	Zleć	-za	područje	naselja	Zleć,
6.	Mjesni	odbor	Kozjak	Začretski	-	Komor	Začretski	

-	za	područje	naselja	Kozjak	Začretski	i	Komor	Začretski,
7.	Mjesni	odbor	Švaljkovec	–	Vrankovec	-	Galovec	

Začretski	-za	područje	naselja	Švaljkovec,	dio	Vrankovca	
od	kč.br.	34	do	kč.br.	86	te	dio	Galovca	Začretskog	od	
kč.br.	57	do	kč.br.	78,

8.	Mjesni	 odbor	Dukovec	 -	 za	 područje	 naselja	
Dukovec	od	kč.br.	1	do	kč.br.	80,

9.	Mjesni	odbor	Donja	Pačetina	III	–	Završje	Za-
čretsko	-	za	područje	naselja	DonjaPačetina	od	kčbr.114	
do	kčbr.197	i	naselja	Završje	Začretsko

10.	Mjesni	odbor	Brezova	i	Mirkovec	-	za	područje	
naselja	Brezova	i	Mirkovec,

11.	Mjesni	odbor	Pustodol	Začretski	-	Donja	Pače-
tina	IV-za	područje	naselja	Pustodol	Začretski	od	kč.br.	
19	do	kč.br.	80	i	dio	naselja	Donja	Pačetina	od	kč.br.	84	
do	kč.br.	92,

12.	Mjesni	odbor	Ciglenica	Zagorska	I	–	za	područje	
naselja	Ciglenica	Zagorska	od	kčbr.	1	do	kčbr.	60

13.	Mjesni	odbor	Ciglenica	Zagorska	II-za	područje	
naselja	Ciglenica	Zagorska	od	kč.br.	61	do	kč.br.	158,

14.	Mjesni	 odbor	Donja	Pačetina	 II-za	 područje	
naselja	D.	Pačetina	od	kčbr.40c	do	kčbr.83	i	kčbr.96

1 5 . 	 M j e s n i 	 o d b o r 	 Don j a 	 P a č e t i n a 	 I	
(Kučkovečki,Lovrenčići	 )-za	 područje	 naselja	Donja	
Pačetina	od	kčbr.	1	do	kčbr.	40b
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16.	Mjesni	 odbor	Galovec	Začretski-Dukovec-za	
područja	naselja	Galovec	Začretski	od	kč.br.	1	do	kč.br.	
56	i	dijela	naselja	Dukovec	od	kč.br.	80	do	kč.br.	82

17.	Mjesni	odbor	Sveti	Križ	Začretje-za	područje	
naselja	Sveti	Križ	Začretje,

18.	Mjesni	 odbor	Vrankovec-za	 područje	 naselja	
Vrankovec	od	kč.br.	1	do	kč.br.	33	i	

19.	Mjesni	 odbor	Kotarice-za	 područje	 naselja	
Kotarice.

Članak	58.
Inicijativu	 i	 prijedlog	 za	 osnivanje	mjesnog	 od-

bora	može	dati	20%	građana	upisanih	u	popis	birača	za	
područje	za	koje	se	predlaže	osnivanje	mjesnog	odbora,	
organizacije	i	udruženja	građana	ili		Općinski	načelnik.		

Ako	prijedlog	iz	stavka	1.	ovoga	članka	daju	građani	
ili	njihove	organizacije	i	udruženja	prijedlog	se	u	pisanom	
obliku	dostavlja	Općinskom	načelniku,	koji	će	pribaviti	
mišljenje	osnovanog	mjesnog	odbora	čije	bi	se	područje	
mijenjalo,	te	potom	uz	svoje	mišljenje	prijedlog	uputiti	
Općinskom	vijeću	na	razmatranje.	

Potpisi	se	prikupljaju	na	obrascu	koji	mora	sadrža-
vati	ime	i	prezime,	adresu,	broj	osobne	iskaznice	i	mjesto	
njezina	izdavanja,	te	potpis	predlagatelja.

O	 inicijativi	 i	 prijedlogu	 za	 izdvajanje	 dijela	 po-
dručja	iz	mjesnog	odbora	te	o	spajanju	mjesnog	odbora	
odlučuje	se	na	način	i	po	postupku	utvrđenom	za	osnivanje	
mjesnog	odbora.

Članak	59.
Općinski	načelnik	u	roku	od	30	dana	od	dana	primit-

ka	prijedloga	utvrđuje	je	li	prijedlog	podnesen	na	način	i	
po	postupku		utvrđenim	zakonom	i	ovim	Statutom.	

Ukoliko	Općinski	načelnik	utvrdi	da	prijedlog	nije	
podnesen	na	propisani	način	ili	da	ne	sadrži	podatke	po-
trebne	kako	bi	se	po	njemu	moglo	postupiti,	obavijestit	
će	o	tome	predlagatelja	i	zatražiti	da	u	roku	od	15	dana	
dopuni	prijedlog	za	osnivanje	mjesnog	odbora,	ako	je	to	
formalno	moguće.

Pravovaljani	 prijedlog	općinski	 načelnik	 upućuje	
Općinskom	vijeću,	koje	je	dužno	izjasniti	se	o	prijedlogu	
u	roku	od	60	dana	od	prijema	prijedloga.

Članak	60.
U	prijedlogu	za	osnivanje	mjesnog	odbora	navode	

se	podaci	o	predlagatelju	 (imena	 i	prezimena	 te	adresa	
prebivališta	fizičkih	osoba,	naziv	i	sjedište	pravne	oso-
be),	predloženom	području	i	granicama	mjesnog	odbora,	
sjedištu	mjesnog	odbora,	osnove	pravila	mjesnog	odbora	
te	zadaci	i		izvori	financiranja	mjesnog	odbora.	

Članak	61.
Tijela	mjesnog	odbora	su	vijeće	mjesnog	odbora	i	

predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora.
Vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Općine	Sveti	

Križ	Začretje	imaju		5	članova.
Općima	 aktom	Općinskog	 vijeća	 uređuju	 se	 sva	

pitanja	 vezana	uz	 izbore	 i	 obavljanje	 dužnosti	 članova	
vijeća	mjesnog	odbora.

Članak	62.
Izbor	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	 raspisuje	

Općinsko	vijeće.

Članak	63.
Vijeće	mjesnog	odbora	donosi	program	rada	mje-

snog	odbora,	pravila	mjesnog	odbora,		poslovnik	o	svom	
radu,	godišnji	financijski	plan	i	godišnji	obračun	troškova	
te	obavlja	druge	poslove	utvrđene	zakonom,	ovim	Statu-
tom	i	odlukama	Općinskog	vijeća	i	Općinskog	načelnika.

Članak	64.
Programom	rada	utvrđuju	se	zadaci	mjesnog	odbo-

ra,	osobito	u	pogledu	vođenja	brige	o	uređenju	područja	
mjesnog	odbora,	provođenjem	manjih	komunalnih	akcija	
kojima	se	poboljšava	komunalni	standard	građana	na	po-
dručju	mjesnog	odbora,	skrbi	o	poboljšavanju	zadovolja-
vanja	potreba	građana	u	oblasti	zdravstva,	socijalne	skrbi,	
kulture,	športa	i	drugih	lokalnih	potreba	na	svom	području.

Članak	65.
Pravilima	mjesnog	odbora	detaljnije	se	uređuje	na-

čin	konstituiranja,	sazivanja	i	rad	vijeća	mjesnog	odbora,	
ostvarivanje	prava,	obveza	i	odgovornosti	članova	vijeća	
mjesnog	odbora,	ostvarivanje	prava	i	dužnosti	predsjed-
nika	vijeća	mjesnog	odbora,	način	odlučivanja,	te	druga	
pitanja	od	značaja	za	rad	mjesnog	odbora.

Članak	66.
Radi	raspravljanja	o	potrebama	i	interesima	građana	

te	davanja	prijedloga	za	 rješavanje	pitanja	od	 lokalnog	
značenja	vijeće	mjesnog	odbora	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	67.
Mjesni	odbori	organiziraju	odgovarajući	način	ad-

ministrativnog	i	financijskog	poslovanja	za	svoje	potrebe,	
sukladno	propisima.	

Pomoć	 u	 obavljaju	 stručnih	 i	 administrativnih	
poslova	mjesnom	odboru	pružaju	upravna	tijela	Općine

Članak	68.
Nadzor	nad	zakonitošću	rada	tijela	mjesnog	odbora	

obavlja	Općinski	načelnik.	
U	postupku	provođenja	nadzora	nad	 zakonitošću	

rada	mjesnog	odbora	općinski	načelnik	može	raspustiti	
vijeće	mjesnog	odbora	ako	ono	učestalo	krši	odredbe	ovog	
Statuta,	pravila	mjesnog	odbora	ili	ne	izvršava	povjerene	
mu	poslove.

XI.	IMOVINA		I		FINANCIRANJE		OPĆINE
Članak	69.

Sve	pokretne	i	nepokretne	stvari,	te	imovinska	prava	
koja	pripadaju	Općini	Sveti	Križ	Začretje,	čine	imovinu	
Općine	Sveti	Križ	Začretje.

Članak	70.
Imovinom	Općine	upravljaju	Općinski	načelnik	 i	

Općinsko	vijeće	u	skladu	s	odredbama	zakona	 i	ovoga	
Statuta,	pažnjom	dobrog	domaćina.

Članak	71.
Općina	ima		prihode	kojima	u	okviru	svog	samou-

pravnog	djelokruga	slobodno	raspolaže.
Prihodi	Općine	su:
-	 općinski	 porezi,	 naknade,	 doprinosi	 i	 pristojbe,	
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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,

-	 prihodi	od	naknada	 za	koncesije	koje	daje	Op-
ćinsko	vijeće,

-	novčane	kazne	i	oduzeta	imovinska	korist	za	pre-
kršaje	koje	propiše	Općina	u	skladu	sa	zakonom,

-	udio	u	zajedničkim	porezima	s	Republikom	Hr-
vatskom,	

-	sredstva	pomoći	i	dotacija	Republike	Hrvatske	te	
Krapinsko-zagorske	županije	predviđena	u	državnom	pro-
računu,	odnosno	proračunu	Krapinsko-zagorske	županije

-	drugi	prihodi	određeni	zakonom.
Članak	72.

Temeljni	financijski	akt	Općine	je	Proračun.
Članak	73.

Proračun	Općine	 i	 odluka	 o	 izvršenju	 proračuna	
donose	se	za	proračunsku	godinu	i	vrijede	za	godinu	za	
koju	su	doneseni.

Proračunska	godina	je	razdoblje	od	dvanaest	mjese-
ci	koje	počinje	1.	siječnja	a	završava	31.	prosinca.

Članak	74.
Općinsko	vijeće	donosi	proračun	na	prijedlog	Op-

ćinskog	načelnika	kao	jedinog	ovlaštenog	predlagatelja	
proračuna.	Podneseni	prijedlog	proračuna	Općinski	na-
čelnik	može	povući	i	nakon	glasovanja	o	amandmanima,	
a	prije	glasovanja	o	proračunu	u	cjelini.	

Ukoliko	 se	 	 proračun	 za	 sljedeću	 proračunsku	
godinu	ne	može	donijeti	prije	početka	godine	za	koju	se	
donosi,	vodi	se	privremeno	financiranje	i	to	najduže	za	
razdoblje	od	3	mjeseca.

Članak	75.
Ukupno	materijalno	i	financijsko	poslovanje	Općine	

nadzire	Općinsko	vijeće.
Članak	76.

Zakonitost,	 svrhovitost	 i	 pravodobnost	 korištenja	
proračunskih	 sredstava	Općine	nadzire	Ministarstvo	fi-
nancija,	odnosno	drugo	zakonom	određeno	tijelo.	

XII.	AKTI	OPĆINE
Članak	77.

Temeljem	ovlaštenja	utvrđenih	zakonom	i	ovim	Sta-
tutom	Općinsko	vijeće	donosi	odluke,		pravilnike	i	druge	
opće	akte,	donosi	zaključke	te	daje	suglasnosti	i	mišljenja. 

Članak	78.
Općinski	načelnik	u	okviru	svoga	djelokruga	donosi	

odluke,	zaključke,	pravilnike,	daje	suglasnosti,	mišljenja,	
odobrenja	te	donosi	opće	akte	kada	je	za	to	ovlašten	zako-
nom	ili	drugim	općima	aktom	Općinskog	vijeća.	

Članak	79.
Radna		tijela	Općinskog	vijeća	donose	zaključke,	

te	daju	preporuke	i	mišljenja.	
Članak	80.

Upravna	 tijela	Općine	 u	 izvršavanju	 općih	 akata	
Općinskog	vijeća	donose	pojedinačne	akte	kojima	rješa-

vaju	o	pravima,	obvezama	i	pravnim	interesima	fizičkih	
i	pravnih	osoba	(upravne	stvari).

Protiv	pojedinačnih	akata	iz	stavka	1.	ovoga	članka	
može	se,	sukladno	odredbama	zakona,	izjaviti	žalba	nad-
ležnom	upravnom	tijelu	 	Krapinsko-zagorske	županije,	
ako	posebnim	zakonom	nije	drugačije	propisano.

Na	donošenje	 pojedinačnih	 akata	 shodno	 se	 pri-
mjenjuju	odredbe	Zakona	o	općem	upravnom	postupku	
i	drugih	propisa.

U	izvršavanju	općih	akata	Općinskog	vijeća	pojedi-
načne	akte	donose	i	pravne	osobe	kojima	su	odlukom	Op-
ćinskog	vijeća,	temeljem	zakona,	povjerene	javne	ovlasti.

Članak	81.
Nadzor	zakonitosti	pojedinačnih	neupravnih	akata	

koje	donose	u	samoupravnom	djelokrugu	Općinsko	vijeće	
i	Općinski	 načelnik	 obavljaju	 nadležna	 središnja	 tijela	
državne	uprave,	 svatko	u	 svojem	djelokrugu,	 sukladno	
posebnom	zakonu.		

Članak	82.
Opći	se	akti	prije	nego	stupe	na	snagu	objavljuju	

u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije“.
XIII.	JAVNOST	RADA

Članak	83.
Rad	Općinskog	vijeća,	općinskog	načelnika	i	uprav-

nih	tijela	Općine	je	javan.
Zainteresirana	javnost	i	predstavnici	medija	mogu	

pratiti	 rad	Općinskog	vijeća	u	skladu	s	odredbama	Po-
slovnika	Općinskog	vijeća.

Članak	84.
Javnost	rada	Općinskog	vijeća	osigurava	se:
-	javnim	održavanjem	sjednica,
-	izvještavanjem	i	natpisima	u	tisku	i	drugim	obli-

cima	javnog	priopćavanja,
-	objavljivanjem	općih	akata	i	drugih	akata	u	Služ-

benom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije	i	na	Internet	
stanici	Općine.	

Javnost	rada	općinskog	načelnika	osigurava:
-	održavanjem	konferencija	za	medije,
-	izvještavanjem	i	natpisima	u	tisku	i	drugim	obli-

cima	javnog	priopćavanja,
-	objavljivanjem	općih	akata	i	drugih	akata	u	Služ-

benom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije	i	na	Internet	
stranici	Općine.

	 Javnost	 rada	 upravnih	 tijela	Općine	 osigurava	
se	izvještavanjem	i	napisima	u	tisku	i	drugim	oblicima	
javnog	priopćavanja.

XIV.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	85.

Prijedlog	za	promjenu	Statuta	može	podnijeti	naj-
manje	jedna	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća,	Općinski	
načelnik	i	Odbor	za	Statut	i	Poslovnik.

Prijedlog	mora	biti	obrazložen	i	podnosi	se	pred-
sjedniku	Općinskog	vijeća,	koji	prije	rasprave	o	istome	
mora	pribaviti	mišljenje	Odbora	za	Statuti	 i	Poslovnik,	
kada	isti	nije	predlagatelj.	

Općinsko	vijeće,	većinom	glasova	svih	vijećnika,	
odlučuje	hoće	li	pristupiti	raspravi	o	predloženoj	promjeni	
Statuta.
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Ako	se	niti	nakon	ponovljene	rasprave	ne	donese	
odluka	o	tome	hoće	li	se	pristupiti	raspravi	o	predloženoj	
promjeni	Statuta,	isti	prijedlog	se	ne	može	ponovno	staviti	
na	dnevni	red	Općinskog	vijeća	prije	isteka	roka	od	šest	
mjeseci	od	dana	zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu,	osim	
ako	Općinsko	vijeće	odluči	drugačije.

Članak	86.
Odbor	za	Statut	i	Poslovnik	ima	pravo	i	obvezu	ne-

posredno	Općinskom	vijeću,	bez	prethodnog	podnošenja	
prijedloga	za	promjenu	Statuta	sukladno	odredbama	član-
ka	85.	ovog	Statuta,	predložiti	izmjenu	i	dopunu	Statuta	
ili	novi	Statut	u	slučajevima	kada	se	radi	o	usklađivanju	
odredbi	statuta	sa	zakonom	i	drugim	propisima.

Članak	87.
Danom	 stupanja	 na	 snagu	 ovog	Statuta	 prestaje	

važiti	Statut	Općine	Sveti	Križ	Začretje	(„Službeni	glasnik	
Krapinsko-zagorske	 županije“	broj	15/09	 i	 5/11),	 osim	
članka	13.	stavak	1.	točka	10.		i	članka	25.	stavak	1.	točka	
13.		koji	ostaju	na	snazi	do	dana	stupanja	na	snagu	odluke	
o	raspisivanju	prvih	sljedećih	općih	i	redovitih	izbora	za	
članove	Općinskog	vijeća,	te	Općinskog	načelnika.	

Članak	88.
Ovaj	Statut	 stupa	na	 snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije“,	osim	članka	32.	stavak	1.	alineja	5.	i	članka		44.	
stavak	3.	točka	4.	i	5.	i	6.	koji	stupaju	na	snagu	na	dan	
stupanja	na	snagu	odluke	o	raspisivanju	prvih	sljedećih	
općih	i	redovitih	izbora	za	članove	Općinskog	vijeća,	te	
Općinskog	načelnika.	
KLASA:	023-05/13-01/16
URBROJ:	2197/04-01-13-5
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Kos,	v.r.

Na	temelju	članka	33.	Zakona	o	lokalnoj	i	područ-
noj	 (regionalnoj)	 samoupravi	 («Narodne	 novine»	 br.	
33/01.,	60/01.-vjerodostojno	tumačenje,	129/05.,	109/07.,	
125/08.,	36/09.,	150/11	 i	144/12.)  i	članka	13.	Statuta	
Općine	Sveti	Križ	Začretje	 (Službeni	 glasnik	Krapin-
sko-zagorske	županije		br.	15/09	i	5/11)	Općinsko	vijeće	
Općine	Sveti	Križ	Začretje	na	svojoj	33.	sjednici,	održanoj	
dana	20.03.2013.	godine,	donijelo	je:

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
I.	OPĆE	ODREDBE

Članak	1.
Ovim	Poslovnikom	Općinskog	vijeća	Općine	Sveti	

Križ	 Začretje	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Poslovnik)	 uređuje	
se	 	 konstituiranje	Općinskog	vijeća	Općine	Sveti	Križ	
Začretje	 (u	 daljnjem	 tekstu:	Općinsko	 vijeće),	 izbor	 i	
razrješenje	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	Općinskog	
vijeća	i	njihova	prava	i	dužnosti,	prava	i	dužnosti	člana	
Općinskog	vijeća,	radna	tijela	Općinskog	vijeća,	odnos	
Općinskog	vijeća	 i	Općinskog	načelnika	Općine	Sveti	
Križ	Začretje	(u	daljnjem	tekstu:Općinski	načelnik),	način	
i	postupak	donošenja	akata	Općinskog	vijeća,	poslovni	

red	na	sjednici,	javnost	rada,	te	druga	pitanja	od	značaja	
za	rad	Općinskog	vijeća.

II.	KONSTITUIRANJE	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Članak	2.

Konstituirajuća	sjednica	Općinskog	vijeća	saziva	se	
na	način,	po	postupku	i	u	rokovima	utvrđenima	zakonom.	

Prava	i	dužnosti	članova	Općinskog	vijeća	započi-
nju	danom	konstituiranja	Općinskog	vijeća

Članak	3.
Konstituirajuća	sjednica	Općinskog	vijeća	započinje	

himnom	Republike	Hrvatske.
Članak	4.

Dnevni	red	konstituirajuće	sjednice	utvrđuje	se	na	
početku	sjednice.

Konstituirajućoj	sjednici	Općinskog	vijeća	do	izbo-
ra	predsjednika	Općinskog	vijeća	predsjeda	prvi	izabrani	
član	s	kandidacijske	liste	koja	je	dobila	najviše	glasova.	
Ukoliko	je	više	lista	dobilo	isti	najveći	broj	glasova,	kon-
stituirajućoj	sjednici	predsjedat	će	prvi	izabrani	kandidat	
s	liste	koja	je	imala	manji	redni	broj	na	glasačkom	listiću.

Članak	5.
Općinsko	vijeće	ima	Mandatnu	komisiju,	koja	ima	

predsjednika	i	2	člana,	a	stalno	je	radno	tijelo	Općinskog	
vijeća.	Mandatna	 komisija	 bira	 se	 na	 konstituirajućoj	
sjednici	Općinskog	vijeća,	na	prijedlog	najmanje	 jedne	
trećine	članova	Općinskog	vijeća.	

Mandatna	 komisija	 na	 konstituirajućoj	 sjednici	
podnosi	izvješće	o	provedenim	izborima	i	izabranim	čla-
novima	Općinskog	vijeća,	odnosno	zamjenicima	članova,	
a	tijekom	mandata	Općinskom	vijeću	podnosi	izvješća	o	
prestanku	mandata	i	mirovanju	mandata	članova	Općin-
skog	vijeća	i	o	zamjenicima	članova	Općinskog	vijeća.

Članak	6.
Nakon	primanja	na	znanje	izvješća	o	provedenim	

izborima,	 članovi	Općinskog	 vijeća	 daju	 prisegu,	 čiji	
tekst	glasi:

„Prisežem	da	ću	prava	i	dužnosti	člana	Općinskog	
vijeća	Općine	Sveti	Križ	Začretje	 obavljati	 savjesno	 i	
odgovorno	 i	 da	 ću	 se	 u	 svom	 radu	pridržavati	Ustava,	
zakona	 i	Statuta	Općine	Sveti	Križ	Začretje.	 	Štititi	 ću	
ustavni	poredak	Republike	Hrvatske	i	zauzimati	ću	se	za	
svekoliki	napredak	Općine	Sveti	Križ	Začretje,	Krapinsko-
zagorske	županije	i	Republike	Hrvatske.“

Predsjedatelj	 izgovara	 tekst	 prisege	 i	 poziva	 čla-
nove	Općinskog	vijeća	da	prisegnu	izgovaranjem	riječi	
„Prisežem“,	te	nakon	toga	svaki	član	Općinskog	vijeća	
potpisuje	tekst	prisege.

Član	Općinskog	vijeća	 koji	 nije	 nazočan	konsti-
tuirajućoj	 sjednici,	 odnosno	zamjenik	 člana	Općinskog	
vijeća	 koji	 počinje	 obnašati	 dužnost	 polaže	 prisegu	na	
prvoj	sjednici	na	kojoj	je	nazočan.

Članak	7.
Na	konstituirajućoj	sjednici	biraju	se	Odbor	za	izbor	

i	imenovanje	i	Odbor	za	statut	i	poslovnik,	koji	su	stalna	
radna	tijela	Općinskog	vijeća.

Predsjednik	i	2	člana	odbora	biraju	se	na	prijedlog	
najmanje	jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća.	Rješe-
njem	o	izboru	odbora	određuje	se	djelokrug	i	način	rada	
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Odbora.
Izbor	predsjednika	i	potpredsjednika

Članak	8.
Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	dva	potpred-

sjednika,	koje	bira	Općinsko	vijeće	većinom	glasova	svih	
članova	Općinsko	vijeća.

Izbor	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	 obavlja	 se	
glasovanjem	zasebno	za	svakog	kandidata.

Članak	9.
Predsjednika	Općinskog	vijeća	bira	se	na	prijedlog	

Odbora	za	izbor	i	imenovanje	ili	na	prijedlog	najmanje	
jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća.	Prijedlog	mora	
biti	 podnesen	 u	 pisanom	 obliku	 i	 potvrđen	 potpisom	
članova.	Član	može	svojim	potpisom	podržati	prijedlog	
samo	za	jednog	kandidata.

Ako	pri	glasovanju	za	izbor	predsjednika	niti	jedan	
kandidat	ne	dobije	potrebnu	većinu,	glasovanje	o	 istim	
kandidatima	se	ponavlja.

Ako	ni	u	ponovljenom	postupku	glasovanja	niti	je-
dan	kandidat	ne	dobije	potrebnu	većinu,	izborni	postupak	
se	ponavlja	u	cijelosti.

Općinsko	vijeće	konstituirano	je	izborom	predsjed-
nika	Općinskog	vijeća,	ako	je	na	konstituirajućoj	sjednici	
prisutna	većina	članova	Općinskog	vijeća.

Nakon	 izbora	 predsjednika,	 izabrani	 predsjednik	
preuzima	predsjedanje	sjednicom.

Članak	10.
U	pravilu,	jedan	potpredsjednik	Općinskog	vijeća	

bira	se	iz	reda	predstavničke	većine,	a	drugi	iz	reda	pred-
stavničke	manjine,	na	njihov	prijedlog.	Prijedlog	mora	biti	
podnesen	u	pisanom	obliku	i	potvrđen	potpisom	članova.	
Član	može	svojim	potpisom	podržati	prijedlog	samo	za	
jednog	kandidata.

Ako	pri	glasovanju	za	izbor	potpredsjednika	kan-
didat	ne	dobije	potrebnu	većinu,	glasovanje	se	ponavlja.

Ukoliko	potpredsjednik	ne	bude	 izabran	ni	u	po-
novljenom	postupku	glasovanja,	bira	ga	se	na	prijedlog	
Odbora	za	izbor	i	imenovanje	ili	na	prijedlog	najmanje	
jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća.	Prijedlog	mora	
biti	 podnesen	 u	 pisanom	 obliku	 i	 potvrđen	 potpisom	
članova.	Član	može	svojim	potpisom	podržati	prijedlog	
samo	za	jednog	kandidata.

III.	PRAVA	I	DUŽNOSTI	PREDSJEDNIKA,	POT-
PREDSJEDNIKA	I	ČLANOVA	OPĆINSKOG	VIJEĆA

Članak	11.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:
-predstavlja	Općinsko	vijeće,
-saziva	 i	 organizira	 te	 predsjedava	 sjednicama	

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

pisani	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	

te	zapisnike	sa	sjednica,
-brine	 o	 suradnji	Općinskog	 vijeća	 i	 općinskog	

načelnika,
-brine	se	o	zaštiti	prava	vijećnika	i
-obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom	i	ovim	

Poslovnikom.
Članak	12.

Potpredsjednici	Općinskog	vijeća	pomažu	u	radu	
predsjedniku	Općinskog	vijeća,	 te	obavljaju	poslove	 iz	
njegova	djelokruga	za	koje	ih	on	ovlasti.	Pri	obavljanju	
povjerenih	poslova	potpredsjednik	se	dužan	pridržavati	
uputa	dobivenih	od	predsjednika.

Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 svojom	 odlukom	
određuje	 koji	 ga	 potpredsjednik	 zamjenjuje	 u	 slučaju	
njegove	odsutnosti	ili	spriječenosti.	Ako	predsjednik	ne	
donese	takvu	odluku,	zamjenjuje	ga	potpredsjednik	kojeg	
odredi	Općinsko	vijeće.

Za	 vrijeme	 zamjenjivanja	 predsjednika,	 potpred-
sjednik	Općinskog	vijeća	ima	sva	prava	i	dužnosti	pred-
sjednika	Općinskog	vijeća.

Članak	13.
Predsjednik	 i	 potpredsjednik	Općinskog	 vijeća	

mogu	biti	 razriješeni	 dužnosti,	 na	 prijedlog	Odbora	 za	
izbor	 i	 imenovanje	 ili	 najmanje	 jedne	 trećine	 članova	
Općinskog	vijeća.	Prijedlog	 za	 razrješenje	dostavlja	 se	
predsjedniku	Općinskog	vijeća	u	pisanom	obliku	i	mora	
sadržavati	obrazloženje	prijedloga.

Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 dužan	 je	 ispravan	
prijedlog	 za	 razrješenje	 uvrstiti	 na	 dnevni	 red	 sjednice	
Općinskog	vijeća,	koja	se	mora	održati	u	roku	od	30	dana	
od	dana	zaprimanja	prijedloga.

O	prijedlogu	za	razrješenje	Općinsko	vijeće	odlu-
čuje	većinom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća.	U	
slučaju	da	Općinsko	vijeće	razriješi	predsjednika	Općin-
skog	vijeća,	dužno	je	izabrati	novog	predsjednika	na	istoj	
sjednici	na	kojoj	je	razriješilo	dosadašnjeg	predsjednika,	a	
najkasnije	u	roku	od	30	dana	od	dana	razrješenja.

Članak	14.
Predsjednik	 i	 potpredsjednik	Općinskog	 vijeća	

mogu	 podnijeti	 ostavku	 na	 svoju	 dužnost,	 u	 pisanom	
obliku.	Dužnost	im	prestaje	danom	kad	Općinsko	vijeće	
utvrdi	činjenicu	podnošenja	ostavke,	a	najkasnije	tride-
setog	dana	od	dana	podnošenja	ostavke.

Članak	15.
Član	Općinskog	vijeća	ima	prava	i	dužnosti	utvr-

đene	 zakonom,	 statutom,	 ovim	Poslovnikom	 i	 drugim	
aktima	Općinskog	vijeća.

O	nazočnosti	člana	Općinskog	vijeća	na	sjednicama	
Općinskog	vijeća	nadležno	upravno	 tijelo	Općine	vodi	
evidenciju.

Članak	16.
U	slučaju	mirovanja	mandata	i	prestanka	mandata,	

člana	Općinskog	vijeća	zamjenjuje	zamjenik	člana	Op-
ćinskog	vijeća,	u	skladu	sa	odredbama	zakona.

Članak	17.
Član	Općinskog	vijeća	dužan	je	čuvati	tajnost	po-

dataka	koji	su	kao	tajni	određeni	pozitivnim	propisima,	a	
koje	sazna	za	vrijeme	obnašanja	dužnosti	člana	Općinskog	
vijeća.

Član	Općinskog	vijeća	ne	smije	u	obavljanju	pri-
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vatnih	 poslova,	 gospodarskih	 i	 drugih	 djelatnosti,	 bilo	
za	sebe,	bilo	za	svog	poslodavca,	koristiti	položaj	člana	
Općinskog	vijeća	i	naglašavati	taj	položaj.

Članak	18.
Članovi	Općinskog	 vijeća	mogu	 osnovati	 klub	

vijećnika	prema	stranačkoj	ili	koalicijskoj	pripadnosti	ili	
klub	članova	 izabranih	s	 liste	grupe	birača.	Klub	mora	
imati	najmanje	3	člana.

Klub	mora	o	svom	osnivanju	i	promjenama	u	član-
stvu	obavijestiti	predsjednika	Općnskog	vijeća	u	pisanom	
obliku,	uz	navođenje	podataka	o	predsjedniku	i	članovima	
kluba	te	nazivu	kluba.

Članak	19.
Član	Općinskog	vijeća	može	tražiti	od	nadležnog	

pročelnika	 upravnog	 tijela	 općine	 obavijesti	 i	 uvid	 u	
materijal	o	predmetima	koje	su	na	dnevnom	redu	ili	se	
pripremaju	za	dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća.

Obavijest	se	treba	dati,	a	uvid	u	materijal	predmeta	
omogućiti	u	roku	od	8	dana	od	dana	podnošenja	usmenog	
ili	pisanog	zahtjeva.

IV.	RADNA	TIJELA	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Članak	20.

Radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
-Mandatna	komisija	
-Odbor	za	izbor	i	imenovanja
-Odbor	za	Statut	i	Poslovnik
-Odbor	za	proračun	i	financije	
-Odbor	za	dodjelu	 javnih	priznanja	Općine	Sveti	

Križ	Začretje,
-Općinsko	povjerenstvo	za	procjenu	šteta	od	ele-

mentarnih	nepogoda,
-Komisija	za	popis	birača,
-Socijalno	vijeće.
Predsjednik	i	članovi	Odbora	za	izbor	i	imenovanje,	

Mandatne	komisije,	Odbora	za	Statut	i	Poslovnik	te	Odbo-
ra	za	dodjelu	javnih	priznanja	biraju	se	među	vijećnicima,	
dok	se	predsjednik	 i	članovi	ostalih	radnih	 tijela	biraju	
među	 vijećnicima	 te	 iz	 redova	 stručnjaka	 za	 pojedina	
područja,	neovisno	o	članstvu	u	Općinskom	vijeću.

	Uz	radna	tijela	iz	stavka	1.	ovog	članka,	Općinsko	
vijeće	može	osnivati	i	druga	stalna	i	povremena	radna	tije-
la	radi	razmatranja	pitanja,	te	pripreme	prijedloga	odluka	i	
drugih	akata	iz	djelokruga	Općinskog	vijeća,	kao	i	davanja	
mišljenja	i	prijedloga	u	svezi	pitanja	iz	nadležnosti	općine.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	
tijela	utvrđuje	Općinsko	vijeće	posebnim	aktom,	u	skladu	
s	odredbama	ovog	Poslovnika.

Predsjednika	i	članove	radnih	tijela	bira	Općinsko	
vijeće	većinom	glasova	nazočnih	vijećnika.

Članak	21.
Općinsko	vijeće	može	imati	Međustranačko	vijeće	

radi	razmjene	mišljenja,	utvrđivanja	stavova	i	unapređenja	
rada	Općinskog	vijeća,	te	razvijanja	međusobne	suradnje	
i	 aktivnosti	 članova	Općinskog	vijeća.	Članovi	Među-
stranačkog	vijeća	moraju	biti	članovi	Općinskog	vijeća.

Sjednicama	međustranačkog	vijeća	mogu	prisustvo-
vati	Općinski	načelnik	i	zamjenik	Općinskog	načelnika.

V.	ODNOS	OPĆINSKOG	NAČELNIKA	I	OPĆIN-

SKOG		VIJEĆA
Članak	22.

Općinski	 načelnik	podnosi	Općinskom	vijeću	 iz-
vješće	o	svom	radu,	na	način	i	po	postupku	propisanom	
statutom.

Članak	23.
Sjednicama	Općinskog	vijeća	prisustvuje	Općinski	

načelnik,	 a	može	 prisustvovati	 i	 zamjenik	Općinskog	
načelnika.

Općinski	 načelnik	 sudjeluje	 u	 raspravi	 o	 prijed-
lozima	koje	podnosi,	iznosi	i	obrazlaže	svoj	prijedlog	i	
stajališta,	daje	svoje	mišljenje	ukoliko	nije	predlagatelj	
akata,	te	se	izjašnjava	o	amandmanima.

Općinski	 načelnik	 se	 dužan	 pridržavati	 odredbi	
ovog	Poslovnika.

Članak	24.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	dužan	je	Općinskog	

načelnika	i	zamjenika	Općinskog	načelnika	obavijestiti	
o	sazivanju	sjednice	Općinskog	vijeća,	najkasnije	kad	i	
članove	Općinskog	vijeća.

Poziv	za	sjednicu	s	pripadajućim	materijalom	do-
stavlja	 se	Općinskom	načelniku,	 zamjeniku	Općinskog	
načelnika	i	pročelnicima	upravnih	tijela	općine	istovre-
meno	kad	i	članovima	Općinskog	vijeća.

VI.	AKTI	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Članak	25.

Općinsko	vijeće	 donosi	 statut	 općine,	 poslovnik,	
proračun	i	odluku	o	izvršavanju	proračuna,	polugodišnji	
i	 godišnji	 izvještaj	 o	 izvršenju	 proračuna,	 dokumente	
prostornog	uređenja,	strategije,	programe,	planove,	odluke	
i	druge	opće	akte,	te	donosi	zaključke,	daje	suglasnosti,	
mišljenja	i	preporuke.

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

Odlučivanje
Članak	26.	

Za	pravovaljano	odlučivanje	na	sjednici	Općinskog	
vijeća	potrebna	je	prisutnost	većine	svih	članova	Općin-
skog	vijeća.

Općinsko	vijeće	odlučuje	većinom	glasova,	ako	je	
na	sjednici	nazočna	većina	svih	članova	Općinskog	vijeća.

Iznimno,	većinom	glasova	svih	članova	Općinsko	
vijeća	 donosi	 se	 statut,	 proračun,	 godišnji	 izvještaj	 o	
izvršenju	proračuna,	poslovnik,	odluka	o	izboru	i	razrje-
šenju	predsjednika	i	potpredsjednika	Općinskog	vijeća,	
te	drugi	akti	za	koje	je	to	propisano	zakonom,	statutom	i	
ovim	Poslovnikom.

Donošenje	proračuna
Članak	27.

Općinski	načelnik	kao	jedini	ovlašteni	predlagatelj	
predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	proračuna.	Podne-
seni	prijedlog	proračuna	načelnik	može	povući	i	nakon	
glasovanja	o	amandmanima,	a	prije	početka	glasovanja	
o	proračunu	u	cjelini.

Ako	 se	 proračun	 ne	može	 donijeti	 prije	 početka	
godine	za	koju	se	donosi,	a	načelnik	ne	predloži	odluku	
o	 privremenom	 financiranju,	 odluku	 o	 privremenom	
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financiranju	može	predložiti	svaki	predlagatelj		iz	članka	
30.	stavak	2.	ovog	Poslovnika.

Ako	 se	 u	 zakonom	 određenom	 roku	 ne	 donese	
proračun	odnosno	odluka	o	 privremenom	financiranju,	
na	prijedlog	središnjeg	tijela	državne	uprave	nadležnog	
za	 lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	 samoupravu	Vlada	
Republike	Hrvatske	istovremeno	raspušta	Općinsko	vijeće	
i	razrješuje	Općinskog	načelnika,	imenuje	povjerenika	i	
raspisuje	prijevremene	izbore,	u	skladu	sa	zakonom.

Članak	28.
Akte	Općinskog	vijeća	potpisuje	predsjednik	Op-

ćinskog	vijeća.
Na	izvornike	akata	Općinskog	vijeća	stavlja	se	pečat	

Općinskog	vijeća.	Pod	 izvornikom	akta	 smatra	 se	onaj	
tekst	akta	koji	je	usvojen	na	sjednici	Općinskog	vijeća.

O	izradi	izvornika	akata	Općinskog	vijeća,	stavlja-
nju	pečata,	otpremi	akata,	objavljivanju	i	čuvanju	izvor-
nika	akata	brine	nadležno	upravno	tijelo	općine.

Članak	29.
Odluke	i	drugi	opći	akti	Općinskog	vijeća	objavljuju	

se	u	službenom	glasilu	županije.
Opći	akt	stupa	na	snagu	najranije	osmi	dan	od	dana	

objave,	osim	ako	nije	zbog	osobito	opravdanih	razloga	
općim	aktom	propisano	da	opći	akt	stupa	na	snagu	dan	
nakon	objave.			

Opći	akt	ne	može	imati	povratno	djelovanje.
VII.	POSTUPAK	DONOŠENJA	AKATA	OPĆIN-

SKOG	VIJEĆA
Članak	30.

Postupak	donošenja	akta	Općinskog	vijeća	pokreće	
se	podnošenjem	prijedloga	akta.

Pravo	podnošenja	prijedloga	ima	član	Općinskog	
vijeća,	klub	vijećnika,	radno	tijelo	Općinskog	vijeća	i	Op-
ćinski	načelnik,	osim	u	slučajevima	kad	je	zakonom,	sta-
tutom,	ovim	Poslovnikom	ili	drugim	propisom	određeno	
da	pojedini	prijedlog	može	podnijeti	samo	određeno	tijelo.	

Članak	31.
Prijedlog	akta	podnosi	se	predsjedniku	Općinskog	

vijeća.
Predlagatelj	 akta	 dužan	 je	 uz	 prijedlog	 akta	 do-

staviti	 i	obrazloženje,	kao	 temelj	za	provedbu	rasprave	
i	odlučivanje.

Obrazloženje	koje	se	daje	uz	prijedlog	općeg	akta	
sadrži	 pravni	 temelj	 za	 donošenje	 akta,	 ocjenu	 stanja,	
osnovna	pitanja	koja	se	trebaju	urediti	i	svrhu	koja	se	želi	
postići	uređivanjem	odnosa	na	predloženi	način,	ocjenu	
sredstava	potrebnih	za	provođenje	akta	te	način	njihova	
osiguravanja,	 obrazloženje	 odredbi	 akta,	 te	 podatak	 o	
izvjestitelju	koji	će	dati	potrebna	dodatna	obrazloženja	
na	sjednici	Općinskog	vijeća.

Obrazloženje	koje	se	daje	uz	prijedlog	ostalih	akata	
sadrži	 pravni	 temelj	 za	 donošenje,	 svrhu	donošenja,	 te	
sredstva	koja	treba	osigurati.

Ukoliko	 predsjednik	Općinskog	vijeća	 utvrdi	 da	
prijedlog	akta	nije	podnesen	u	skladu	s	ovim	Poslovnikom,	
pozvat	će	predlagatelja	da	ga	u	roku	od	15	dana	dopuni.	
Ukoliko	predlagatelj	ne	upotpuni	prijedlog	u	danom	roku,	
smatrat	će	se	kao	da	prijedlog	nije	ni	podnesen.

Prijedlog	akta	za	kojeg	se	utvrdi	da	je	podnesen	u	
skladu	s	ovim	Poslovnikom	predsjednik	je	dužan	staviti	
na	dnevni	red	sjednice	u	roku	mjesec	dana	od	dana	pod-
nošenja	prijedloga.

Predlagatelj	akta	čiji	je	prijedlog	uvršten	na	dnevni	
red	može	odustati	od	prijedloga	sve	do	početka	rasprave	po	
toj	točki	dnevnog	reda.	Tada	se	ta	točka	skida	s	dnevnog	
reda	sjednice	te	se	smatra	da	prijedlog	nije	ni	podnesen.

Članak	32.
Kad	Općinski	načelnik	nije	predlagatelj	akta	koji	

razmatra	Općinsko	vijeće,	ima	pravo	dati	svoje	mišljenje	
o	prijedlogu,	pa	mu	je	predsjednik	Općinskog	vijeća	takav	
akt	dužan	bez	odgađanja	dostaviti	na	mišljenje.	Mišljenje	
može	dati	već	u	materijalu	za	sjednicu	Općinskog	vijeća	
ili	 na	 samoj	 sjednici	 prilikom	 razmatranja	 predmetne	
točke	dnevnog	reda.

Ako	Općinsko	 vijeće	 utvrdi	 da	 je	 za	 raspravu	 o	
nekom	predmetu	 potrebno	mišljenje	Općinskog	 načel-
nika	koji	nije	prisutan,	niti	 je	dostavio	svoje	mišljenje,	
Općinsko	vijeće	može	odlučiti	da	se	rasprava	o	prijedlogu	
prekine	ili	odgodi.

Članak	33.	
Predlagatelj	 akta	 odnosno	 izvjestitelj	 ima	 pravo	

iznijeti	uvodno	obrazloženje	uz	akt	i	dobiti	riječ	tijekom	
rasprave	o	 prijedlogu	 akta	 radi	 davanja	 objašnjenja,	 te	
izjašnjavanja	o	izraženim	mišljenjima,	pitanjima,	primjed-
bama	i	podnesenim	amandmanima.

Općinski	načelnik	ima	prava	iz	prethodnog	stavka	
ovog	članka	i	kad	nije	predlagatelj	akta.

Članak	34.
	Kod		donošenja	određenih	temeljnih	akata	Općin-

sko	vijeće	može	odlučiti	da	se	o	prijedlogu	akta	raspravlja	
kroz	više	čitanja.

Temeljni	akti	Općinskog	vijeća	su	Statut,	Poslovnik,	
Odluka	o	raspisivanju	referenduma,	Proračun	i	prostorni	
planovi.

													Ukoliko	vijeće	odluči	da	će	se	temeljni	akt	
donijeti	kroz	više	čitanja,	na	prvoj	sjednici	vijeće	će	se	
samo	upoznati	 sa	prijedlogom	akta,	 raspraviti	o	 aman-
dmanima	i	primjedbama,	te	iste	dostaviti	predlagaču	na	
usklađenje.

Vijeće	može,	osim	za	donošenje	prostornih	planova,	
utvrditi	potrebu	javne	rasprave	i		za	druge	akte.

Amandmani
Članak	35.

Prijedlog	 za	 izmjenu	 ili	 dopunu	 prijedloga	 akta	
podnosi	 se	predsjedniku	Općinskog	vijeća,	u	pravilu	u	
pisanom	obliku	uz	obrazloženje	(amandman).

Iznimno,	amandman	se	može	podnijeti	i	usmeno,	
uz	obrazloženje,	tijekom	rasprave	o	prijedlogu	akta,	a	sve	
do	okončanja	rasprave	o	istom	prijedlogu.	

Općinski	načelnik	i	predlagatelj	akta	uvijek	mogu	
tijekom	rasprave	podnositi	amandmane.

U	tijeku	rasprave	o	donošenju	općinskog	proračuna,	
amandmani	kojima	se	predlaže	povećanje	proračunskih	
rashoda	 i	 izdataka	 iznad	 iznosa	 utvrđenih	 prijedlogom	
proračuna	moraju	 sadržavati	 i	 prijedlog	 za	 smanjenje	
drugih	rashoda	i	izdataka	u	posebnom	dijelu	proračuna.



Petak  22. ožujka, 2013. 	Strana	275	-	Broj	5.SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak	36.
Pravo	podnošenja	amandmana	ima	član	Općinskog	

vijeća,	klub	vijećnika,	Općinski	načelnik	 i	 predlagatelj	
akta.

Podnositelj	amandman	može	povući	sve	do	početka	
glasovanja	o	amandmanu.

Članak	37.
Amandman	postaje	 sastavnim	dijelom	prijedloga	

akta	i	o	njemu	se	ne	glasuje	odvojeno:
-	ako	ga	je	podnio	predlagatelj	akta	ili
-	ako	se	predlagatelj	akta	suglasio	s	njime.

Članak	38.
O	 amandmanu	 se	 izjašnjava	 predlagatelj	 akta,	 a	

može	se	izjasniti	i	Općinski	načelnik	kad	nije	predlagatelj	
akta.

Članak	39.
Ako	su	podneseni	amandmani	takve	naravi	da	bit-

no	mijenjaju	ili	odstupaju	od	prijedloga	akta,	Općinsko	
vijeće	može	odlučiti	da	se	rasprava	odgodi	za	jednu	od	
sljedećih	sjednica.

Predlagatelj	 akta	 i	Općinski	 načelnik,	 kad	 nije	
predlagatelj	akta,	može	tražiti	da	Općinsko	vijeće	prijed-
log	akta	na	koji	je	stavljen	amandman	skine	s	dnevnog	
reda	do	sljedeće	sjednice,	kako	bi	se	mogao	zauzeti	stav	
o amandmanu.

Članak	40.
O	svakom	amandmanu	glasuje	se	odvojeno,	i	to	prema	
redoslijedu	članaka	konačnog	prijedloga	akta	na	koji	se	
amandman	odnosi.	Ako	je	na	jedan	Članak	prijedloga	
akta	podneseno	više	amandmana,	o	istima	se	glasuje	
prema	redoslijedu	koji	odredi	predsjednik	Općinskog	

vijeća,	bez	rasprave.	
Članak	41.	

O	amandmanima	se	glasuje	prije	glasovanja	o	pri-
jedlogu	akta	na	koji	se	amandmani	odnose.

Članak	42.
Amandman	prihvaćen	na	sjednici	Općinskog	vijeća	

postaje	 sastavnim	dijelom	prijedloga	 akta.	Amandman	
treba	biti	 prihvaćen	onim	brojem	glasova	 članova	Op-
ćinskog	vijeća	koliko	je	potrebno	i	za	donošenje	samog	
predloženog	akta.

VIII.	POSLOVNI	RED	NA	SJEDNICI
Sazivanje	sjednice

Članak	43.
Sjednicu	Općinskog	 vijeća	 saziva	 predsjednik	

Općinskog	vijeća.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	 saziva	 sjednice	po	

potrebi,	vodeći	računa	da	se	akti	Općinskog	vijeća	donose	
pravovremeno	i	redovito.	Predsjednik	je	sjednicu	dužan	
sazvati	najmanje	jednom	u	3	mjeseca.	

Predsjedniku	Općinskog	vijeća	u	postupku	pripre-
manja	sjednice	i	materijala	za	sjednicu	pomažu	upravna	
tijela	općine.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	dužan	je	sazvati	sjed-
nicu	Općinskog	vijeća	na	obrazloženi	zahtjev	najmanje	
jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća	u	roku	od	15	dana	
od	primitka	zahtjeva.	Zahtjev	mora	biti	predan	u	pisanom	
obliku	i	potpisan	od	članova	Općinskog	vijeća.

Ukoliko	predsjednik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	
stavka	4.	ovog	članka,	sjednicu	će	se	sazvati	u	postupku	
i	u	rokovima	u	skladu	sa	zakonom.

Sjednica	sazvana	u	skladu	sa	stavkom	4.	i	5.	ovog	
članka	mora	se	održati	u	roku	od	15	dana	od	dana	saziva-
nja,	inače	se	smatra	nezakonitom,	a	akti	ništavima.

Članak	44.
Redni	 broj	 sjednice	 određuje	 se	 u	 nizu,	 tijekom	

jednog	mandata	Općinskog	vijeća.
Dostava	poziva	za	sjednicu

Članak	45.
Članovima	Općinskog	 vijeća	 poziv	 za	 sjednicu	

dostavlja	 se	 5	 dana	 prije	 dana	 održavanja	 sjednice,	 s	
prijedlogom	dnevnog	reda	i	materijalima	o	kojima	će	se	
raspravljati	po	točkama	dnevnog	reda.

Ako	neki	akt	treba	hitno	donijeti	zbog	propisanog	
roka	 za	 donošenje	 akta,	 ako	 bi	 uslijed	 nerazmatranja	
prijedloga	akta	mogla	nastati	šteta	ili	ako	postoje	drugi	
opravdani	 razlozi,	 predsjednik	Općinskog	vijeća	može	
sazvati	sjednicu	u	roku	kraćem	od	5	dana	(sjednica	sazvana	
po	hitnom	postupku).	Dnevni	red	predsjednik	tada	može	
predložiti	i	na	samoj	sjednici.	

U	slučaju	iz	stavka	2.	ovog	članka,	sjednica	se	može	
sazvati	i	telefonom	ili	elektroničkim	putem.

Članak	46.
	Iznimno	od	članka	45.	stavka	1.	ovog	Poslovnika,	

zbog	opravdanih	 razloga,	 članovima	Općinskog	vijeća	
materijal	 se	može	dostaviti	 i	 nakon	dostave	 poziva	 za	
sjednicu,	a	može	i	na	samoj	sjednici,	bilo	da	se	radi	o	re-
dovnoj	sjednici,	izvanrednoj	sjednici	ili	sjednici	sazvanoj	
po	hitnom	postupku.

Dnevni	red
Članak	47.

Prije	 rasprave	 o	 predloženom	dnevnom	 redu,	 na	
sjednici	Općinskog	vijeća	utvrđuje	se	potreban	kvorum	
za	odlučivanje,	odnosno	utvrđuje	se	je	li	nazočna	većina	
svih	članova	Općinskog	vijeća.

Ako	utvrdi	da	nije	nazočan	potreban	broj	članova	
Općinskog	vijeća,	predsjednik	Općinskog	vijeća	će	odgo-
diti	sjednicu.	Predsjednik	može	pritom	odmah	obavijestiti	
nazočne	članove	Općinskog	vijeća	o	vremenu	održavanja	
odgođene	 sjednice,	 a	 ostale	 će	 se	 o	 istome	obavijestiti	
telefonom.

Članak	48.
Kad	predsjednik	Općinskog	vijeća	 utvrdi	 nazoč-

nost	potrebnog	broja	članova	Općinskog	vijeća,	otvara	
sjednicu.

Nakon	otvaranja	sjednice,	predsjednik	predlaže	da	
se	pristupi	utvrđivanju	dnevnog	reda	sjednice.	Predsjednik	
Općinskog	 vijeća	može	 predložiti	 drugačiji	 redoslijed	
točaka	predloženog	ili	već	utvrđenog	dnevnog	reda,	bez	
rasprave.

Predloženi	dnevni	red	može	se	mijenjati	na	prijedlog	
člana	Općinskog	vijeća	ili	Općinskog	načelnik,	na	način	
da	se	pojedini	predmeti	izostave	iz	dnevnog	reda	ili	da	se	
prijedlog	dnevnog	reda	dopuni	novim	predmetima.

Prijedlog	izmjene	predloženog	dnevnog	reda	pred-
sjednik	Općinskog	vijeća	može	poslati	članovima	Općin-
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skog	vijeća	i	prije	samog	održavanja	sjednice.
O	prijedlogu	za	izmjenu	dnevnog	reda	odlučuje	se	

na	sjednici	bez	rasprave,	na	način	da	se	glasuje	prvo	za	to	
da	se	pojedini	predmet	izostavi	s	dnevnog	reda,	a	potom	
se	glasuje	da	se	dnevni	red	dopuni	određenim	predmetom.

Nakon	utvrđivanja	dnevnog	reda,	predsjednik	Op-
ćinskog	vijeća	stavlja	isti	u	cjelini	na	glasovanje.

Članak	49.
Nakon	utvrđivanja	dnevnog	reda	prva	točka	je,	u	

pravilu,	usvajanje	zapisnika	s	prošle	sjednice	Općinskog	
vijeća.

Govornik	ima	pravo	iznijeti	primjedbu	na	zapisnik	
na	način	da	se	nešto	u	istome	ispravi,	a	predsjednik	Op-
ćinskog	vijeća	 tada	odlučuje	 o	 osnovanosti	 primjedbe.	
Ukoliko	je	primjedba	osnovana,	zapisnik	će	se	ispraviti.	

Članak	50.
Nakon	usvajanja	zapisnika,	prelazi	se	na	raspravu	

po	pojedinim	točkama	dnevnog	reda.
Članak	51.

Nitko	ne	može	govoriti	na	sjednici	Općinskog	vi-
jeća	prije	nego	što	zatraži	i	dobije	riječ	od	predsjednika	
Općinskog	vijeća.

Prijave	za	raspravu	podnose	se	predsjedniku	Općin-
skog	vijeća	odmah	nakon	otvaranja	rasprave	i	izlaganja	
predlagatelja	akta,	a	mogu	se	podnijeti	sve	do	zaključenja	
rasprave.

Ukoliko	Općinski	načelnik	nije	predlagatelj	akta,	
ima	pravo	iznijeti	svoje	mišljenje	odmah	nakon	predla-
gatelja	akta.	

Članak	52.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	daje	riječ	govornici-

ma	po	redu	kojim	su	se	prijavili,		s	time	da	predlagatelju	
akta	i	Općinskom	načelniku	može	dati	riječ	i	mimo	reda.
Neovisno	o	redoslijedu,	član	Općinskog	vijeća	može	
dobiti	riječ	kada	želi	govoriti	o	povredi	ovog	Poslov-
nika	ili	utvrđenog	dnevnog	reda.	Govor	tog	člana	

Općinskog	vijeća	ne	može	trajati	dulje	od	1	minute,	a	
mora	navesti	Članak	Poslovnika	o	čijoj	povredi	govori.	
Predsjednik	Općinskog	vijeća	dužan	je	poslije	iznijetog	

prigovora	dati	objašnjenje.
Članak	53.

Govornik	može	 govoriti	 samo	o	 temi	 o	 kojoj	 se	
raspravlja,	te	prema	utvrđenom	dnevnom	redu.

Ako	se	govornik	udalji	od	predmeta	rasprave,	pred-
sjednik	Općinskog	vijeća	će	ga	opomenuti	da	se	drži	teme	
dnevnog	reda.	Ako	se	i	nakon	toga	ne	drži	teme	dnevnog	
reda,	predsjednik	mu	može	oduzeti	riječ,	a	po	potrebi	ga	
i	udaljiti	sa	sjednice.

Članak	54.
Radi	 djelotvornijeg	 rada	 na	 sjednici,	 govornik	

treba	govoriti	kratko	i	jezgrovito	i	u	svezi	s	predmetom	
rasprave,	i	to	najduže	5	minuta.	Iznimno,	zbog	važnosti	
teme,	Općinsko	vijeće	može	prije	rasprave	odlučiti	da	će	
se	govoriti	i	duže	od	5	minuta.

Ukoliko	predsjednik	Općinskog	vijeća	ocijeni	da	će	
rasprava	o	pojedinom	pitanju	trajati	duže	ili	ako	je	pri-
javljen	velik	broj	govornika,	može	predložiti	Općinskom	
vijeću	da	odluči	da	se	ograniči	trajanje	govora	na	3	minute,	

osim	govora	predlagatelja	akta	odnosno	izvjestitelja.
O	 ograničenju	 trajanja	 govora	 odlučuje	 se	 bez	

rasprave.
Članak	55.

Općinsko	vijeće	može	odlučiti	da	govornik	o	istoj	
temi	može	govoriti	samo	jedanput.

Članak	56.
Predsjednik	Općinskog	 vijeća	 vodi	 brigu	 da	 go-

vornik	 ne	 bude	 ometan	 u	 svome	 govoru.	Govornika	
može	opomenuti	ili	prekinuti	u	govoru	samo	predsjednik	
Općinskog	vijeća.	

Remećenje	reda	na	sjednici
Članak	57.

Za	remećenje	reda	na	sjednici	na	bilo	koji	način,	a	
osobito	ako	član	Općinskog	vijeća	govori,	a	nije	dobio	
riječ,	ako	upada	u	riječ	drugima,	ako	ne	govori	o	pred-
metu	rasprave,	ako	omalovažava	ili	vrijeđa,	ako	koristi	
telekomunikacijske	uređaje,	predsjednik	Općinskog	vijeća	
može	izreći	sljedeće	mjere	koje	su	ovršne	i	o	njima	se	ne	
vodi	rasprava:

-	opomenu,
-	oduzimanje	riječi	i
-	udaljavanje	sa	sjednice.
Ove	mjere	na	odgovarajući	se	način	primjenjuju,	

u	skladu	s	odredbama	ovog	Poslovnika,	na	svaku	osobu	
prisutnu	na	sjednici	Općinskog	vijeća.

Članak	58.
Ako	predsjednik	Općinskog	vijeća	ne	može	izreče-

nim	mjerama	održati	red,	prekinut	će	sjednicu.	
Članak	59.

Član	Općinskog	vijeća	koji	se	prijavio	za	govor,	a	
nije	nazočan	u	dvorani	kad	je	prozvan,	gubi	pravo	govoriti	
o	temi	za	koju	se	prijavio.

Članak	60.
Tijekom	 sjednice	Općinskog	 vijeća	 predsjednik	

kluba	vijeća	može	tražiti	stanku	zbog	održavanja	sjednice	
kluba,	i	to	jednom	za	vrijeme	cijele	sjednice.	Predsjednik	
Općinskog	vijeća	može	odobriti	stanku	u	trajanju	do	15	
minuta.

Predsjednik	Općinskog	 vijeća	može	 za	 vrijeme	
trajanja	sjednice	odrediti	stanku	u	trajanju	do	30	minuta,	
u	slučaju	opsežnog	dnevnog	reda	ili	iscrpne	rasprave	po	
pojedinoj	točki	dnevnog	reda.

Članak	61.
Općinsko	vijeće	može	tijekom	rasprave	odlučiti	da	

predloženi	akt	vrati	predlagatelju	na	dodatnu	obradu	ili	
da	će	se	rasprava	nastaviti	na	jednoj	od	sljedećih	sjednica.

Općinsko	vijeće	može	tijekom	sjednice	odlučiti	da	
pojedinu	točku	dnevnog	reda	skine	s	dnevnog	reda.

Članak	62.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	zaključuje	raspravu	

po	pojedinoj	točki	dnevnog	reda	nakon	što	utvrdi	da	nema	
više	prijavljenih	govornika.	

Nakon	zaključenja	rasprave	pristupa	se	glasovanju,	
na	način	i	po	postupku	koji	su	utvrđeni	ovim	Poslovnikom.

Glasovanje

Članak	63.
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Glasovanje	na	sjednici	Općinskog	vijeća	je	javno.
Općinsko	 vijeće	može	 odlučiti	 većinom	glasova	

svih	 članova	Općinskog	 vijeća	 da	 se	 o	 nekom	pitanju	
glasuje	tajno.

Članak	64.
Javno	 glasovanje	 provodi	 se	 dizanjem	 ruku	 ili	

poimeničnim	izjašnjavanjem	kad	je	to	potrebno,	tako	da	
predsjednik	Općinskog	vijeća	poziva	članove	Općinskog	
vijeća	da	se	izjasne	tko	je	„za“	prijedlog,	tko	je	„protiv“	
prijedloga,	te	tko	se	suzdržao	od	glasovanja.

Članak	65.
Tajno	glasovanje	provodi	predsjednik	Općinskog	

vijeća,	uz	pomoć	službenika	upravnog	tijela	općine	koji	
mu	pomaže	u	sazivanju	sjednice.

Tajno	glasovanje	obavlja	se	glasačkim	listićima.
Nevažeći	je	onaj	glasački	listić	iz	kojeg	se	ne	može	

sa	sigurnošću	ili	nedvojbeno	utvrditi	je	li	član	Općinskog	
vijeća	glasovao	„za“	ili	„protiv“	i	nepopunjeni	glasački	
listić.

Članak	66.
Nakon	glasovanja,	 predsjednik	Općinskog	vijeća	

objavljuje	rezultat	glasovanja,	te	potom	je	li	akt	donesen	
ili	nije	donesen,	odnosno	je	li	prijedlog	prihvaćen	ili	nije.

Ako	Općinsko	 vijeće	 ne	 usvoji	 prijedlog	 akta,	
prijedlog	za	donošenje	 istog	akta	ne	može	 se	ponovno	
staviti	na	sjednicu	prije	proteka	roka	od	30	dana	od	dana	
neusvajanja,	ako	zakonom	ili	statutom	nije	drugačije	odre-
đeno,	odnosno	ako	Općinskog	vijeće	ne	odluči	drugačije.

Članak	67.
Sjednica	Općinskog	vijeća	 traje	 dok	 se	 ne	 iscrpi	

dnevni	red,	ako	Općinsko	vijeće	ne	odluči	drukčije.
Zbog	opširnosti	 dnevnog	 reda,	 velikog	broja	 go-

vornika	prijavljenih	za	raspravu	dnevnog	reda	ili	drugog	
opravdanog	razloga,	svaki	član	Općinskog	vijeća	može	
predložiti	 da	 se	 sjednicu	 prekine	 i	 zakaže	 nastavak	 za	
određeni	dan	i	sat,	o	čemu	se	telefonom	obavještava	samo	
odsutne	 članove	Općinskog	 vijeća.	Odluku	 o	 prekidu	
sjednice,	bez	rasprave,	donosi	Općinsko	vijeće.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	će	prekinuti	sjednicu	
Općinskog	vijeća	ako	tijekom	trajanja	sjednice	utvrdi	da	
sjednici	nije	nazočan	potreban	broj	članova	Općinskog	
vijeća.

Vijećnička	pitanja
Članak	68.

Član	Općinskog	 vijeća	može	 postavljati	 pitanja	
Općinskom	načelniku,	zamjeniku	načelnika	i	pročelnicima	
upravnih	 tijela	općine	u	 svezi	 s	poslovima	 iz	njihovog	
djelokruga	rada.

Pitanje	se	postavlja	na	sjednici	Općinskog	vijeća	
pod	točkama	dnevnog	reda	„pitanja	i	prijedlozi“,	i	„vijeć-
nička	pitanja“	usmeno	ili	u	pisanom	obliku	posredstvom	
predsjednika	Općinskog	vijeća.	

Odgovor	 se	može	 dati	 odmah	 na	 istoj	 sjednici	
usmeno,	ili	usmeno	ili	u	pisanom	obliku	na	prvoj	sljedećoj	
redovitoj	sjednici	Općinskog	vijeća.

Član	Općinskog	 vijeća	može	 postaviti	 najviše	 3	
pitanja,	a	postavljanje	jednog	pitanja	može	trajati	najviše	
1	minutu.	

Članak	69.
Pitanja	koja	se	postavljaju,	te	odgovori	koji	se	daju	

moraju	biti	precizni	i	kratki.
Ako	pitanje	nije	postavljeno	u	skladu	s	odredbama	

ovog	Poslovnika,	predsjednik	Općinskog	vijeća	uputit	će	
člana	Općinskog	vijeća	da	pitanje	upotpuni	u	roku	od	3	
dana,	a	odgovor	će	se	dati	na	sljedećoj	sjednici	Općinskog	
vijeća.

Ukoliko	pitanje	nije	upotpunjeno,	smatra	se	kao	da	
nije	ni	podneseno.

Zapisnik
Članak	70.

O	radu	sjednice	vodi	se	zapisnik.
Zapisničar	na	sjednici	je	službenik	upravnih	tijela	

Općine.
Zapisnik	sadrži	vrijeme,	mjesto	održavanja	sjednice,	

redni	broj	sjednice,	dnevni	red	sjednice,	imena	prisutnih	
vijećnika,	imena	odsutnih	vijećnika	s	posebnom	napome-
nom	za	one	koji	su	svoj	nedolazak	opravdali,	imena	ostalih	
sudionika	na	sjednici,	kratak	tijek	sjednice	s	nazivom	pita-
nja	o	kojima	se	raspravilo	i	odlučivalo,	imena	govornika	sa	
sažetim	prikazom	njihovog	izlaganja,	rezultat	glasovanja	
o	pojedinim	pitanjima	te	naziv	svih	odluka	i	drugih	akata	
donesenih	na	sjednici.	

Sastavni	dio	zapisnika	su	svi	akti	donijeti	na	sjed-
nici.

Usvojeni	zapisnik	potpisuju	predsjednik	Općinskog	
vijeća	i	zapisničar.

Sjednice	Općinskog	 vijeća	 se,	 u	 pravilu,	 tonski	
snimaju	te	član	Općinskog	vijeća	može	zatražiti	uvid	u	
tonski	zapisnik	sjednice.	Tonski	zapisi	koji	se	odnose	na	
jedan	mandat	Općinskog	vijeća	čuvaju	se	8	godina	od	dana	
konstituiranja	novog	saziva	Općinskog	vijeća.

IX.	JAVNOST	RADA
Članak	71.

Sjednice	Općinskog	vijeća	i	njegovih	radnih	tijela	
su	javne.

Predstavnicima	 lokalnih	medija	 dostavlja	 se,	 u	
pravilu,	poziv	na	sjednicu	Općinskog	vijeća.

Članak	72.
Građani	Općine	imaju	pravo	prisustvovati	sjednica-

ma	Općinskog	vijeća,	uz	najavu	predsjedniku	Općinskog	
vijeća	najkasnije	prije	otvaranja	sjednice.

Sjednicama	Općinskog	vijeća	 imaju	pravo	prisu-
stvovati	 i	 druge	 osobe	 koje	 je	 predsjednik	Općinskog	
vijeća	pozvao	kao	goste.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	može	ograničiti	pri-
sutan	broj	građana	zbog	prostornih	uvjeta	 i	održavanja	
reda	na	sjednici.

Članak	73.
Bez	prisustvovanja	javnosti	održavaju	se	sjednice	

ili	dio	sjednice	kada	se	raspravlja	o	predmetima	koji	su	
označeni	određenim	stupnjem	tajnosti.

Iz	materijala	za	sjednicu	 i	sa	sjednice	Općinskog	
vijeća	izuzimaju	se	materijali	koji	sadrže	informacije	koje	
predstavljaju	tajnu	iz	stavka	1.	ovog	članka.

Članak	74.
Radi	 informiranja	građana	o	pitanjima	 iz	nadlež-



Strana	278	-	Broj	5. Petak, 22. ožujka, 2013.SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

nosti	i	o	radu	Općinskog	vijeća	mogu	se	davati	službena	
priopćenja	i	intervjui,	te	održavati	konferencije	za	medi-
je,	o	čemu	odlučuje	predsjednik	Općinskog	vijeća,	koji	
priopćenja	daje	sam	ili	za	to	može	ovlastiti	drugu	osobu.

X.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	75.

Stupanjem	 na	 snagu	 ovog	 Poslovnika	 prestaje	
važiti	Poslovnik	o	radu	Općinskog	vijeća	Općine	Sveti	
Križ	Začretje	 («Službeni	 glasnik	Krapinsko-zagorske	
županije»	br.	15/2009).

Članak	76.
Ovaj	 Poslovnik	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	

dana	objave	u	«Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije».
KLASA:	023-05/13-01/17
URBROJ:	2197/04-01-13-5
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Kos,	v.r.																																					

Na	temelju	odredbe	članka	14.	Zakona	o	zaštiti	od	
požara	(„Narodne	novine“	br.	92/10)	i	članka	3.	Zakona	o	
komunalnom	gospodarstvu	(„Narodne	novine“	broj	36/95,	
10/97,	128/99,	57/00,	129/00,	59/01	 i	26/03-pročišćeni	
tekst,	82/04,	110/04,	178/04,	38/09,	79/09,	153/09,	49/11	
i	144/12))	i	članka	13.	Statuta	Općine	Sveti	Križ	Začretje	
(Službeni	glasnik	Krapinsko	–	zagorske	županije	br.	15/9,	
5/11)		Općinsko	vijeće	Sveti	Križ	Začretje	na	33.	održanoj	
dana	20.03.2013.		godine	donijelo	je:

O D L U K U
O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ 
ZAČRETJE

I	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovom	odlukom	o	obavljanju	dimnjačarskih	poslova		
(u	daljnjem	tekstu:	Odluka)	uređuje	se	organizacija	i	način	
obavljanja	dimnjačarskih	poslova,	rokovi	čišćenja,	kon-
trola	dimnjaka,	uređaja	za	loženje,	te	obavljanje	nadzora	
nad	radom	obavljanja	dimnjačarskih	poslova	na	području	
Općine	Sveti	Križ	Začretje,	te	drugi	odnosi	s	tim	u	vezi.

Članak	2.
Obavljanje	 dimnjačarskih	 poslova	 kao	 komunal-

na	djelatnost,	organizira	se	u	cilju	zaštite	života	 ljudi	 i	
imovine,	 te	 sprečavanja	 i	 otklanjanja	uzroka	opasnosti	
od	požara	u	svim	građevinama	i	prostorima	koji	koriste	
dimovodne	objekte,	a	od	posebnog	je	interesa	za	fizičke	
i	pravne	osobe	na	području	Općine	Sveti	Križ	Začretje.

Dimnjačarski	 poslovi	 kako	komunalna	djelatnost	
moraju	se	obavljati	trajno	i	u	skladu	sa	odredbama	zakon-
skih	i	podzakonskih	propisa,	te	ove	Odluke.

Članak	3.
Pod	 obavljanjem	 dimnjačarskih	 poslova	 iz	 ove	

odluke	podrazumijeva	se:
-	obveza	čišćenja	i	kontrole	dimovodnih	objekata	i	

uređaja	za	loženje	
-	provjera	ispravnosti	i	funkcioniranje	dimnjaka	i	

uređaja	za	loženje,
-	obavljanje	redovnih	i	izvanrednih	pregleda	dim-

njaka	i	uređaja	za	loženje,
-	čišćenje	dimnjaka	i	uređaja	za	loženje,
-	spaljivanje	i	vađenje	čađe	iz	dimnjaka	i	uređaja	

za	loženje,
-	poduzimanje	mjera	za	sprečavanje	opasnosti	od	

požara,	eksplozija,	trovanja,	te	zagađivanje	zraka,	kako	ne	
bi	nastupile	štetne	posljedice	zbog	neispravnosti	dimnjaka	
i	uređaja	za	loženje.

Pod	dimnjakom,	u	 smislu	ove	Odluke,	 smatra	 se	
usponski	dimovodni	kanal,	sabirnica	čađe,	priključna	cijev	
uređaja	za	loženje	i	drugi	dijelovi	dimnjaka	(u	daljnjem	
tekstu:	dimovodni	objekti).

Pod	uređajem	za	loženje	u	smislu	ove	Odluke	sma-
traju	se	ložišta	na	kruta,	tekuća	i	plinovita	goriva.	

II	ORGANIZACIJA	OBAVLJANJA	DIMNJA-
ČARSKIH	POSLOVA

Članak	4.
Dimnjačarske	 poslove	može	 obavljati	 pravna	 ili	

fizička	osoba-obrtnik	koja	je	registrirana	za	obavljanje	te	
djelatnosti	i	ima	zaposlene	osobe	koje	su	stručno	osposo-
bljene	za	obavljanje	dimnjačarskih	poslova	(u	daljnjem	
tekstu	ovlašteni	dimnjačar).	

Dimnjačarske	 poslove	mogu	 obavljati	 osobe	 iz	
stavka	1.	ovog	članka	isključivo	na	temelju	sklopljenog	
ugovora	o	koncesiji	(u	daljnjem	tekstu:	koncesionar).

Cijelo	 područje	Općine	Sveti	Križ	Začretje	 čini	
jedno	dimnjačarsko	područje.	

Članak	5.
Postupak	 davanja	 koncesije	 provodi	 se	 sukladno	

odredbama	Zakona	o	koncesijama,	Zakona	o	komunalnom	
gospodarstvu	i	posebnih	odluka	općinskih	tijela	Općine	
Sveti	Križ	Začretje.

Članak	6.
Obavljanje	 dimnjačarskih	 poslova	može	 prestati	

prije	isteka	vremena	na	koje	je	koncesija	dodijeljena	pod	
uvjetima	propisanim	Zakonom	o	koncesiji.

Obavljanje	dimnjačarskih	 	 poslova	može	prestati	
prije	 isteka	vremena	na	koje	 je	 koncesija	 dodijeljena	 i	
jednostranim	otkazom	Ugovora	o	koncesiji	u	slučajevima	
kako	slijedi:

-	ako	koncesionar	nije	platio	naknadu	za	koncesiju	
više	od	dva	puta	uzastopno	ili	općenito	neuredno	plaća	
naknadu	za	koncesiju,

-	ako	koncesionar	ne	obavlja	javne	radove	i/ili	ne	
pruža	javne	usluge	prema	standardima	kvalitete	za	takve	
radove,	 odnosno	 usluge	 kako	 su	 utvrđeni	 ugovorom	o	
koncesiji,	posebnim	zakonom	i	drugim	propisima	kojima	
se	uređuje	predmet	koncesije,

-	ako	koncesionar	ne	provodi	mjere	i	radnje	nužne	
radi	zaštite	općeg,	odnosno	javnog	dobra,	te	radi	zaštite	
prirode	i	kulturnih	dobara,

-	 ako	 je	 koncesionar	 naveo	 netočne	 podatke	 u	
ponudi	 temeljem	kojih	 se	 utvrđivalo	 ispunjenje	 uvjeta	
sposobnosti	određenih	u	dokumentaciji	za	nadmetanje,

-	 ako	 koncesionar	 svojom	krivnjom	ne	 započne	
s	provedbom	ugovora	o	koncesiji	 ili	 njegovog	dijela	u	
ugovorenom	roku,
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c)	u	industrijskim	objektima:
-	dimnjaci	i	dimnjaci	s	kotlovima
-	 spojni	 dimovodni	 kanali	 i	 priključna	 ložišta	 na	

kruta,	tekuća	i	plinovita	goriva
Obavezno	 čišćenje	 obuhvaća	 i	 ispaljivanje	 dim-

njaka.
Korisnici	 usluga	 dužni	 su	 omogućiti	 redovitu	

kontrolu	 i	 čišćenje	 ložišta	 i	dimovodnih	objekata	 te	na	
zahtjev	ovlaštenog	dimnjačara,	obavijestiti	ga	o	broju	i	
vrsti	ložišta	i	dimovodnih	objekata,	te	o	sezoni	loženja	i	
omogućiti	pristup	svakom	ložištu	i	dimovodnom	objektu	
koji	se	koristi.

Radi	ispravnog	i	redovnog	čišćenja	i	kontrole	dimo-
vodnih	objekata,	pristup	do	vratašca	dimovodnih	objekata	
mora	biti	slobodan	i	dostupan.

Pri	 obavljanju	 dimnjačarskih	 poslova	 ovlašteni	
dimnjačar	dužan	je	voditi	brigu	o	čistoći	prostorije	ko-
risnika	usluga.

Članak	10.
Ako	ovlašteni	dimnjačar	utvrdi	da	na	dimovodnim	

objektima	postoje	 nedostaci,	 pismeno	 će	 o	 tome	 	 oba-
vijestiti	 vlasnika	 zgrade,	 odnosno	 tijelo	 koje	 upravlja	
zgradom,	sa	zahtjevom	za	uklanjanje	nedostataka	u	roku	
koji	ne	može	biti	duži	od	dva	mjeseca.

Jedan	primjerak	obavijesti	iz	stavka	1.	ovog	članka	
dostavit	će	se	nadležnoj	inspekciji	za	zaštitu	od	požara	i	
Jedinstvenom	upravnom	odjelu	Sveti	Križ	Začretje.

Ako	se	radi	o	nedostacima	u	dimovodnom	objektu	
na	koji	je	priključen	plinski	potrošač,	ovlašteni	dimnjačar	
o	 uočenim	nedostacima,	 dužan	 je	 odmah	obavijestiti	 i	
distributera	plina.

Članak	11.
Ovlašteni	dimnjačar	ustrojava	i	vodi	evidenciju	o	

pregledu	i	čišćenju	dimovodnih	objekata,	te	o	izvođenju	
radova	kojima	se	dimovodni	objekt	zadržava	ili	vraća	u	
stanje	određeno	projektom	građevine.	

Evidencija	iz	stavka	1.	ovoga	članka	vodi	se,	prema	
namjeni	objekta	za	svako	naselje	na	području	općine	Sveti	
Križ	Začretje,	a	sadrži:

-	oznaku	objekta	-	ulicu	i	kućni	broj,
-	 ime	 i	 prezime	korisnika	usluge,	 odnosno	naziv	

upravitelja	zgrade,
-	oznaku	dimovodnih	objekata	koji	se	pregledavaju	i	

čiste	s	obzirom	na	vrstu					energenta	koji	koristi	priključeni	
uređaj	za	loženje,

-	datum	obavljanja	dimnjačarskih	poslova	i	nalaz,
-	vrstu	i	datum	izvođenja	radova	na	dimovodnom	

objektu,
-	potpis	dimnjačara,
-	 potpis	 korisnika	usluge	kao	potvrdu	obavljenih	

dimnjačarskih	poslova.
Članak	12.

Ovlašteni	dimnjačar	dužan	je	jednom	godišnje,	do	
početka	sezone	grijanja	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	
Općine	Sveti	Križ	Začretje	podnijeti	Izvješće	o	promjena-
ma	broja	i	vrste	dimovodnih	objekata	na	području	Općine	
Sveti	Križ	Začretje.	

IV.	ROKOVI	ČIŠĆENJA	I	KONTROLE	DIMO-

-	ako	koncesionar	obavlja	i	druge	radnje	u	suprot-
nosti	s	ugovorom	o	koncesiji	ili	propušta	obaviti	dužne	
radnje	utvrđene	ugovorom	o	koncesiji,

-	ako	 je	koncesionar	prenio	na	 treću	osobu	svoja	
prava	iz	ugovora	o	koncesiji	suprotno	odredbama	ovoga	
Zakona	i	ugovora	o	koncesiji,

-	ako	koncesionar	za	izvršenu	uslugu	naplati	veću	
naknadu	od	propisane	 cjenikom	kojeg	donosi	 općinski	
načelnik

-	 ako	koncesionar	 davatelju	koncesije	 ne	dostavi	
godišnji	plan	čišćenja	i	kontrole	dimovodnih	objekata

-	ako	je	pravomoćnom		odlukom	kažnjen	za	prekršaj	
u	svezi	obavljanja	dimnjačarskih	poslova

-	u	ostalim	opravdanim	slučajevima	kada	komunalni	
redar	ili	drugi	ovlašteni	organ	utvrdi	veće	nepravilnosti	u	
radu	ovlaštenog	dimnjačara

-	 u	 drugim	 slučajevima	 u	 skladu	 s	 odredbama	
ugovora	o	koncesiji	i	općim	odredbama	obveznog	prava.

Prije	jednostranog	raskida	ugovora	o	koncesiji,	da-
vatelj	koncesije	mora	prethodno	pisanim	putem	upozoriti	
koncesionara	o	takvoj	svojoj	namjeri	te	odrediti	konce-
sionaru	primjereni	 rok	za	otklanjanje	 razloga	za	 raskid	
ugovora	o	koncesiji	i	za	izjašnjavanje	o	tim	razlozima.

	Ako	koncesionar	ne	otkloni	razloge	za	raskid	ugo-
vora	o	koncesiji	u	roku	iz	stavka	3.	ovoga	članka	davatelj	
koncesije	raskinut	će	ugovor	o	koncesiji.

	U	slučaju	jednostranog	raskida	ugovora	o	koncesiji	
od	strane	davatelja	koncesije,	davatelj	koncesije	ima	pravo	
na	naknadu	 štete	koju	mu	 je	prouzročio	koncesionar	u	
skladu	s	općim	odredbama	obveznog	prava.	

Koncesionar	može	jednostrano	raskinuti	ugovor	o	
koncesiji	u	skladu	s	općim	odredbama	obveznog	prava.

III	NAČIN	OBAVLJANJA	DIMNJAČARSKE	
SLUŽBE	TE	OBJEKTI	KOJI	SE	KONTROLIRAJU	 I	
ČISTE

Članak	7.
Ovlašteni	dimnjačar	dužan	je	obavljati	dimnjačarske	

poslove	prema	propisima	i	pravilima	struke.
Članak	8.

Ovlašteni	je	dimnjačar	dužan	izraditi	godišnji	plan	
čišćenja	i	kontrole	dimovodnih	objekata	te	ga	dostaviti	
Jedinstvenom	upravnom	odjelu	Sveti	Križ	Začretje	 (u	
daljnjem	tekstu:	Jedinstveni	upravni	odjel)	do	30.	studenog	
za	tekuću	godinu.

Iznimno	iz	stavka	1.	ovog	članka,	ako	se	ugovor	o	
koncesiji	sklapa	protekom	roka	iz	stavka	1.	ovog	članka,	
godišnji	plan	se	dostavlja	do	15.	veljače	tekuće	godine.	

Članak	9.
Obavezno	se	kontroliraju	i	čiste:
a)	u	stambenim	zgradama	i	stanovima:
-	dimnjaci	i	spojni	dimovodni	kanali
-	 uređaji	 za	 centralno	 i	 etažno	 grijanje	 na	 kruta,	

tekuća		i	plinovita	goriva
-	štednjaci	i	peći	na	kruta	i	tekuća	goriva
b)	u	poslovnim	zgradama	i	prostorijama:
-				dimnjaci,	spojni	dimovodni	kanali	i	priključna	

ložišta	na	kruta,		
						tekuća	i	plinovita	goriva
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VODNIH	OBJEKATA		I	UREĐAJA	ZA	LOŽENJE
Članak	13.

Dimovodni	 objekti	 i	 uređaji	 za	 loženje	podliježu	
obaveznom	čišćenju	i	kontroli.

Obaveznom	čišćenju	ne	podliježu	dimovodni	objek-
ti	u	domaćinstvima	koji	se	ne	koriste,	pod	uvjetom	da	su	
ih	njihovi	korisnici	odjavili	kod	koncesionara.

Članak	14.
Obavezno	se	jedanput	u	dvije	godine	kontroliraju,	

a	ne	čiste	se:
-	dimnjaci	koji	se	stalno	ne	koriste	i	na	koje	nisu	

priključena	ložišta,	te	otvori	koji	su	za	priključke	propisno	
zatvoreni

-	dimnjaci	u	zgradama	koje	se	zagrijavaju	električ-
nom	energijom

-	prirodni	ventilacijski	kanali	smješteni	u	pomoćnim	
prostorijama	s	ugrađenim	plinskim	trošilom

Članak	15.
U	svrhu	održavanja	dimovodnih	objekata	i	uređaja	

za	loženje	koncesionar	obavezno	provodi	redovite	i	izvan-
redne	preglede	i	čišćenja.

Članak	16.
Redoviti	pregledi	u	svrhu	održavanja	dimovodnih	

objekata	provode	se	na	način	određen	projektom	građevine	
i	pozitivnim	propisima,	a	najmanje	u	rokovima	određenim	
člankom	18.	ove	Odluke.

Redoviti	pregled	uključuje	najmanje	sljedeće:
-	vizualni	pregled,	u	kojeg	je	uključeno	utvrđivanje	

položaja	i	veličine	pukotina	te	drugih	oštećenja	bitnih	za	
očuvanje	tehničkih	svojstva	dimovodnih	objekata,

-	tlačnu	probu	u	slučaju	sumnje	u	ispravnost,
-	 usklađenost	 uređaja	 za	 loženje	 i	 dimovodnih	

objekata,
-	mjerenje	 izlazno-povratnih	plinova	kod	uređaja	

na	plinsko	gorivo.
Prilikom	 pregleda	 dimovodnih	 objekata,	 isti	 se	

obavezno	čisti	na	način	koji	je	primjeren	vrsti	dimovod-
nih	objekata	i	uređaja	za	loženje	(mehanički	i/ili	na	drugi	
način).

Članak	17.
Izvanredni	pregled	dimovodnih	objekata	i	uređaja	za	

loženje	provodi	se	u	slučajevima	predviđenima	člankom	
10.	ove	Odluke,	kao	i	nakon	svakog	izvanrednog	doga-
đaja	koji	može	utjecati	na	tehnička	svojstva	dimovodnih	
objekata	 ili	 izaziva	 sumnju	u	njihovu	 ispravnost,	 te	po	
inspekcijskom	nadzoru.

Izvanredni	pregled	provodi	se	na	način	utvrđen	u	
članku	16.	ove	Odluke.	

Članak	18.
Dimovodni	objekti	i	uređaji	za	loženje	moraju	se	

u	 razdoblju	 korištenja	 čistiti	 i	 kontrolirati	 u	 slijedećim	
rokovima:

1.	individualni	stambeni	objekti:
a)	dimovodni	objekti	i	uređaji	za	loženje	na	kruta	i	

tekuća	goriva	–	jednom	godišnje,
b)	dimovodni	objekti	uređaja	na	plinsko	gorivo	vrste	

B	smještenog	u:
-	kotlovnicama	–	jednom	godišnje,

-	kupaonicama	ili	drugim	stambenim	prostorijama	
–	dva	puta	godišnje,

c)	dimovodni	objekti	uređaja	na	plinsko	gorivo	vrste	
C	–	jednom	u	dvije	godine.

2.	višestambeni	objekti	–	više	uređaja	na	dimovod-
nom	objektu:

a)	dimovodni	objekti	i	uređaji	za	loženje	na	kruta	i	
tekuća	goriva	–	dva	puta	godišnje,

b)	dimovodni	objekti	uređaja	na	plinsko	gorivo	vrste	
B	smještenog	u:

-	kotlovnicama	–	jednom	godišnje,
-	kupaonicama	ili	drugim	stambenim	prostorijama	

–	dva	puta	godišnje,
c)	dimovodni	objekti	uređaja	na	plinsko	gorivo	vrste	

C	–	jednom	godišnje.
3.	u	poslovnim	zgradama	i	prostorijama:
a)	dimovodni	objekti	i	uređaji	za	loženje	na	kruta	i	

tekuća	goriva	–	jednom	godišnje,
b)	dimovodni	objekti	uređaja	na	plinsko	gorivo	vrste	

B	–	dva	puta	godišnje,
c)	dimovodni	objekti	uređaja	na	plinsko	gorivo	vrste	

C	–	jednom	godišnje.
Uređajima	na	plinsko	gorivo	vrste	B	smatraju	se	na-

prave	s	dimovodnim	uređajem	koje	zrak	za	izgaranje	uzi-
maju	iz	prostorije	(ložište	je	ovisno	o	zraku	u	prostoriji).

Uređajima	na	plinsko	gorivo	vrste	C	smatraju	 se	
naprave	s	dimovodnim	uređajem	koje	zrak	za	izgaranje	
uzimaju	putem	zatvorenog	sustava	iz	slobodne	atmosfere	
(ložište	je	neovisno	o	zraku	u	prostoriji).

Iznimno	od	stavka	1.	ovog	članka,	za	sve	dimovodne	
objekte	na	koje	su	priključeni	uređaji	snage	veće	od	50kW	
i	ložišta	uređaja	snage	veće	od	50	kW	obavezno	je	čišćenje	
i	kontrola	dva	puta	godišnje.

Iznimno	od	stavka	1.	i	4.	ovog	članka,	za	dimovod-
ne	objekte	na	koje	su	priključeni	uređaji	snage	veće	od	
50	kW	u	poslovnim	zgradama	i	prostorijama,	obavezno	
je	čišćenje	i	kontrola	jednom	u	dva	mjeseca	u	razdoblju	
korištenja	uređaja	za	loženje.

Pregled	 i	čišćenje	dimovodnih	objekata	 i	uređaja	
za	loženje	može	se	na	zahtjev	korisnika	usluga	ili	ako	to	
zahtijevaju	sigurnosni	razlozi,	posebno	dokumentirani	od	
strane	koncesionara	ili	druge	ovlaštene	osobe,	obavljati	
češće	i	izvan	rokova	utvrđenih	ovom	Odlukom.

V	NAKNADA	ZA	DIMNJAČARSKE	POSLOVE
Članak	19.

Naknadu	 za	 obavljanje	 dimnjačarskih	 poslova	
ovlaštenom	dimnjačaru	 plaća	 vlasnik	 zgrade,	 korisnik	
poslovnog	prostora,	stana	ili	kuće,	odnosno	zakupac	ili	
najmoprimac.

Članak	20.
Način	utvrđivanja	naknade	za	obavljanje	dimnja-

čarskih	poslova	utvrđuje	se	Odlukom	o	dodjeli	koncesije.
Odlukom	o	dodjeli	koncesiji	utvrđuje	se	i	naknada	

za	koncesiju	koja	se	uplaćuje	u	korist	Proračuna	Općine	
Sveti	Križ	Začretje,	 a	 koristi	 se	 za	građenje	objekata	 i	
uređaja	komunalne	infrastrukture.

Ovlašteni	dimnjačar	dužan	je	za	obavljanje	poslova	
izdati	račun,	a	korisnik	usluge	potvrditi	obavljanje	dim-



Petak  22. ožujka, 2013. 	Strana	281	-	Broj	5.SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

njačarskih	radova	u	Kontrolnoj	knjizi.
VINADZOR

Članak	21.
Za	nadzor	nad	provođenjem	ove	Odluke	ovlašten	

je	komunalni	redar	Jedinstvenog	upravnog	odjela	Sveti	
Križ	Začretje	i	nadležna	inspekcija.

Članak	22.
Komunalni	 redar	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela	

Sveti	Križ	Začretje	ovlašten	je:
-	 narediti	 obavljanje	 dimnjačarskih	 poslova,	 ako	

utvrdi	da	ih	ovlašteni	dimnjačar	ne	obavlja	ili	ih	ne	obavlja	
potpuno,	

-	 zabraniti	 neovlašteno	 obavljanje	 dimnjačarskih	
poslova,	

-	nadzirati	vođenje	evidencije,	
-	izdati	obavezni	prekršajni	nalog	protiv	prekršitelja,	
-	 naplatiti	 novčanu	 kaznu	 na	mjestu	 počinjena	

prekršaja,	
-	predložiti	otkaz	ugovora	o	koncesiji,
-	poduzimati	i	druge	odgovarajuće	mjere.

Članak	23.
Komunalni	redar	vodi	evidenciju	o	radu	ovlaštenog	

dimnjačara	(o	pritužbama	korisnika	usluga,	o	odlukama,	
izrečenim	kaznama	i	sl.)

Članak	24.
Ovlašteni	dimnjačar	za	područje	Općine	Sveti	Križ	

Začretje		može	obavljati	dimnjačarske	poslove	i	za	druga	
dimnjačarska	područja	za	koja	je	ovlašten.

VII	KAZNENE	ODREDBE
Članak	25.

Novčanom	kaznom	u	iznosu	od	5.000,00	kuna	ka-
znit	će	se	pravna	osoba,	odnosno	novčanom	kaznom	od	
2.000,00	kuna	kaznit	će	se	fizička	osoba	obrtnik:

-	 ako	 na	 području	Općine	 Sveti	 Križ	 Začretje		
obavlja	dimnjačarske	poslove	bez	zaključenog	ugovora	
o	koncesiji	

Članak	26.
Novčanom	kaznom	u	iznosu	od	5.000,00	kuna	ka-

znit	će	se	koncesionar	–	pravna	osoba,	odnosno	novčanom	
kaznom	u	iznosu	od	2.000,00	kuna	koncesionar	-	fizička	
osoba	obrtnik	ako:

-	ako	ne	izradi	godišnji	plan	čišćenja	i	kontrole,	di-
movodnih	objekata,	ne	dostavi	ga	Jedinstvenom	upravnom	
odjelu	i	ne	izvjesi	ga	na	vidnom	mjestu	

-	ako	se	ne	pridržava	odredbi	članka	9.	ove	Odluke
-	ako	ne	vodi	Kontrolnu	knjigu	o	čišćenju	i	kontroli	

dimovodnih	objekata
-	ako	ne	vodi	evidenciju	dimovodnih	objekata	koji	

se	obavezno	čiste	
-	ako	se	ne	pridržava	odredbe	članka	12.	Odluke
VIII	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak	27.
Danom	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	

Odluka	o	obavljanju	dimnjačarskih	poslova	 („Službeni	
glasnik	Krapinsko-zagorske	županije	broj	13/02).

Članak	28.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	“Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	žu-
panije”.
Klasa:	363-01/13-01/06
Urbroj:	2197/04-01-03-01-5
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Kos,	v.r.

Na	temelju	članka	61.	stavka	4.	Zakona	o	lokalnoj	
i	područnoj	 (regionalnoj)	 samoupravi	 (Narodne	novine	
broj	 33/01,	 60/01	 –	 vjerodostojno	 tumačenje,	 129/05,	
109/07,	 125/08,	 36/09,	 150/11	 i	 144/12)	 i	 članka	 13.	
Statuta	Općine	Sveti	Križ	Začretje	 („Službeni	 glasnik	
Krapinsko-zagorske	županije“	broj	15/09	i	5/11),	a	u	svezi	
odgovarajuće	primjene	Zakona	o	lokalnim	izborima	(Na-
rodne	novine	broj	144/12),	Općinsko	vijeće	Općine	Sveti	
Križ	Začretje	na	33.	sjednici	održanoj	dana	20.03.2013.	
godine	donijelo	je

O D L U K U 
O PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 

MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU 
OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

I	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovom	se	Odlukom		uređuju	izbori	za	članove	vijeća	
mjesnih	odbora	na	području	Općine	Sveti	Križ	Začretje.

Mjesni	odbori	i	broj	članova	vijeća	mjesnih	odbora	
utvrđuju	se	Statutom	Općine	Sveti	Križ	Začretje.

II		BIRAČKO	PRAVO
Članak	2.

Biračko	pravo	imaju	hrvatski	državljani	s	navršenih	
18	godina	života	(u	daljnjem	tekstu:	birači).	

Pravo	birati	članove	vijeća	mjesnih	odbora	Općine	
Sveti	Križ	Začretje	 (	u	daljnjem	 tekstu:	Općine)	 imaju	
birači	koji	imaju	prebivalište	na	području	mjesnog	odbora	
za	čije	se	vijeće			izbori	provode.

Biračko	pravo	se	ostvaruje	na	neposrednim	izborima	
tajnim	glasovanjem.

Članak	3.
Za	člana		vijeća	mjesnog	odbora		ima	pravo	biti	biran	

građanin	koji	na	dan	stupanja	na	snagu	odluke	o	raspisiva-
nju	izbora	ima	biračko	pravo	i	prijavljeno	prebivalište	na	
području	mjesnog	odbora	za	čije	se		vijeće		izbori	provode.

Članovi	 vijeća	mjesnog	 odbora	 biraju	 se	 na	 ne-
posrednim	 izborima,	 tajnim	glasovanjem,	 razmjernim	
izbornim	sustavom.

III		RASPISIVANJE	I	ODRŽAVANJE	IZBORA
Članak	4.

Izbore	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora	raspisuje	
Općinsko	vijeće	Općine	Sveti	Križ	Začretje.	

Članak	5.
Odlukom	Općinskog	 vijeća	 kojom	 se	 raspisuju	

izbori	određuje	se	dan	njihove	provedbe.
Od	dana	 raspisivanja	 izbora	 do	 dana	 održavanja	

izbora	ne	može	proteći	manje	od	30	niti	više	od	60	dana.
Članak	6.

Izbori	za	članove		vijeća	mjesnih	odbora		održavaju	
se		svake	četvrte	godine.
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IV	KANDIDIRANJE
Članak	7.

Kandidiranje	 je	postupak	predlaganja	kandidacij-
skih	lista	od	strane	ovlaštenih	predlagatelja.	

Ovlašteni	predlagatelji	kandidacijskih	lista	su	poli-
tičke	stranke	i	birači.	

Članak	8.
	Kada	birači	predlažu	kandidacijske	liste,	predlaga-

nje	je	uvjetovano	prikupljenim	potpisima	birača,	sukladno	
odredbama		ove	Odluke.

Potpisi	birača	prikupljaju	se	na	propisanom	obrascu	
čiji	 sadržaj	 i	 oblik	propisuje	 	Općinsko	 izborno	povje-
renstvo.

U	obrazac	za	prikupljanje	potpisa	birača	unose	se	
sljedeći	podaci:

–	ime,	prezime,	prebivalište,	datum	rođenja,	osobni	
identifikacijski	broj	(OIB)	i	spol	predloženih	kandidata,	

–	 ime,	 prezime,	 prebivalište	 birača,	 broj	 važeće	
osobne	iskaznice	birača	i	mjesto	izdavanja	te	potpis	birača.

Članak	9.
Kada	 birači	 kao	 ovlašteni	 predlagatelji	 predlažu	

kandidacijsku	listu	grupe	birača,	za	pravovaljanost	prijed-
loga	kandidacijske	liste	za	izbor	članova		vijeća	mjesnog	
odbora		dužni	su	prikupiti	najmanje	15	(petnaest)	potpisa	
birača.	

Birač	može	svojim	potpisom	podržati	samo	kandi-
data	za	člana		onog	vijeća		mjesnog	odbora	na	području	
kojeg	birač	ima	prebivalište.	

Članak	10.
Pravo	predlaganja	kandidacijskih	lista	imaju		po-

litičke	 stranke	 registrirane	 u	Republici	Hrvatskoj	 koje	
teritorijalno	djeluju	na	području	Općine.		

Kandidacijske	liste	može	predložiti	jedna	politička	
stranka	te	dvije	ili	više	političkih	stranaka.

Političke	 stranke	 samostalno	 utvrđuju	 redoslijed	
kandidata	na	kandidacijskim	listama.

Članak	11.
Birači	mogu	predlagati	kandidacijske	liste.
Kada	birači	predlažu	kandidacijske	liste,	podnosi-

telji	kandidacijske	liste	grupe	birača	su	prva	tri	po	redu	
potpisnika	kandidacijske	liste.

Kandidat	 na	 listi	može	 potpisom	podržati	 svoju	
kandidacisku	listu	grupe	birača.

Članak	12.
Uz	prijedlog	kandidacijske	 liste	dostavlja	 se	oči-

tovanje	o	prihvaćanju	kandidature	svakog	kandidata	na	
listi,		ovjereno	kod		Općinskog		izbornog	povjerenstva.	

Članak	13.
U	prijedlogu	kandidacijske	liste	obvezatno	se	na-

vodi	naziv	kandidacijske	liste	i	nositelj	liste,	a	kandidati	
moraju	biti	na	listi	poredani	od	rednog	broja	1	zaključno	
do	rednog	broja	koliko	ih	se	bira.

Ako	predlagatelj	predloži	više	kandidata	od	utvr-
đenog	broja	članova	vijeća	mjesnog	odbora	koji	se	bira,	
smatra	se	da	su	pravovaljano	predloženi	samo	kandidati	
zaključno	do	broja	koji	se	biraju	u		vijeće	mjesnog	odbora.

Ako	predlagatelj	predloži	manje	kandidata	od	utvr-
đenog	broja	članova	vijeća	mjesnog	odbora	koji	se	bira,	

kandidacijska	lista	nije	pravovaljana.
Naziv	kandidacijske	liste	jest	puni	naziv	političke	

stranke,	dviju	ili	više	političkih	stranaka	koja	je,	odnosno	
koje	su	predložile	kandidacijsku	listu.	Ako	su	političke	
stranke	registrirale	skraćeni	naziv	stranke,	odnosno	stra-
naka,	u	nazivu	će	se	koristiti	i	kratice.

Ako	su	kandidacijsku	listu	predložili	birači	njezin	
naziv	je	»kandidacijska	lista	grupe	birača«.

Nositelj	kandidacijske	liste	prvi	je	predloženi	kan-
didat	na	listi.

Za	svakog	od	kandidata	u	prijedlogu	kandidacijske	
liste	obvezatno	se	navodi	ime	i	prezime	kandidata,	naci-
onalnost,	prebivalište,	datum	rođenja,	osobni	identifika-
cijski	broj	(OIB)	i	spol.

Članak	14.
Kandidacijske	 liste	 se	 podnose	na	obrascima	 čiji	

sadržaj	i	oblik	propisuje	Općinsko		izborno	povjerenstvo	
obvezatnim	uputama.

Prijedlozi	kandidacijskih	lista,	sastavljeni	u	skladu	s	
uvjetima	i	na	način	propisan	ovom	Odlukom,	dostavljaju	
se		Općinskom	izbornom	povjerenstvu.

Članak	15.
Kandidacijske	liste	 	moraju	prispjeti	 	Općinskom	

izbornom	povjerenstvu	u	roku	od	14	dana	od	dana	stupanja	
na	snagu	odluke	o	raspisivanju	izbora.

Općinsko	 izborno	 povjerenstvo	 pri	 zaprimanju	
kandidacijskih	 lista	 	provjerit	 će	 jesu	 li	one	podnesene	
sukladno	odredbama	ove	Odluke	i	obvezatnim	uputama	
Općinskog	izbornog	povjerenstva.

	Ako	Općinsko	 izborno	 povjerenstvo	 ocijeni	 da	
kandidacijska	lista	nije	podnesena	u	skladu	s	odredbama		
ove	Odluke,	pozvat	će	podnositelja	da	u	roku	od	48	sati,	
a	najkasnije	do	isteka	roka	za	kandidiranje,	ukloni	uočene	
nedostatke.

	Općinsko		izborno	povjerenstvo	može	podnositelju	
kandidacijske	liste	odrediti	i	kraći	rok	za	uklanjanje	nedo-
stataka	ako	rok	za	kandidiranje	istječe	za	manje	od	48	sati.

Članak	16.
	Općinsko	 izborno	povjerenstvo	 utvrđuje	 pravo-

valjanost	 predloženih	 kandidacijskih	 lista	 u	 skladu	 s	
odredbama	ove	Odluke.

	Pravovaljane	kandidacijske	liste	Općinsko	izborno	
povjerenstvo	će	prihvatiti,	a	nepravodobne	i	nepravova-
ljane	kandidacijske	liste	rješenjem	će	odbaciti,	odnosno	
odbiti.

Na	temelju	svih	pravovaljanih	kandidacijskih	lista	
Općinsko	izborno	povjerenstvo	sastavlja	listu	kandidata.

Članak	17.
Zbirna	lista	je	lista	u	koju	se	unose	podaci	o	svim	

pravovaljanim	kandidacijskim	listama.	
Zbirnu	listu	sastavlja		Općinsko	izborno	povjeren-

stvo	nakon	što	utvrdi	pravovaljanost	svih	kandidacijskih	
lista.

Lista	kandidata	i	zbirna	lista	objavljuju	se	u	roku	
od	48	sati	od	isteka	roka	za	kandidiranje.

Liste	se	objavljuju	na	oglasnoj	ploči	Općine	i	inter-
net	stranicama	Općine.

Članak	18.
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Zbirna	lista	sadrži	naziv	svake	kandidacijske	liste	
te	ime	i	prezime	nositelja	svake	liste.	

Kandidacijske	liste	unose	se	na	zbirnu	listu	prema	
abecednom	redu	punog	naziva	političke	stranke,	odnosno	
dviju	ili	više	političkih	stranaka	koja	je,	odnosno	koje	su	
predložile	kandidacijsku	listu,	odnosno	prema	abecednom	
redu	prezimena	nositelja	kandidacijske	liste	grupe	birača.	
Ako	 je	 više	 političkih	 stranaka	 predložilo	 zajedničku	
kandidacijsku	listu,	ona	će	se	unijeti	na	zbirnu	listu	prema	
nazivu	prve	po	redu	političke	stranke	u	prijedlogu.	

Članak	19.
Političke	 stranke	 koje	 su	 predložile	 prihvaćene	

kandidacijske	liste,	mogu	odustati	od	te	liste	najkasnije	
48	 sati	 nakon	 što	 je	kao	prihvaćena	bila	objavljena	od		
Općinskog	izbornog	povjerenstva.	Za	»kandidacijsku	listu	
grupe	birača«	odluku	o	odustajanju	donosi	nositelj	liste.	

Pisana	odluka	o	odustanku	mora	prispjeti		Općin-
skom		izbornom	povjerenstvu	u	roku	iz	stavka	1.	Ovoga	
članka.	

Odustanak	jednog	ili	više	kandidata	s	kandidacijske	
liste	nije	dopušten	nakon	isteka	roka	za	kandidiranje	te	
se	odustanak	nekog	od	kandidata	neće	uvažiti	i	takva	će	
kandidacijska	lista	ostati	pravovaljanom	s	imenima	svih	
objavljenih	kandidata.	

	U	slučaju	odustanka	jednog	ili	više	kandidata	s	kan-
didacijske	liste	prije	isteka	roka	za	kandidiranje,	Općinsko	
izborno	povjerenstvo	će	na	odgovarajući	način	primijeniti	
odredbu	članka	15.	stavka	3.	ove	Odluke.		

Članak	20.
Ako	je	neki	od	kandidata	dao	očitovanje	o	prihva-

ćanju	kandidature	 na	 više	 kandidacijskih	 lista	 za	 izbor	
istog		vijeća,	Općinsko	izborno	povjerenstvo	pozvat	će	
tog	kandidata	da	se	najkasnije	u	roku	od	48	sati	od	isteka	
roka	za	kandidiranje	očituje	pri	kojoj	kandidaturi	ostaje.	

	Općinsko	 	 izborno	povjerenstvo	pozvat	će	pred-
lagatelja	liste	s	koje	je	kandidat	iz	stavka	1.	ovog	članka	
odustao	da	 listu	 dopuni	 drugim	kandidatom	u	 roku	od	
24	sata.	

Ako	predlagatelj	iz	stavka	2.	ovog	članka	ne	dopuni	
listu,	Općinsko	izborno	povjerenstvo	postupit	će	u	skladu	
s	odredbom	članka	16.	ove	Odluke.		

Članak	21.
Ako	neki	od	kandidata	na	kandidacijskoj	listi	umre	

u	vremenu	od	dana	objave	kandidacijske	liste,	politička	
stranka,	 odnosno	dvije	 ili	 više	 političkih	 stranaka	koje	
su	predložile	kandidata	i	podnositelji	kandidacijske	liste	
grupe	birača,	mogu	umjesto	njega	predložiti	novog	kan-
didata,	bez	prikupljanja	potpisa	u	postupku	kandidiranja,	
sve	do	10	dana	prije	dana	održavanja	izbora.	

Kandidat	koji	je	umro	brisat	će	se	s	kandidacijske	
liste,	a	kandidat	kojim	je	dopunjena	kandidacijska	lista	
stavlja	se	na	posljednje	mjesto	na	listi.	Redoslijed	ostalih	
kandidata	na	listi	navedenih	iza	kandidata	koji	je	umro	
pomiče	se	za	jedno	mjesto	prema	gore.	

Ako	je	kandidat	koji	je	umro	nositelj	liste,	lista	će	
se	dopuniti	na	način	utvrđen	stavkom	2.	ovoga	članka,	a	
nositelj	liste	postat	će	drugi	po	redu	kandidat	naveden	na	
kandidacijskoj	listi.

Kandidacijska	lista	dopunjena	novim	kandidatom	
sukladno	stavcima	2.	i	3.	ovoga	članka	objavljuje	se	na	
oglasnoj	ploči	i	internetskim	stranicama	Općine,	u	roku	
od	24	sata	od	izvršene	dopune	kandidacijske	liste.	

Ako	neki	od	kandidata	na	kandidacijskoj	listi	umre	u	
vremenu	kraćem	od	10	dana	prije	dana	održavanja	izbora,	
kandidacijska	lista	smatrat	će	se	pravovaljanom.

V		IZBORNA	PROMIDŽBA
Članak	22.

Sudionici	 izborne	 promidžbe	 su	 kandidati,	 nosi-
telji	kandidacijskih	lista	grupe	birača,	političke	stranke,	
odnosno	dvije	ili	više	političkih	stranaka,	naznačeni	na	
objavljenoj	listi	kandidata	i	zbirnoj	listi	(u	daljnjem	tekstu:	
sudionici).

Svi	 sudionici	 izborne	 promidžbe	 imaju	 pravo	 na	
izbornu	promidžbu	pod	jednakim	uvjetima.

Članak	23.
Sudionici	 izborne	 promidžbe	 	 nemaju	 pravo	 na	

naknadu	troškova	izborne		promidžbe.
Članak	24.

Izborna	promidžba	počinje	danom	objave	zbirnih	
lista,	a	prestaje	24	sata	prije	dana	održavanja	izbora.		

Izborna	šutnja	počinje	protekom	izborne	promidžbe,	
a	završava	na	dan	održavanja	izbora	u	devetnaest	sati.	Za	
vrijeme	izborne	šutnje	zabranjuje	se	javno	predstavljanje	
i	 obrazlaganje	 izbornih	 programa	 sudionika	 biračima,	
nagovaranje	birača	da	glasuju	za	određenu	kandidacijsku	
listu,	objavljivanje	procjena	izbornih	rezultata	kao	i	objav-
ljivanje	prethodnih,	neslužbenih	rezultata	izbora,	izjava	
i	 intervjua	 sudionika	 izborne	 promidžbe	 te	 navođenje	
njihovih	izjava	ili	pisanih	djela.

Članak	25.
Sudionici	izborne	promidžbe	imaju	jednake	uvjete	

predizbornog	nadmetanja	i	u	tu	svrhu	imaju	ravnopravan	
položaj	u	predstavljanju.	

VI			TIJELA	ZA	PROVEDBU	IZBORA
Članak	26.

Tijela	 za	 provedbu	 izbora	 su	 	Općinsko	 izborno	
povjerenstvo	i	birački	odbori.	

Članak	27.
Općinsko	izborno	povjerenstvo		čine	predsjednik,	

potpredsjednik	i	četiri	člana.	
Članak	28.

	Predsjednik	i		potpredsjednik	Općinskog	izbornog	
povjerenstva		moraju	biti	magistri	pravne	struke.		

Potpredsjednik	zamjenjuje	predsjednika	u	slučaju	
njegove	 odsutnosti	 ili	 spriječenosti	 sa	 svim	ovlastima	
predsjednika,	a	svi	članovi	izbornog	povjerenstva	imaju	
jednaka	prava	i	dužnosti.	

Predsjednik,	 potpredsjednik	 i	 članovi	Općinskog	
izbornog	 	povjerenstva	ne	 smiju	biti	 članovi	niti	 jedne	
političke	stranke,	niti	kandidati	na	izborima	koje	provode.

Članak	29.
Birački	 odbor	 čine	 predsjednik,	 potpredsjednik	 i	

osam	članova.
Četiri	 člana	 biračkog	 odbora	 određuje	 većinska	

politička	stranka,	odnosno	političke	stranke,	a	četiri	člana	
oporbena	 politička	 stranka,	 odnosno	 političke	 stranke,	
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sukladno	stranačkom	sastavu	Općinskog	vijeća.	
Političke	stranke	dužne	su	odrediti	članove	biračkih	

odbora	 i	dostaviti	njihova	 imena	Općinskom	 izbornom	
povjerenstvu	najkasnije	12	dana	prije	održavanja	izbora.		
U	slučaju	da	ih	ne	odrede	ili	prijedlozi	ne	prispiju	Općin-
skog	izbornom		povjerenstvu	u	zadanom	roku,	Općinsko	
izborno	 povjerenstvo	 	 samostalno	 će	 odrediti	 članove	
biračkih	odbora.

Svi	 članovi	 biračkog	 odbora	 imaju	 ista	 prava	 i	
dužnosti.

Predsjednik,	 potpredsjednik	 i	 članovi	 biračkog	
odbora	ne	smiju	biti	kandidati	na	izborima	koje	provode,	
a	predsjednik	i	potpredsjednik	biračkog	odbora	ne	smiju	
biti	članovi	niti	jedne	političke	stranke.

Članak	30.
Općinski	načelnik	imenuje	Općinsko	izborno	po-

vjerenstvo.		
Općinsko	izborno	povjerenstvo	imenuje	i	raspušta	

biračke	odbore.
Članak	31.

Općinsko	izborno	povjerenstvo		imenuje	se		odmah	
po	stupanju	na	snagu	odluke	o	raspisivanju	izbora.	

Birački	odbori	imenuju	se	najkasnije	10	dana	prije	
dana	održavanja	izbora.

Članak	32.
U	slučaju	istovremenog	održavanja	izbora	za	člano-

ve	vijeća	mjesnih	odbora	i	lokalnih	izbora,		izbore		iz	član-
ka	1.	ove	Odluke	provode	birački	odbori	za	provođenje	
lokalnih	izbora	koji	ujedno	imaju	i	ovlasti	biračkih	odbora	
za		provođenje	izbora	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora.

Članak	33.
Članovi	izbornih	tijela	imaju	pravo	na	naknadu	za	

svoj	rad	sukladno	posebnoj	odluci	Općinskog	načelnika.
U	slučaju	istovremenog	održavanja	izbora	birački	

odbori	 iz	 članka	32.	 imaju	pravo	na	 jednu	naknadu	za	
svoj	rad.

VII		PRAVA	I	OBVEZE	IZBORNIH	TIJELA
Članak	34.

Općinsko	izborno	povjerenstvo:	
1.	 izravno	 brine	 o	 zakonitoj	 pripremi	 i	 provedbi	

izbora,	
2.	 obavlja	 sve	 tehničke	 pripreme	 za	 obavljanje	

izbora,			
3.	 propisuje	 i	 objavljuje	 obvezatne	 upute	 za	 rad		

biračkih	odbora,	
4.	propisuje	obrasce	u	postupku	pripreme	i	provedbe	

izbora,
5.ovjerava	očitovanja	kandidata	o	prihvaćanju	kan-

didature	za	članove	vijeća	mjesnih	odbora,		
6.	 na	 temelju	 pravovaljanih	 prijedloga	 objavljuje	

kandidacijske	 liste,	 sastavlja	 i	 objavljuje	 zbirnu	 listu	
svih	kandidacijskih	lista	za	izbor	članova		vijeća	mjesnih	
odbora,		

7.	određuje	biračka	mjesta,	
8.	nadzire	rad	biračkih	odbora	na	biračkim	mjestima,
9.	nadzire	pravilnost	izborne	promidžbe,	
10.	prikuplja		i		zbraja	rezultate	glasovanja,
11.	objavljuje	rezultate	izbora,	

12.	obavlja	i	druge	poslove	određene		Zakonom	i	
ovom Odlukom.

Članak	35.
Općinsko	izborno	povjerenstvo	o	svom	radu	vodi	

zapisnik	u	koji	će	ubilježiti	sljedeće	podatke:	
–	broj	birača	upisanih	u	izvacima	iz	popisa	birača	i	

priloženim	potvrdama	za	glasovanje	po	biračkim	mjestima	
odnosno	mjesnim	odborima,

–	broj	birača	koji	su	glasovali	po	biračim	mjestima	
odnosno	mjesnim	odborima,

–	broj	važećih	i	nevažećih	glasačkih	listića	po	bira-
čim	mjestima	odnosno	mjesnim	odborima,

–	broj	glasova	koje	je	dobila	pojedina			kandidacijska	
lista	po	biračkim	mjestima	odnosno	mjesnim	odborima.

Svaki	član	Općinskog		izbornog	povjerenstva	može	
dati	primjedbe	na	zapisnik.	Zapisnik	potpisuju	svi	članovi	
izbornog	povjerenstva.	Ako	član	izbornog	povjerenstva	
odbije	potpisati	zapisnik,	o	tome	će	se	u	zapisniku	sastaviti	
službena	bilješka	u	kojoj	se	utvrđuje	činjenica	odbijanja	
potpisivanja	 i	 razlozi	 odbijanja,	 ako	 ih	 član	 izbornog	
povjerenstva	navede.

Članak	36.
Tijekom	trajanja	glasovanja	Općinsko	izborno	po-

vjerenstvo	može	objavljivati	privremene	podatke	o	broju	
birača	izašlih	na	izbore.	

Članak	37.
Nakon	 zatvaranja	 birališta	 	 Općinsko	 izborno	

povjerenstvo	može	objavljivati	privremene	i	neslužbene	
rezultate	izbora	prema	svome	nahođenju.	

Članak	38.
Birački	 odbor	 uređuje	 prostorije	 biračkog	mjesta	

dan	 prije	 izbora,	 a	 najkasnije	 jedan	 sat	 prije	 početka	
glasovanja.	

Birački	odbor	je	dužan	na	svakom	biračkom	mjestu	
prije	 njegova	otvaranja,	 na	 biračima	vidljivom	mjestu,	
istaknuti	oglas	 sa	 svim	prihvaćenim	kandidacijskim	 li-
stama	i	zbirnu	listu	za	pojedini	mjesni	odbor.		

Na	biračkom	mjestu	i	njegovoj	neposrednoj	blizini		
ne	smije	biti	promidžbeni	materijal.		

Birački	 odbor	 je	 dužan	 na	 prednju	 stranu	 svake	
glasačke	kutije	istaknuti	glasački	listić	kakav	se	ubacuje	
u	tu	glasačku	kutiju.

Članak	39.
Birački	odbor	izravno	provodi	glasovanje	na	birač-

kom	mjestu	te	osigurava	pravilnost	i	tajnost	glasovanja.	
U	vrijeme	trajanja	glasovanja	na	biračkom	mjestu	

moraju	biti	stalno	prisutan	predsjednik	biračkog	odbora	ili	
njegov	zamjenik	te	najmanje	četiri	člana	biračkog	odbora.

Predsjednik	 biračkog	odbora	 dužan	 je	 i	 ovlašten	
osiguravati	red	i	mir	na	biračkom	mjestu	za	vrijeme	gla-
sovanja,	kao	i	nakon	zatvaranja	biračkog	mjesta.	

Ako	je	to	nužno	radi	očuvanja	reda	i	mira	te	radi	
nesmetanog	odvijanja	glasovanja,	predsjednik	biračkog	
odbora	može	zatražiti	pomoć	policije	koja	je	na	biračkom	
mjestu	dužna	postupati	u	okviru	zakonskih	ovlasti.	

Nitko,	osim	pripadnika	policije	na	poziv	predsjed-
nika	biračkog	odbora,	ne	smije	doći	na	biračko	mjesto	
naoružan.	



Petak  22. ožujka, 2013. 	Strana	285	-	Broj	5.SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak	40.
Predsjednik	biračkog	odbora	ili	od	njega	ovlašteni	

član	dužan	je	za	svakog	birača	koji	pristupi	glasovanju	
utvrditi	identitet	i	provjeriti	da	li	je	upisan	u	izvadak	iz	
popisa	birača.	

Identitet	birača	utvrđuje	se	identifikacijskom	ispra-
vom,	sukladno	posebnim	zakonima.	

Ako	birač	nije	upisan	u	izvadak	iz	popisa	birača,	
predsjednik	biračkog	odbora	ili	od	njega	ovlašteni	član	
neće	mu	dozvoliti	glasovanje,	osim	ako	birač	svoje	birač-
ko	pravo	na	tom	biračkom	mjestu	ne	dokaže	potvrdom	
nadležnog		ureda	državne	uprave.	

Potvrdu	 iz	stavka	3.	ovoga	članka	birač	 je	dužan	
predati	biračkom	odboru	i	ona	je	sastavni	dio	izvatka	iz	
popisa	birača	za	to	biračko	mjesto.

Članak	41.
Nakon	utvrđivanja	prava	na	glasovanje	na	biračkom	

mjestu,	član	biračkog	odbora	biraču	predaje	glasački	listić,	
objašnjava	način	 popunjavanja	 i	 upućuje	 ga	 na	mjesto	
glasovanja.	Član	biračkog	odbora	dužan	je	voditi	računa	
o	tome	da	se	onemogući	uvid	u	serijski	broj	listića	koji	
se	predaje	biraču.

Birač	koji	zbog	kakve	tjelesne	mane	ili	zbog	toga	
što	je	nepismen	ne	bi	mogao	samostalno	glasovati,	može	
doći	na	biračko	mjesto	s	drugom	osobom	koja	je	pismena	
i	koja	će	po	njegovoj	ovlasti	i	uputi	zaokružiti	redni	broj	
ispred	naziva	kandidacijske	liste		za	koju	birač	glasuje.	

Članak	42.
Birač	koji	zbog		bolesti	ili	nemoći	nije	u	mogućno-

sti	pristupiti	na	biračko	mjesto,	može	o	tome	obavijestiti		
Općinsko	 	 izborno	povjerenstvo	najranije	 3	 dana	 prije	
dana	održavanja	 izbora	 ili	birački	odbor	na	dan	održa-
vanja	izbora.	

Općinsko	izborno	povjerenstvo	zaprimljene	zahtje-
ve	birača	za	glasovanje	izvan	biračkog	mjesta	predaje	nad-
ležnim	biračkim	odborima	uz	cjelokupni	izborni	materijal.

Predsjednik	biračkog	odbora	određuje	najmanje	dva	
člana	biračkog	odbora	koji	će	birača	posjetiti	u	mjestu	gdje	
se	nalazi	i	omogućiti	mu	glasovanje.

Birač	je	dužan	najmanje	jedanput	presavinuti	gla-
sački	 listić	na	kojem	 je	glasovao,	 staviti	 ga	u	posebnu	
omotnicu	 i	 zatvoriti	 je.	Član	biračkog	odbora	dužan	 je	
nakon	povratka	na	biračko	mjesto	predati	omotnicu	pred-
sjedniku	biračkog	odbora.

Predsjednik	biračkog	odbora	presavinuti	glasački	
listić	 iz	 omotnice	odmah	ubacuje	u	 glasačku	kutiju	 na	
biračkom	mjestu.	

Predsjednik	biračkog	odbora	dužan	 je	u	 zapisnik	
o	 radu	biračkog	odbora	poimenično	navesti	glasovanje	
birača	 iz	 članka	41.	 stavka	2.	 ove	Odluke	 te	 stavka	1.	
ovoga	članka.

Članak	43.
Po	završenom	glasovanju	birački	će	odbor	najprije	

prebrojati	neupotrijebljene	glasačke	listiće	i	staviti	ih	u	
poseban	omot	koji	će	zapečatiti.	

Nakon	 toga	 birački	 odbor	 utvrđuje	 ukupan	 broj	
birača	koji	su	glasovali	na	tom	biračkom	mjestu	prema	

izvatku	 iz	popisa	birača	 i	potvrdama	nadležnog	 	ureda	
državne	uprave.	

Nakon	utvrđivanja	broja	birača	koji	 su	glasovali,	
birački	odbor	pristupa	otvaranju	glasačke	kutije,	prebro-
javanju	glasačkih	listića	i	broja	glasova.

Članak	44.
Ako	 se	 prilikom	prebrojavanja	 glasačkih	 listića	

utvrdi	da	je	njihov	broj	manji	od	utvrđenog	broja	birača	
koji	su	glasovali,	vrijedi	rezultat	glasovanja	po	glasačkim	
listićima.

Ako	 se	 prilikom	prebrojavanja	 glasačkih	 listića	
utvrdi	da	 je	njihov	broj	veći	od	utvrđenog	broja	birača	
koji	su	glasovali,	birački	odbor	o	tome	odmah	obavještava		
Općinsko	izborno	povjerenstvo.	Općinsko		izborno	povje-
renstvo	odmah	raspušta	birački	odbor	i	imenuje	novi	te	
određuje	ponavljanje	glasovanja	na	tom	biračkom	mjestu	
koje	će	se	obaviti	sedmog	dana	od	dana	prvog	glasovanja.	

Rezultat	ponovljenog	glasovanja	utvrđuje	se	u	roku	
od	12	sati	nakon	obavljenog	glasovanja.

Članak	45.
Kad	birački	 odbor	 utvrdi	 rezultate	 glasovanja	 na	

biračkom	mjestu,	u	zapisnik	o	svom	radu	zabilježit	će:	
–	broj	birača	upisan	u	izvatku	iz	popisa	birača	i	broj	

birača	koji	su	predali	potvrdu	nadležnog	ureda	državne	
uprave,		

–	 broj	 birača	 koji	 su	 pristupili	 glasovanju	 prema	
izvatku	iz	popisa	birača	i	uz	potvrdu	za	glasovanje,

–	broj	birača	koji	su	glasovali	izvan	biračkog	mjesta,
–	broj	birača	koji	su	glasovali	na	biračkom	mjestu	

uz	pomoć	druge	osobe,
–	koliko	je	birača	ukupno	glasovalo,
–	koliko	je	glasova	dobila	pojedina		kandidacijska	

lista,
–	broj	nevažećih	glasačkih	listića.
U	zapisniku	o	radu	biračkog	odbora	navode	se	i	sve	

druge	činjenice	koje	su	važne	za	postupak	glasovanja.	
Sadržaj	 i	oblik	zapisnika	o	 radu	biračkog	odbora	

propisuje	Općinsko	izborno	povjerenstvo.
Svaki	član	biračkog	odbora	ovlašten	je	dati	pisane	

primjedbe	na	zapisnik.	
Zapisnik	potpisuju	svi	članovi	biračkog	odbora.	
Ako	član	biračkog	odbora	odbije	potpisati	zapisnik,	

o	tome	se	u	zapisniku	sastavlja	službena	bilješka,	u	kojoj	
se	utvrđuje	činjenica	odbijanja	potpisivanja	i	razlozi	od-
bijanja,	ako	ih	član	biračkog	odbora	navede.

Članak	46.
Zapisnik	 o	 radu	 i	 ostali	 izborni	materijal	 birački	

odbor	 dostavlja	 	Općinskom	 	 izbornom	 povjerenstvu	
najkasnije	u	roku	od	12	sati	od	zatvaranja	biračkog	mjesta.

VIII		BIRAČKA	MJESTA
Članak	47.

Biračko	mjesto	je	prostor	u	kojem	se	obavlja	gla-
sovanje.	

Biračko	mjesto	ne	može	biti	u	vjerskom	objektu,	
objektu	u	vlasništvu,	najmu,	zakupu	ili	trajnom	korištenju	
političke	stranke	ili	kandidata	koji	sudjeluje	na	izborima	
te	u	prostorijama	u	kojima	 se	poslužuju	 i	konzumiraju	
alkoholna	pića.
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Članak	48.
Pri	 određivanju	 biračkih	mjesta	mora	 se	 voditi	

računa	o	broju	birača	koji	će	na	njima	glasovati,	dostu-
pnosti	i	prostornoj	udaljenosti	biračkog	mjesta	te	veličini	
prostorije	za	glasovanje	na	biračkom	mjestu.

Broj	birača	koji	će	glasovati	na	jednom	biračkom	
mjestu	odredit	će	se	na	način	da	se	glasovanje	bez	poteš-
koća	može	odvijati	u	vremenu	određenom	za	glasovanje.	

Svako	biračko	mjesto	ima	redni	broj.	
Članak	49.

Biračka	mjesta	 određuje	 	Općinsko	 	 izborno	po-
vjerenstvo.

Članak	50.
Biračka	mjesta	moraju	se	odrediti	najkasnije	15	dana	

prije	dana	održavanja	izbora.
Objava	o	biračkim	mjestima	sadrži:	redni	broj	birač-

kog	mjesta,	sjedište,	odnosno	potpunu	adresu	s	naznakom	
prostora	u	kojem	se	nalazi,	popis	pripadajućih	ulica,	trgova	
i	naselja	iz	kojih	birači	glasuju	na	tom	biračkom	mjestu.

Biračka	mjesta	objavljuju	se	na	oglasnoj	ploči		Op-
ćine	i	internet	stranici	Općine.

Članak	51.
Na	svakom	biračkom	mjestu	prostorija	za	glasova-

nje	mora	se	opremiti	i	urediti	na	način	da	se	osigura	tajnost	
glasovanja,	tako	da	nitko	u	prostoriji	ne	može	vidjeti	kako	
je	birač	popunio	glasački	listić.

Na	 biračkom	mjestu	 glasački	 listići	moraju	 biti	
pomiješani	tako	da	nisu	složeni	po	serijskim	brojevima	i	
postavljeni	lepezasto	licem	okrenutim	prema	dolje	da	se	
ne	vidi	serijski	broj	listića.

U	prostorijama	u	kojima	će	se	glasovati	mogu	se	
isticati	državni	simboli	u	skladu	s	Ustavom	i	Zakonom.	U	
istim	prostorijama	mogu	se	isticati	i	obilježja	Krapinsko-
zagorske	županije	i	Općine	Sveti	Križ	Začretje.

Članak	52.
Glasovanje	se	obavlja	osobno		glasačkim	listićima.	
Na	 glasačkom	 listiću	mora	 biti	 naznačeno	 da	 se	

izbori	 	 provode	 	 za	 članove	vijeća	mjesnog	odbora	 uz	
naznaku	naziva	mjesnog	odbora				

	Glasuje	se	samo	za	kandidacijske	liste	navedene	
na	glasačkom	listiću.	

Glasački	listić	popunjava	se	tako	da	se	zaokružuje	
redni	broj	ispred	naziva	kandidacijske	liste.	

Na	glasačkom	listiću	navodi	se:
–	naziv	kandidacijske		liste,
–	ime	i	prezime	nositelja	liste,
–	naputak	o	načinu	glasovanja,
–	serijski	broj	listića.
Kandidacijske	liste	jedinice	navode	se	na	glasačkom	

listiću	 onim	 redom	kojim	 su	 navedene	na	 zbirnoj	 listi	
kandidacijskih	lista.

Ispred	naziva	svake	liste	stavlja	se	redni	broj.
Članak	53.

Važeći	glasački	listić	jest	onaj	iz	kojega	se	na	sigu-
ran	i	nedvojben	način	može	utvrditi	za	koju	je	kandida-
cijsku	listu		birač	glasovao.

Članak	54.
Nevažeći	glasački	listić	jest:	

1.	neispunjeni	glasački	listić,	
2.	glasački	listić	popunjen	na	način	da	se	ne	može	

sa	sigurnošću	utvrditi	za	koju	je	kandidacijsku	listu		birač	
glasovao,	

3.	glasački	listić	na	kojem	je	birač	glasovao	za	dvije	
ili	više	kandidacijskih	lista.

Članak	55.
Glasovanje	 traje	 neprekidno	od	 sedam	do	devet-

naest	sati.	
Biračka	mjesta	se	zatvaraju	u	devetnaest	sati,	a	bi-

račima	koji	su	se	u	to	vrijeme	zatekli	na	biračkom	mjestu	
mora	se	omogućiti	glasovanje.

IX		NESPOJIVOST	DUŽNOSTI	I	PRESTANAK	
MANDATA

Članak	56.
Član	Vijeća	mjesnog	odbora	ne	može	istovremeno	

biti	općinski	načelnik,	zamjenik	načelnika	niti	službenik	
ili	namještenik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	općine.

Članak	57
Članu	vijeća	mjesnog	odbora	koji	za	vrijeme	trajanja	

mandata	 prihvati	 obnašanje	 dužnosti	 koja	 se	 sukladno	
članku	56.	ove	Odluke	smatra	nespojivom,	mandat	miruje	
za	vrijeme	obnašanja	nespojive	dužnosti,	a	za	to	vrijeme	
zamjenjuje	 ga	 zamjenik	 sukladno	odredbama	 izbornog	
zakona.

Članak	58
Članu	vijeća	mjesnog	odbora	mandat	prestaje	prije	

isteka	redovitog	četverogodišenjeg	mandata	u	sljedećim	
slučajevima:

-	 ako	 podnese	 ostavku,	 danom	 dostave	 pisane	
ostavke	shodno	pravilima	o	dostavi	propisanim	Zakonom	
o	općem	upravnom	postupku,

-	ako	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	potpuno	
lišen	poslovne	sposobnosti,	danom	pravomoćnosti	sudske	
odluke,

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

-	ako	mu	prestane	prebivalište	na	području	mjesnog	
odbora,	danom	prestanka	prebivališta,

-	ako	mu	prestane	hrvatsko	državljanstvo,	danom	
prestanka	 državljanstva,	 sukladno	 odredbama	 zakona	
kojim	se	uređuje	hrvatsko	državljanstvo,

-	smrću.
Članak	59

Na	postupak	mirovanja	odnosno	prestanak	manda-
ta,	primjenjuju	se	odredbe	izbornog	zakona	o	mirovanju	
odnosno	prestanku	mandata.

X		IZBOR	ČLANOVA	VIJEĆA	MJESNOG	OD-
BORA

Članak	60.
		Broj	članova		vijeća	mjesnog	odbora		koji	će	biti	

izabran	sa	svake	kandidacijske	liste	utvrđuje	se	na	način	
da	se	ukupan	broj	važećih	glasova	koje	je	dobila	svaka	
lista	 dijeli	 s	 brojevima	 od	 jedan	 do,	 zaključno,	 broja	
koliko	se	članova		vijeća	mjesnog	odbora	bira,	pri	čemu	
se	uvažavaju	i	decimalni	ostaci.	Od	svih	tako	dobivenih	
rezultata,	mjesta	u	vijeću	mjesnog	odbora		osvajaju	one	
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liste	na	kojima	se	iskaže	onoliko	brojčano	najvećih	rezul-
tata	uključujući	decimalne	ostatke	koliko	se	članova	vijeća	
mjesnog	odbora	bira.	Svaka	od	 tih	 lista	dobiva	onoliki	
broj	mjesta	u		vijeću	mjesnog	odbora		koliko	je	postigla	
pojedinačnih	 rezultata	među	onoliko	brojčano	najvećih	
rezultata	koliko	se	članova		vijeća	mjesnog	odbora	bira.

Ako	 su	 glasovi	 tako	 podijeljeni	 da	 se	 ne	može	
utvrditi	koja	bi	između	dviju	ili	više	lista	dobila	mjesto	
u	predstavničkom	tijelu,	ono	će	pripasti	onoj	listi	koja	je	
dobila	više	glasova.	

Ako	su	dvije	ili	više	lista	dobile	isti	broj	glasova	te	
se	ne	može	utvrditi	koja	bi	lista	dobila	mjesto	u	predstav-
ničkom	tijelu,	ono	će	pripasti	svakoj	od	tih	lista.	

Ako	su	dvije	ili	više	lista	iz	stavka	3.	ovoga	članka	
ostvarile	pravo	na	mjesto	u	vijeću	mjesnog	odbora,	broj	
članova		će	se		povećati	i	u	tom	slučaju		može	biti	paran.

Članak	61.
Sa	svake	kandidacijske	liste	izabrani	su	kandidati	

od	rednog	broja	1	pa	do	rednog	broja	koliko	je	određena	
lista	dobila	mjesta	u		vijeću	mjesnog	odbora.

Članak	62.
Rezultate	izbora	za	članove	vijeća	mjesnog	odbora		

utvrđuje	 	Općinsko	 	 izborno	 povjerenstvo	 na	 temelju	
rezultata	 glasovanja	 na	 	 biračkim	mjestima	 pojedinog	
mjesnog	odbora.		

Kad	izborno	povjerenstvo	utvrdi	rezultate	glasova-
nja,	bez	odgode	će	objaviti:

–	 broj	 birača	upisanih	u	 popis	 birača	 	 pojedinog	
mjesnog	odbora,

–	koliko	je	glasova	dobila	svaka	pojedina	kandida-
cijska	lista	po	mjesnim	odborima,

–	koliko	je	bilo	nevažećih	glasačkih	listića	po	mje-
snim	odborima,

–	broj	mjesta	u		vijeću	pojedinog	mjesnog	odbora	
koje	je	dobila	svaka	kandidacijska	lista,

–	ime	i	prezime	kandidata	sa	svake	kandidacijske	
liste	koji	su	izabrani	za	vijeća	pojedinog	mjesnog	odbora.			

Rezultati	izbora	bez	odgode	se	objavljuju	na	ogla-
snoj	ploči	Općine	i	internet	stranicama	Općine.

Članak	63.
Konstituirajuće	 sjednice	 vijeća	mjesnog	 odbora		

saziva		Općinski	načelnik.		
Prva,	 konstituirajuća	 sjednica	 	 vijeća	mjesnog	

odbora		sazvat	će	se	u	roku	od	30	dana	od	dana	objave	
konačnih	rezultata	izbora.

Ako	se	pojedino	vijeće	ne	konstituira	na	sjednici	iz	
stavka	2.	ovoga	članka	Općinski	načelnik,	sazvat	će	novu	
konstituirajuću	sjednicu	u	roku	od	30	dana	od	dana	kada	
je	prethodna	sjednica	trebala	biti	održana.	

Konstituirajućoj	sjednici	vijeća	mjesnog	odbora	do	
izbora	predsjednika	predsjeda	prvi	izabrani	član	s	kandi-
dacijske	liste	koja	je	dobila	najviše	glasova.	Ukoliko	je	
više	lista	dobilo	isti	najveći	broj	glasova	konstituirajućoj	
sjednici	predsjedat	će	prvi	izabrani	kandidat	s	liste	koja	
je	imala	manji	redni	broj	na	glasačkom	listiću.	

	Vijeće	mjesnog	odbora		smatra	se	konstituiranim	
izborom	predsjednika.

XI	PROMATRANJE	IZBORA

Članak	64.
Pravo	promatrati	izborni	postupak,	provedbu	izbora	

te	rad	izbornih	tijela	imaju:
–	promatrači	političkih	stranaka		koje	su	predložile	

kandidacijsku	listu,	
–	promatrači	birača	koji	su	predložili	kandidacijsku	

listu	grupe		birača,	
–	 promatrači	 nevladinih	 udruga	 registriranih	 u	

Republici	Hrvatskoj	kao	udruga	koja	djeluje	na	području	
neovisnog	promatranja	izbornih	postupaka.

Pravo	 promatranja	 izbora	 obuhvaća	 promatranje	
cjelokupnog	 izbornog	postupka,	 a	 naročito	 glasovanje,	
rad	izbornih	tijela	i	uvid	u	cjelokupni	izborni	materijal.

Članak	65.
Promatrač	mora	imati	vjerodostojnu	potvrdu,	koju	

izdaje	 politička	 stranka	 ili	 nositelj	 kandidacijske	 liste		
grupe	birača,	kojom	dokazuje	svojstvo	promatrača.		

Kandidat	na	 izborima	ne	 smije	biti	promatrač	na	
izborima	za	koje	je	kandidat.

Članak	66.
Političke	 stranke	 i	 nositelji	 kandidacijskih	 lista	

mogu	podnijeti	 zahtjev	 za	 promatranje	 izbora	 od	dana	
objave	 zbirnih	 lista	 kandidacijskih	 lista.	Uz	 zahtjev	 za	
promatranje	izbora	podnosi	se	i	potvrda		o	svojstvu	pro-
matrača.

Zahtjevi	za	promatranje	izbora	i	popis	promatrača	
dostavljaju	se	Općinskom	izbornom	povjerenstvu		najka-
snije	5	dana	prije	dana	održavanja	izbora.

Članak	67.
Općinsko	izborno	povjerenstvo	promatraču	izdaje	

odobrenje	za	promatranje	izbora.	
Članak	68.

Promatrač	koji	promatra	rad	biračkog	odbora	ima	
pravo	biti	 nazočan	 radu	biračkog	odbora	 od	priprema-
nja	biračkog	mjesta	prije	njegova	otvaranja,	za	vrijeme	
glasovanja,	prebrojavanja	glasačkih	listića	i	utvrđivanja	
rezultata	 glasovanja	 te	 ispunjavanja	 zapisnika	 o	 radu	
biračkog	odbora.

Promatraču	je	dopušteno	stavljati	obrazložene	pri-
mjedbe	na	rad	biračkog	odbora	u	zapisnik	o	radu	biračkog	
odbora	ili	ih	u	pisanom	obliku	priložiti	tom	zapisniku.

Birački	 odbor	 dužan	 je	 primiti	 pisanu	primjedbu	
promatrača	i	priložiti	je	zapisniku	o	radu	biračkog	odbora	
i	o	tome	izdati	potvrdu.

Promatrač	smije	dolaziti	i	odlaziti	s	biračkog	mjesta,	
ne	remeteći	postupak	glasovanja	i	rad	biračkog	odbora.

Promatrač	ne	smije	odgovarati	na	upite	birača,	a	u	
slučaju	da	mu	se	birač	obrati,	dužan	je	uputiti	ga	pred-
sjedniku	ili	članu	biračkog	odbora.

Članak	69.
Promatrač	ima	pravo	biti	nazočan	radu	Općinskog		

izbornog	povjerenstva	za	vrijeme	održavanja	sjednica.	
Promatračima	 je	 dopušteno	 stavljati	 obrazložene	

primjedbe	 na	 rad	Općinskog	 izbornog	 povjerenstva	 i	
biračkog	odbora	i	dužni	su	ih	u	pisanom	obliku	priložiti	
zapisniku	o	radu	tog	izbornog	tijela.

Promatrač	ima	pravo	zahtijevati	presliku	ili	prijepis	
zapisnika	o	radu	Općinskog	izbornog	povjerenstva		čiji	
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je	rad	promatrao	te	ima	pravo	biti	nazočan	primopredaji	
izbornog	materijala.

Članak	70.
Općinsko	 izborno	 	 povjerenstvo	 i	 birački	 odbori		

ne	smiju	isključiti	promatranje,	ali	smiju	ograničiti	broj	
promatrača,	ako	nedostatak	prostora	ili	drugi	razlozi	ne	
dopuštaju	istovremeno	promatranje	svim	promatračima.

XII	TROŠKOVI	ZA	PROVOĐENJE	IZBORA	
Članak	71.

Sredstva	za	pokriće	troškova	izbora	članova	vijeća	
mjesnih	odbora	osiguravaju	se	u	Proračunu	Općine.		

XIII	ZAŠTITA	IZBORNOG	PRAVA
Članak	72.

Prigovor	zbog	nepravilnosti	u	postupku	kandidira-
nja	ili	u	postupku	izbora	za	članove	vijeća	mjesnog	odbora	
mogu	podnijeti	političke	stranke,	nositelji	kandidacijske	li-
ste	birača,	kandidati	i	najmanje	5%	birača	mjesnog	odbora.		

Ako	je	kandidacijsku	listu	predložilo	više	političkih	
stranaka,	prigovor	će	se	smatrati	pravovaljanim	i	kad	ga	
je	podnijela	samo	jedna	politička	stranka.	

Članak	73.
Prigovor	zbog	nepravilnosti	u	postupku	kandidira-

nja	i	u	postupku	izbora	za	članove	vijeća	mjesnog	odbora	
podnosi	se	Općinskom	izbornom	povjerenstvu.

Prigovor	se	podnosi	u	roku	od	48	sati	sati	računajući	
od	isteka	dana	kad	je	izvršena	radnja	na	koju	je	stavljen	
prigovor.

Rješenje	o	prigovoru	Općinsko	izborno	povjeren-
stvo	donijet	će	u	roku	od	48	sati	od	zaprimanja	prigovora.

Članak	74.
Ako	Općinsko	 izborno	 povjerenstvo,	 rješavajući	

o	prigovoru	utvrdi	da	je	bilo	nepravilnosti	koje	su	bitno	
utjecale	ili	su	mogle	utjecati	na	rezultate	izbora,	poništit	
će	radnje	i	odrediti	da	se	u	određenom	roku,	koji	mora	
omogućiti	da	se	izbori	održe	na	dan	kada	su	raspisani,	te	
radnje	ponove.

Ako	ne	postoji	mogućnost	ponavljanja	poništenih	
radnji	ili	ako	se	nepravilnosti	odnose	na	postupak	glasova-
nja,	a	bitno	su	utjecale,	odnosno	mogle	utjecati	na	rezultat	
izbora,	nadležno	izborno	povjerenstvo	poništit	će	izbor	i	
odrediti	rok	u	kojem	će	se	izbor	ponoviti.

Članak	75.
Protiv	 rješenja	Općinskog	 izbornog	povjerenstva	

podnositelj	prigovora	koji	je	nezadovoljan	takvim	rješe-
njem	ima	pravo	žalbe.

Žalba	se	izjavljuje	Uredu	državne	uprave	u	KZŽ	u	
roku	od	48	sati	računajući	od	dana	primitka	rješenja	protiv	
kojeg	se	izjavljuje	prigovor.

Ured	 državne	 uprave	 u	KZŽ	 	 	 dužan	 je	 donijeti	
rješenje	o		žalbi		u	roku	od	48	sati	od	dana	kada	je	ista	
dostavljena.

XIV		PRIJELAZNE		I		ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	76.

Na	sva	pitanja	koja	nisu	uređena	ovom	Odlukom	
na	odgovarajući	se	način	primjenjuju	odredbe	Zakona	o	
lokalnim	izborima	(„Narodne	novine“	broj:	144/12.)

Članak	77.
Danom	stupanja	na	snagu	ove	odluke	prestaje	va-

žiti	Odluka	o	pravilima	za	izbor	vijeća	mjesnih	odbora	
KLASA:015-07/12-01/01,	URBROJ:197/04-01-12-2	
od	12.04.2012.	(„Službeni	glasnik	KZŽ“	broj:	7/2012.).

Članak	78.
Ova	Odluka	 stupa	na	 snagu	dan	nakon	objave	u	

„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije“.
KLASA:015-07/13-01/01
URBROJ:	2197/04-01-13-3
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Kos,	v.r.

Na	 temelju	 članka	 51.	Zakona	 o	 najmu	 stanova	
(„Narodne	novine“	broj	 91/96,	 48/98,	 66/98	 i	 22/06)	 i	
članka	13.	Statuta	Općine	Sveti	Križ	Začretje	(«Službeni	
glasnik	Krapinsko	zagorske	županije»	br.	15/09,	5/11),	
Općinsko	vijeće	Sveti	Križ	Začretje	na	33.	sjednici	odr-
žanoj	20.03.2013.	godine,	donijelo	je:

O D L U K U  
O DAVANJU STANOVA U NAJAM

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovom	Odlukom	utvrđuju	se	uvjeti	 i	kriteriji,	po-
stupak	i	 tijela	za	davanje	u	najam	stanova	u	vlasništvu	
Općine	Sveti	Križ	Začretje.

Članak	2.
Slobodni	 stanovi	 u	 vlasništvu	Općine	Sveti	Križ	

Začretje	koji	 se	daju	u	najam	ili	privremeno	korištenje	
jesu	socijalni	stanovi.

Članak	3.
Pravo	na	podnošenje	zahtjeva	za	davanje	u	najam	

stanova,	prema	odredbama	Ove	odluke,	imaju	osobe	koje	
prije	podnošenja	zahtjeva	prebivaju	na	području	Općine	
Sveti	Križ	Začretje	najmanje	5	godina	i	to	po	sljedećim	
uvjetima:

-	da	on	i	članovi	njegovog	obiteljskog	domaćinstva	
navedeni	 u	 zahtjevu	nemaju	 niti	 su	 imali	 u	 vlasništvu	
stan,	kuću	ili	drugu	nekretninu	pogodnu	za	stanovanje	na	
području	Republike	Hrvatske;

-	da	on	ili	članovi	njegovog	obiteljskog	domaćinstva	
navedeni	u	zahtjevu	kao	zaštićeni	najmoprimci	ne	koriste	
odgovarajući	stan	na	temelju	ugovora	o	najmu	s	Općinom	
Sveti	Križ	Začretje;

-	da	on	i	članovi	njegovog	obiteljskog	domaćinstva	
navedeni	u	zahtjevu	ne	koriste	stan	u	vlasništvu	Općine	
Sveti	Križ	Začretje	bez	valjane	pravne	osnove;

-	da	on	i	članovi	njegovog	obiteljskog	domaćinstva	
imaju	ukupne	prihode	po	 članu	domaćinstva	manje	od	
30%	prosječne	mjesečno	isplaćene	neto	plaće	u	Republici	
Hrvatskoj	za	prethodnu	godinu;

-	da	on	i	članovi	njegovog	obiteljskog	domaćinstva	
na	području	Republike	Hrvatske	nisu	 imali,	niti	nema-
ju	 u	 vlasništvu	 ili	 suvlasništvu	 nekretninu	 čija	 tržišna	
vrijednost	u	 trenutku	podnošenja	zahtjeva	nije	veća	od	
70.000,00	kuna;

-	 da	 on	 i	 članovi	 njegovog	obiteljskog	domaćin-
stva	nemaju	u	vlasništvu	pokretnu	 imovinu	čija	 tržišna	
vrijednost	u	 trenutku	podnošenja	zahtjeva	nije	veća	od	
70.000,00	kuna;
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NOVA
Članak	7.

Lista	 reda	prvenstva	za	davanje	u	najam	stanova	
utvrđuje	se	na	temelju	sljedećih	kriterija:

1.	dužina	prebivanja	na	području	Općine	Sveti	Križ	
Začretje	za	podnositelja	zahtjeva	i	članove	njegovog	obi-
teljskog	domaćinstva,

2.	stambeni	uvjeti	obiteljskog	domaćinstva,
3.	broj	članova	obiteljskog	domaćinstva,
4.	zdravstveno	stanje	podnositelja	zahtjeva	i	članova	

njegovog	obiteljskog	domaćinstva,
5.	materijalno	stanje	podnositelja	zahtjeva	i	članova	

obiteljskog	domaćinstva,
6.	sudjelovanje	u	Domovinskom	ratu	podnositelja	

zahtjeva	i	članova	njegovog	obiteljskog	domaćinstva,
7.	socijalni	status	obiteljskog	domaćinstva.

Članak	8.
Podnositelju	zahtjeva	i	članovima	obiteljskog	do-

maćinstva	za	svaku	punu	godinu	prebivanja	na	području	
Općine	Sveti	Križ	Začretje	pripada	1	bod.

Članak	9.
Prema	stambenim	uvjetima	podnositelju	zahtjeva	

pripada	sljedeći	broj	bodova:
-	podstanar30	bodova,
-	stanuje	kod	roditelja	
ili	kod	supružnikovih	roditelja15	bodova.
Podstanarstvo	se	dokazuje	Ugovorom	o	najmu	stana	

zaključenim	sa	vlasnikom	stana.Stanovanje	kod	roditelja		
dokazuje	se	izjavom	od	roditelja	da	podnositelj	zahtjeva	
živi	kod	njih.

Članak	10.
Prema	broju	članova	obiteljskog	domaćinstva	pod-

nositelju	zahtjeva	pripada:
-	samac	 5	bodova,
-	dva	člana	 12	bodova,
-	tri	člana	 18	bodova,
-	četiri	člana	 30	bodova,
-	pet	ili	više	članova	 50	bodova.

Članak	11.
Prema	zdravstvenom	stanju	podnositelja	zahtjeva	

i	članova	obiteljskog	domaćinstva,	podnositelju	zahtjeva	
pripadaju	bodovi	ovisno	o	utvrđenom	postotku	invalid-
nosti	i	to:

-	invalidnost	od	60%	do	80%	 45	bodova,
-	invalidnost	od	80%	do	100%	 65	bodova.
Postotak	 invalidnosti	 dokazuje	 se	Rješenjem	 o	

invaliditetu.
Članak	12.

	Prema	materijalnom	stanju	podnositelja	zahtjeva	
i	članova	obiteljskog	domaćinstva,	podnositelju	zahtjeva	
pripada	 prema	ostvarenom	ukupnom	prihodu	po	 članu	
obiteljskog	domaćinstva	u	prethodnoj	kalendarskoj	go-
dini	i	to:

-	do	5%	prosječne	neto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	
u	prethodnoj	godini	 100	bodova,

-	5-15%	prosječne	neto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	
u	prethodnoj	godini	 75	bodova,

-	15-30%	prosječne	neto	plaće	u	Republici	Hrvat-

-	da	on	i	članovi	njegovog	obiteljskog	domaćinstva	
nemaju	u	vlasništvu	dionice	čija	tržišna	vrijednost	u	tre-
nutku	podnošenja	zahtjeva	nije	veća	od	70.000,00	kuna.

Navedene	uvjete	treba	zadovoljavati	kumulativno	
i	to	svi	članovi	obiteljskog	domaćinstva	navedeni	u	za-
htjevu.

Tržišna	vrijednost	nekretnine	iz	stavka	1.,	alineje	
5.	ovog	članka	i	pokretnine	iz	stavka	1.,	alineje	6.	ovog	
članka,	utvrđuje	se	Izjavom	podnositelja	zahtjeva,	s	time	
da	se	tržišna	vrijednost	može	naknadno	provjeriti	i	utvrditi	
angažiranjem	ovlaštenog	sudskog	vještaka.

Članak	4.
Članovima	obiteljskog	 domaćinstva	 podnositelja	

zahtjeva	smatraju	se:	bračni	 ili	 izvanbračni	drug,	djeca	
i	 srodnici	koji	zajedno	žive:	pastorci,	maloljetne	sestre	
i	 braća,	nećaci,	 unuci,	 punoljetna	djeca,	 štićenici,	 udo-
mljena	djeca,	očuh,	maćeha	i	druge	odrasle	osobe	koje	je	
podnositelj	zahtjeva	dužan	uzdržavati	na	temelju	zakona.

Status	izvanbračne	zajednice	dokazuje	se	izjavom	
ovjerenom	kod	javnog	bilježnika.

Članak	5.
Odgovarajućim	stanom,	s	obzirom	na	broj	članova	

obiteljskog	domaćinstva,	smatra	se:
-	za	obiteljsko	domaćinstvo	do	2	člana	–	stan	po-

vršine	do	40	m2,
-	za	obiteljsko	domaćinstvo	do	4	člana	–	stan	po-

vršine	do	65	m2,
-	 za	 obiteljsko	domaćinstvo	do	6	 članova	–	 stan	

površine	do	75	m2,
-	za	obiteljsko	domaćinstvo	sa	7	i	više	članova	–	stan	

površne	do	85	m2.
II.		DODJELA	STANOVA	IZVAN	LISTE	REDA	

PRVENSTVA
Članak	6.

Izvan	liste	reda	prvenstva	načelnik	može	iznimno,	
po	 uputi	Centra	 za	 socijalnu	 skrb,	 dati	 na	 privremeno	
korištenje	stan	osobi/osobama	koje	su	žrtve	obiteljskog	na-
silja	ili	im	prijeti	nasilje	ili	žive	u	nesređenim	obiteljskim	
prilikama	gdje	je	znatno	narušeno	funkcioniranje	obitelji.

Stan	iz	prethodnog	stavka	daje	se	na	korištenje	dok	
Centar	za	socijalnu	skrb	ne	ocijeni	da	se	osoba/osobe	iz	
stavka	1.	ovog	članka	mogu	vratiti	u	obitelj,	odnosno	dok	
se	osoba/osobe	ne	smjeste	u	sigurnu	kuću.	

Osobe	iz	stavka	1.	ovog	članka	ne	plaćaju	najamni-
nu,	već	samo	troškove	vezane	uz	korištenje	stana.	

Izvan	liste	reda	prvenstva	načelnik	može	iznimno	
dati	na	privremeno	korištenje	 stan	osobama	koje	 su	 se	
našle	u	iznimno	teškom	socijalnom	položaju	i	stambeno	
su	nezbrinute.			

Stan	se	daje	na	korištenje	sve	dok	osobe	iz	prethod-
nog	stavka	ne	riješe	svoje	stambeno	pitanje,	a	najdulje	6	
mjeseci.

Iznimno	 se	 korištenje	 stana	može	 produljiti	 za	
naredna	3	mjeseca.

Osobe	iz	stavka	4.	ovog	članka	ne	plaćaju	najamninu	
ni	druge	troškove	vezane	uz	korištenje	stana.

III.		KRITERIJI	ZA	DAVANJE	U	NAJAM	STA-
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skoj	u	prethodnoj	godini	 50	bodova.
Ukupnim	 primanjima	 obiteljskog	 domaćinstva	

smatra	se	ukupan	prihod	domaćinstva	ostvaren	u	godini	
koja	prethodi	objavljivanju	natječaja	(sve	vrste	prihoda	
svih	članova	obiteljskog	domaćinstva).

Članak	13.
Za	sudjelovanje	u	Domovinskom	ratu	podnositelju	

zahtjeva	i	članovima	obiteljskog	domaćinstva,	za	svakih	
šest	mjeseci	 provedenih	 u	Domovinskom	 ratu	 pripada	
10	bodova.

Status	 hrvatskog	branitelja	 iz	Domovinskog	 rata	
dokazuje	se	ispravama	prema	Zakonu	o	pravima	hrvatskih	
branitelja	iz	Domovinskog	rata	i	članova	njihovih	obitelji.	

Članak	14.
Podnositelju	zahtjeva	pripadaju	bodovi	po	osnovi	

socijalnog	statusa	obiteljskog	domaćinstva	i	to:
-	samohrani	roditelj	 10	bodova,
-	dijete	u	osnovnoj	školi	(po	djetetu)	 5	bodova,
-	dijete	u	srednjoj	školi	(po	djetetu)	 10	bodova,
-	dijete	na	fakultetu	(po	djetetu)	 15	bodova.
Status	samohranog	roditelja	dokazuje	se	pravomoć-

nom	sudskom	odlukom	o	razvodu	braka,	odlukom	o	rodi-
teljskoj	skrbi	ili	smrtnim	listom	supružnika	te	uvjerenjem	
Centra	za	socijalnu	skrb	o	privremenom	uzdržavanju.

Članak	15.
Bodovi	dobiveni	po	kriterijima	iz	članka	8.	do	14.	

ove	Odluke	 zbrajaju	 se,	 te	 se	 na	 temelju	 njih	 utvrđuje	
redoslijed	na	listi	reda	prvenstva	(u	daljnjem	tekstu:	lista).

Ako	dva	ili	više	podnositelja	zahtjeva	imaju	jednak	
broj	bodova,	prednost	u	ostvarivanju	prava	ima	podnositelj	
zahtjeva	koji	 ima	više	bodova	po	osnovi	broja	bodova	
ostvarenih	po	osnovi	dužine	prebivanja	na	području	Op-
ćine	Sveti	Križ	Začretje.

IV.		JAVNI	NATJEČAJ
Članak	16.

Stanovi	se	daju	u	najam	javnim	natječajem.
Odluku	o	 raspisivanju	 natječaja	 donosi	Općinski	

načelnik.
Natječaj	se	objavljuje	na	oglasnoj	ploči	i	web	stanici	

Općine	Sveti	Križ	Začretje.
Članak	17.

Javni	natječaj	mora	sadržavati	odredbe	iz	kojih	su	
vidljivi	uvjeti	natječaja	u	smislu	odredbi	glave	I.	i	glave	
III.	ove	Odluke,	a	osobito:

1.	 broj	 stanova	 koji	 se	 daju	 u	 najam	 s	 oznakom	
površine	stana	i	lokacije	na	kojoj	se	stan	nalazi,

2.	uvjete	za	sudjelovanje	u	natječaju,
3.	isprave	i	dokaze	koji	se	prilažu	uz	zahtjev,
4.	vrijeme	trajanja	natječaja.
V.		POSTUPAK	I	TIJELA	ZA	DAVANJE	STANO-

VA	U	NAJAM
Članak	18.

Postupak	davanja	u	najam	stanova	provodi	Povje-
renstvo,	koje	osniva	Općinski	načelnik.

Povjerenstvo	ima	predsjednika	i	četiri	(4)	člana.
Povjerenstvo	provodi	natječaj	za	davanje	stanova	

u	najam	i	bodovanje,	utvrđuje	listu	prema	kriterijima	iz	
ove Odluke.

Stručne	i	administrativne	poslove	za	Povjerenstvo	
obavlja	 Jedinstveni	 upravno	 odjel	Općine	 Sveti	Križ	
Začretje.

Članak	19.
Podnositelj	 zahtjeva	dužan	 je	uz	zahtjev	priložiti	

potrebne	 isprave	 i	 dokaze	na	osnovu	kojih	 se	utvrđuje	
osnovanost	zahtjeva	za	uvrštavanje	na	listu	prvenstva:

1.	domovnicu,
2.	uvjerenje	o	prebivalištu	za	podnositelja	zahtjeva	

i	 članove	obiteljskog	domaćinstva,	 iz	 kojeg	 je	 vidljiva	
dužina	prebivanja	na	području	Općine	Sveti	Križ	Začretje,

3.	 vjenčani	 list	 i	 rodni	 list	 za	 sebe	 i	 sve	 članove	
obiteljskog	domaćinstva,

4.	izjave	kojima	dokazuje	da	ne	postoje	zapreke	za	
stjecanje	prava	na	dodjelu	 stana	nabrojene	u	 članku	3.	
Stavak	1.	alineje	1.,	5.,	6.	i	7.	ove	Odluke,

5.	 dokaz	 o	 svom	 stambenom	 statusu	 (ugovor	 o	
podstanarskom	odnosu,	 izjavu	 roditelja	 da	 podnositelj	
zahtjeva	živi	kod	njih),

6.	dokaz	o	broju	članova	obiteljskog	domaćinstva	
podnositelja	 zahtjeva	 (izjava	 o	 članovima	 obiteljskog	
domaćinstva),	

7.	 dokaz	 o	 zdravstvenom	 stanju	 za	 podnositelja	
zahtjeva	 i	 članove	 obiteljskog	 domaćinstva	 (rješenje	 o	
invaliditetu),

8.	dokaz	o	visini	primanja	ostvarenih	u	godini	koja	
prethodi	oglašavanju	natječaja	za	podnositelja	zahtjeva	i	
članove	domaćinstva,

9.	dokaz	o	sudjelovanju	u	Domovinskom	ratu,
10.	dokaz	o	školskom	odnosno	studentskom	statusu	

članova	obiteljskog	domaćinstva
11.	druge	dokaze	na	zahtjev	Povjerenstva.

Članak	20.
Zahtjeve	 zaprimljene	 izvan	 roka	 utvrđenog	 u	

natječaju,	Povjerenstvo	će	zaključkom	odbaciti	kao	ne-
pravodobne.

Nepotpuni	 zahtjevi	mogu	 se	 dopuniti	 u	 roku	 od	
8	 dana	 od	 primitka	 poziva	 za	 dopunu	 dokumentacije.	
Ukoliko	podnositelj	 zahtjeva	ne	dopuni	zahtjev	u	 roku	
Povjerenstvo	će	zaključkom	isti	odbaciti	kao	nepotpun.

Zahtjeve	 koji	 ne	 ispunjavaju	 uvjete	 iz	 članka	 3.	
ove	Odluke,	 Povjerenstvo	 će	 zaključkom	odbaciti	 kao	
neosnovane.

Na	 zaključak	 o	 odbacivanju	 zahtjeva	 za	 dodjelu	
stana	u	najam	može	se	uložiti	prigovor	načelniku	u	roku	
od	8	dana	od	dostave	istog.

VI.		UTVRĐIVANJE	LISTE	REDA	PRVENSTVA
Članak	21.

Nakon	isteka	roka	za	podnošenje	zahtjeva	i	rješa-
vanja	prigovora	iz	članka	20.	ove	Odluke	Povjerenstvo	
će	 na	 temelju	 obavljenog	bodovanja	 utvrditi	 listu	 reda	
prvenstva.

Lista	se	objavljuje	na	oglasnoj	ploči	i	na	web	stranici	
Općine	Sveti	Križ	Začretje,	u	trajanju	od	15	dana,	te	se	
posebno	ne	dostavlja	podnositeljima	zahtjeva.

Podnositelji	 zahtjeva	 imaju	 pravo	 prigovora	 na	
utvrđenu	listu	reda	prvenstva,	u	roku	od	8	dana	od	dana	
objavljivanja	liste.
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O	prigovoru	odlučuje	načelnik	u	roku	od	15	dana	
od	dana	zaprimanja	prigovora,	čija	je	odluka	konačna.

Članak	22.
Povjerenstvo	može	i	 tijekom	utvrđivanja	liste	pr-

venstva	od	podnositelja	zahtjeva,	nadležnih	tijela	i	insti-
tucija,	zatražiti	dokumentaciju	temeljem	koje	se	utvrđuju	
činjenice	odlučne	za	rješavanje	zahtjeva.

Članak	23.
Nakon	proteka	roka	za	prigovor	na	listu,	odnosno	

nakon	rješavanja	eventualnih	prigovora,	načelnik	utvrđuje	
konačnu	listu	reda	prvenstva.

Članak	24.
Lista	reda	prvenstva	sadrži:
1.	redni	broj,
2.	prezime	i	ime	podnositelja	zahtjev,
3.	broj	članova	obiteljskog	domaćinstva,
4.	broj	bodova	po	pojedinim	kriterijima,
5.	 ukupan	 broj	 bodova	 za	 svakog	 podnositelja	

zahtjeva,
6.	potpis	načelnika,
7.	mjesto	i	datum	utvrđivanja	liste	reda	prvenstva.
Lista	 reda	 prvenstva	 utvrđuje	 se	 na	 vrijeme	 do	

konačne	dodjele	stanova	iz	natječaja.
VII.		AKT	O	DAVANJU	STANA	U	NAJAM	

Članak	25.
O	davanju	općinskog	stana	u	najam,	na	prijedlog	

Povjerenstva,	odlučuje	načelnik	odlukom.
Na	odluku	o	davanju	u	najam	stana	nije	dopuštena	

žalba,	već	se	može	pokrenuti	upravni	spor.
VIII.		UGOVOR	O	NAJMU	STANA

Članak	26.
Ugovor	o	najmu	stana	zaključuje	načelnik	 i	pod-

nositelj	 zahtjeva	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 najmoprimac)	 u	
pismenom	obliku.

Članak	27.	
Ugovor	o	najmu	stana	zaključuje	se	na	određeno	

vrijeme,	u	trajanju	od	5	godina,	s	mogućnošću	produljenja	
za	naredno	razdoblje	od	5	godina.

Ugovor	o	najmu	stana	produžit	će	se	ako	najmopri-
mac,	30	dana	prije	isteka	ugovorenog	vremena,	podnese	
zahtjev	za	produženje	ugovora	o	najmu	stana	te	da	on,	
supružnik	ili	malodobni	član	obiteljskog	domaćinstva	nije	
stekao	u	vlasništvo	useljivu	kuću	ili	stan,	odnosno	da	nije	
darovao	ili	prodao	useljivu	kuću	ili	stan.

Ugovor	o	najmu	stana	neće	se	produžiti	za	nared-
no	 razdoblje	ako	se	najmoprimac	ne	pridržava	odredbi	
Zakona	o	 najmu	 stanova,	 ugovora	 o	 najmu	 ili	 više	 ne	
zadovoljava	uvjete	iz	članka	3.	ove	odluke.

Ugovor	o	najmu	stana	najmodavac	će	otkazati	prije	
isteka	ugovorenog	vremena	iz	razloga	navedenih	u	članku	
19.	Zakona	o	najmu	stanova	te	ako	najmoprimac,	supruž-
nik	ili	malodobni	član	obiteljskog	domaćinstva	stekne	u	
vlasništvo	kuću,	odnosno	stan	ili	ako	najmoprimac	ili	su-
pružnik	otuđi	stan	ili	kuću,	odnosno	odrekne	se	nasljedstva	
u	korist	drugih	članova	obiteljskog	domaćinstva.

Najmoprimac	može	otkazati	ugovor	o	najmu	stana	
prije	 isteka	 ugovorenog	vremena,	 ali	 je	 o	 tome	dužan	
izvijestiti	najmodavca	najmanje	30	dana	prije	nego	na-

mjerava	iseliti	iz	stana.
IX.	NAJAMNINA

Članak	28.
Najmoprimci	koji	koriste	socijalne	stanove	teme-

ljem	ove	Odluke	plaćaju	zaštićenu	najamninu.	
Visina	zaštićene	najamnine	određuje	se	i	izračunava	

prema	posebnim	propisima	koje	donosi	Vlada	Republike	
Hrvatske.

Članak	29.
Najmoprimac	je	dužan	plaćati	najamninu	od	dana	

potpisa	ugovora	o	najmu	stana,	odnosno	od	dana	primo-
predaje	i	primitka	ključeva	stana,	a	o	čemu	se	sastavlja	
primopredajni	zapisnik.

Najamnina	 se	 plaća	 do	 15.	 u	mjesecu	 za	 tekući	
mjesec.

Najmoprimac	je	uz	najamninu	dužan	podmirivati	
i	 druge	 troškove	vezane	uz	korištenje	 stana	 (potrošena	
energija,	 voda,	 komunalna	 naknada,	 vodna	 naknada	 i	
sl.),	te	također	snosi	troškove	tekućeg	održavanja	stana.

X.		ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	30.

Ova	Odluka	stupa	na	snagu	8	dana	od	dana	objave	
u	Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije.
KLASA:370-01/13-01/01
URBROJ:2197/04-01-13-2
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Kos,	v.r.

Na	temelju	članka	103.	stavka	2.	Zakona	o	cestama	
(„Narodne	novine“	br.	84/11.)	i	članka	13.	Statuta	Općine	
Sveti	Križ	Začretje	(“Službeni	glasnik	Krapinsko-zagor-
ske	 županije”	br.	 15/09	 i	 5/11.),	 u	 predmetu:	Ukidanje	
svojstva	javnog	dobra	na	nekretninama	za	potrebe	izgrad-
nje	spojne	ceste	Zabok-Krapina,	Općinsko	vijeće	Općine	
Sveti	Križ	Začretje,	na	svojoj	33.	sjednici,	održanoj	dana	
20.03.2013.	godine,	donijelo	je	sljedeću

O D L U K U
I.	

Ukida	se	svojstvo	javnog	dobra	u	općoj	uporabi	na:
-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.2280/3,	 put,	 površine	

48čhv	(173m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1831,	k.o.	Mirkovec,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.2280/5,put,	 površine	
525čhv	(1890m²),upisan	u	z-k.ul.br.	1831,	k.o.	Mirkovec,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2280/6,put,	 površine	
100čhv	(361m²),upisan	u	z-k.ul.br.	1831,	k.o.	Mirkovec,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2014/3,put,	 površine	
86čhv	(308m²),upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	javno	
dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2014/4,put,	 površine	
29čhv	(103m²),upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	javno	
dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2043/3,put,	 površine	
232čhv	 (834m²),upisan	 u	 z-k.ul.br.	 119,	 k.o.	 Pustodol,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2048/3,put,	 površine	
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(361m²),	upisane	u	z-k.ul.br.	1831,	k.o.	Začretje,	te	ne-
kretnine	kčbr.	2014/3,	put,	površine	86čhv	(308m²),	kčbr.	
2014/4,	put,	površine	29čhv	(103m²),	kčbr.	2043/3,	put,	
površine	 232čhv	 (834m²),	 kčbr.	 2048/3,	 put,	 površine	
16čhv	 (58m²),2043/3,	 put,	 površine	 232čhv	 (834m²),	
2048/3,	put,	površine	16čhv	(58m²),	kčbr.	kčbr.	2048/4,	
put,	površine	98čhv	(354m²),	kčbr.	2059/4,	put,	površi-
ne	 66čhv	 (237m²),	 kčbr.	 2643/3,	 put,	 površine	 159čhv	
(572m²)kčbr.	2156/3,	put,	površine	166čhv	(598m²),	kčbr.	
2641/3,	put,	površine	198čhv	(711m²),	kčbr.	2059/5,	put,	
površine	109čhv	(391m²),	upisane	u	z-k.ul.	br.	119,	k.o.	
Pustodol,	javno	dobro	u	općoj	uporabi.	

Utvrđuje	se	da	su	predmetne	nekretnine	obuhvaće-
ne	parcelacijskim	elaboratom	za	izgradnju	spojne	ceste	
Zabok-Krapina,	 izrađenim	od	 tvrtke	Trafficon	d.o.o.	 iz	
Zagreba,	Selska	50,	potvrđenim	od	Državne	geodetske	
uprave,	 Područnog	ureda	 za	 katastar	Krapina,	 Isposta-
va	Zabok	 i	 to	 za	 katastarsku	 općinu	Mirkovec	 	KLA-
SA:932-06/12-2/138,		URBROJ:	541-08-3-04/1-12-2	od	
20.	lipnja	2012.	godine,	te	za	katastarsku	općinu	Pustodol	
KLASA:932-06/12-2/136,URBROJ:541-08-3-04/1-12-2	
od	20.	lipnja	2012.	godine.	

Svojstvo	 javnog	 dobra	 u	 općoj	 uporabi	 skida	 se	
sa	navedenih	nekretnina	kako	bi	iste	mogle	biti	predmet	
pravnog	prometa,	odnosno	kako	bi	se	mogle	prenijeti	na	
investitora	–	Hrvatske	ceste	d.o.o.	iz	Zagreba.	Prilikom	
izgradnje	ceste	investitor	je	dužan	osigurati	prilaz	svim	
katastarskim	 česticama	koje	 ukidanjem	 statusa	 javnog	
dobra	 sukladno	ovoj	Odluci	 neće	 imati	 pristup	 javno-
prometnoj	površini.
KLASA:	340-03/11-01/08
URBROJ:	2197/04-01-13-14
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA								
Branko	Kos	,	v.r.

16čhv	(58m²),upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	javno	
dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2048/4,put,	 površine	
98čhv	(354m²),upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	javno	
dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2059/4,	 put,	 površine	
66čhv	 (237m²),	 upisan	 u	 z-k.ul.br.	 119,	 k.o.	 Pustodol,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2059/5,put,	 površine	
109čhv	(391m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2156/3,put,	 površine	
166čhv	(598m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2641/3,put,	 površine	
198čhv	(711m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi,

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2643/3,put,	 površine	
159čhv	(572m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi	te

-	 nekretnini	 oznake	 kčbr.	 2684/3,put,	 površine	
46čhv	 (167m²),	 upisan	 u	 z-k.ul.br.	 119,	 k.o.	 Pustodol,	
javno	dobro	u	općoj	uporabi.

Predmetne	nekretnine	nastale	su	na	temelju	parce-
lacijskog	elaborata	izrađenog	od	tvrtke	TraffiCon	d.o.o.	
iz	Zagreba,	Selska	50,	potvrđenog	od	Državne	geodetske	
uprave,	Područnog	ureda	za	katastar	Krapina,	Ispostava	
Zabok	 i	 to	 za	 katastarsku	 općinu	Mirkovec	 	 KLA-
SA:932-06/12-2/138,		URBROJ:	541-08-3-04/1-12-2	od	
20.	lipnja	2012.	godine,	te	za	katastarsku	općinu	Pustodol	
KLASA:932-06/12-2/136,URBROJ:541-08-3-04/1-12-2	
od	20.	lipnja	2012.	godine.	

II.	
Zemljišno-knjižni	odjel	Općinskog	suda	u	Zaboku	

provest	će	ovu	Odluku	u	zemljišnim	knjigama,	tako	da	
će	nekretnine	iz	točke	I.	ove	Odluke,	a	koje	se	nalaze	u	
katastarskoj	općini	Mirkovec	brisati	iz	postojećeg	zemljiš-
no-knjižnog	uloška	broj	1831,te	one	nekretnine	koje	se	
nalaze	u	katastarskoj	općini	Pustodol	brisati	iz	postojećeg	
zemljišno-knjižnog	uloška	broj	119,	 sve	 javno	dobro	u	
općoj	uporabi,	te	iste	upisati	u	odgovarajući	zemljišno-
knjižni	uložak	kao	vlasništvo	Općine	Sveti	Križ	Začetje.

III.	
Obvezuje	se	investitor	izgradnje	spojne	ceste	Za-

bok-Krapina,	Hrvatske	ceste	d.o.o.	iz	Zagreba,	Vončinina	
3,	da	osigura	zemljište	i	uredi	prikladni	put	do	svih	ka-
tastarskih	čestica	koje	ukidanjem	svojstva	javnog	dobra	
sukladno	ovoj	Odluci,	više	neće	imati	pristup	javno-pro-
metnoj	površini.	

IV.	
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	danom	provedbe	par-

celacijskih	elaborata	iz	točke	I.	ove	Odluke		u	zemljišnim	
knjigama	Općinskog	 suda	u	Zaboku,	 a	 objavit	 će	 se	 u	
„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije“.

Obrazloženje
Utvrđuje	se	da	su	nekretnine	oznake	kčbr.2280/3,	

put,	površine	48čhv	(173m²),	kčbr.2280/5,	put,	površine	
525čhv	 (1890m²),	 kčbr.	 2280/6,	 put,	 površine	 100čhv	

Na	temelju	članka	391.	stavka	2.	Zakona	o	vlasniš-
tvu	 i	 drugim	 stvarnim	pravima	 („Narodne	 novine“	 br.	
91/96.,	68/98.,	137/99.,	22/00.,	73/00.,	129/00.,	114/01.,	
79/06.,	 141/06.,	 146/08.,	 38/09.	 i	 153/09.),	 članka	 13.	
Statuta	Općine	Sveti	Križ	Začretje	 (“Službeni	 glasnik	
Krapinsko-zagorske	županije”	br.	15/09	i	5/11),	u	svezi	s	
primjenom	Zakona	o	uređivanju	imovinskopravnih	odnosa	
u	svrhu	izgradnje	infrastrukturnih	građevina	(„Narodne	
novine“	br.	80/11.),	Općinsko	vijeće	Općine	Sveti	Križ	
Začretje,	na	svojoj	33.	sjednici,	održanoj	dana	20.03.2013.	
godine,	donijelo	je	sljedeću

O D L U K U
I.	

Utvrđuje	se	da	je	pred	Uredom	državne	uprave	u	
Krapinsko-zagorskoj	županiji,	Ispostava	Zabok,	u	tijeku	
postupak	izvlaštenja	nekretnina	za	izgradnju	infrastruk-
turne	građevine	-	spojne	ceste	Zabok-Krapina.

II.	
Utvrđuje	se	da	je	Općina	Sveti	Križ	Začretje	vlasnik:	
-	nekretnina	oznake	kčbr.	2258/3,oranica,	površine	

3čhv	(10m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	2669,	k.o.	Mirkovec
-	nekretnina	oznake	kčbr.	2259/3,oranica,	površine	

9čhv	(33m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	2388,	k.o.	Mirkovec,
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-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2582/4,livada,površine	
28čhv	(101m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1262,	k.o.	Začretje,

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2582/5,livada,	površine	
63čhv	(227m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1262	k.o.	Začretje,

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2583/2,livada,površine	
599čhv	(2153m²),	upisana	u	z-k.ul.br.1283	k.o.	Začretje,

-	 nekretnina	 oznake	kčbr.	 2584,	 livada,	 površine	
160čhv	(575m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1283	k.o.	Začretje

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.2585,	 livada,	 površine	
168čhv	(604m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1283,	k.o.	Začretje,

-	nekretnina	oznake	kč.br.2586/4,	livada,	površine	
51čhv	(184	m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	1283,	k.o.	Začretje.	

Navedene	nekretnine	nastale	su	parcelacijskim	ela-
boratom	izrađenim	od	tvrtke	TraffiCon	d.o.o.	iz	Zagreba,	
Selska	50,	potvrđenim	od	Državne	geodetske	uprave,	Po-
dručnog	ureda	za	katastar	Krapina,	Ispostava	Zabok	i	to	za	
katastarsku	općinu	Mirkovec		KLASA:932-06/12-2/138,	
URBROJ:	 541-08-3-04/1-12-2	 od	 20.	 lipnja	 2012.	
godine,	 za	 katastarsku	 općinu	 Pustodol	KLASA:932-
06/12-2/136,URBROJ:541-08-3-04/1-12-2	od	20.	lipnja	
2012.	 godine,	 te	 za	 katastarsku	općinu	Začretje	KLA-
SA:932-06/12-2/140,	URBROJ:541-08-3-04/1-12-2	 od	
20.06.2012.	godine.		

III.	
Nekretnine	navedene	u	točki	II.	ove	Odluke	prenose	

se	bez	naknade	investitoru	–	Hrvatskim	cestama	d.o.o.	iz	
Zagreba,	Vončinina	3,	u	svrhu	izgradnje	infrastrukturne	
građevine,	spojne	ceste	Zabok-Krapina.

IV.	
Ovlašćuje	 se	Općinski	 načelnik,	 Ivan	Kranjčić,	

ing.el.,	na	sklapanje	ugovora	s	Hrvatskim	cestama	d.o.o.	
kojim	će	se	urediti	pitanje	prijenosa	prava	vlasništva	na	
predmetnim	nekretninama.

V. 
Ukoliko	se	spojna	cesta	ne	izgradi	do	31.12.2015.	

godine	Hrvatske	ceste	d.o.o.	vlasništvo	nad	nekretninama	
iz	točke	II.	ove	odluke	prenijeti	će,	bez	naknade,	ponovno	
na	Općinu	Sveti	Križ	Začretje.

VI.	
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	danom	provedbe	par-

celacijskih	elaborata	iz	točke	I.	ove	Odluke		u	zemljišnim	
knjigama	Općinskog	 suda	u	Zaboku,	 a	 objavit	 će	 se	 u	
„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije“.
KLASA:	340-03/11-01/08
URBROJ:	2197/04-01-13-10
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.																		

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Kos,	v.r.

-	nekretnina	oznake	kč.br.	2260/3,oranica	,	površine	
6čhv	(22m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	1061	k.o.	Mirkovec,

-	nekretnina	oznake	kč.br.	2260/5,oranica,	površine	
61čhv	(220m²),	upisana	u	z-k-ul.br.	1061	k.o.	Mirkovec,

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2261/3,oranica,	površine	
21čhv	(74m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	857	k.o.	Mirkovec,

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2261/5,	oranica,	površine	
26čhv	(95m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	857	k.o.	Mirkovec,

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2262/2,oranica,	površine	
132čhv	(475m²),	upisana	u	z-k.ul.br.2021	k.o.	Mirkovec,

-	nekretnina	oznake	2262/5,	oranica,	površine	97čhv	
(350m²),	upisana	u	z-k.ul.br.2021	k.o.	Mirkovec,

-	 nekretnina	 oznake	 2263/2,oranica,	 površine	
120čhv	(430m²),	upisana	u	z-k.ul.br.2023	k.o.	Mirkovec,

-	nekretnina	oznake	2263/4,oranica,	površine	11čhv	
(41m²),	upisan	u	z-k.ul.br.2023	k.o.	Mirkovec,

-	 nekretnina	 oznake	 2263/5,oranica,	 površine	
154čhv	(554m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	2023	k.o.	Mirkovec,

-	 nekretnina	 oznake	kčbr.	 2264,oranica,	 površine	
165čhv	(593m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	2023	k.o.	Mirkovec,

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.2280/3,	 put,	 površine	
48čhv	(173m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1831,	k.o.	Mirkovec,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.2280/5,put,	 površine	
525čhv	(1890m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1831,	k.o.	Mirkovec,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2280/6,	 put,	 površine	
100čhv	(361m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	1831,	k.o.	Mirkovec,	

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2281/3,livada,	površine	
166čhv	(598m²),	upisna	u	z-k.ul.br.	2021,	k.o.	Mirkovec,

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2281/2,livada,	površine	
49čhv	(176m²),	upisna	u	z-k.ul.br.	2021,	k.o.	Mirkovec,

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.2282/2,livada,površine	
32čhv	(114m²),	upisana	u	z-k.ul.br.	2505,	k.o.	Mirkovec,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2014/3,	 put,	 površine	
86čhv	(308m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2014/4,	 put,	 površine	
29čhv	(103m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2043/3,	 put,	 površine	
232čhv	(834m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2048/3,	 put,	 površine	
16čhv	(58m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2048/4,	 put,	 površine	
98čhv	(354m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2059/4,	 put,	 površine	
66čhv	(237m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2059/5,	 put,	 površine	
109čhv	(391m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2156/3,	 put,	 površine	
166čhv	(598m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2641/3,	 put,	 površine	
198čhv	(711m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2643/3,	 put,	 površine	
159čhv	(572m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	 nekretnina	 oznake	 kčbr.	 2684/3,	 put,	 površine	
46čhv	(167m²),	upisan	u	z-k.ul.br.	119,	k.o.	Pustodol,	

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2581/3,	livada,	površine	
1čhv	(2m²),	upisana	u	z-k.ul.br.1283,	k.o.	Začretje,

-	nekretnina	oznake	kčbr.	2582/3,	livada,	površine	
37čhv	(132m²),	upisna	u	z-k.ul.br.1262,	k.o.	Začretje,

Na	 temelju	 članka	13.	Statuta	Općine	Sveti	Križ	
Začretje	(«Službeni	glasnik	Krapinsko	zagorske	župani-
je»	br.	15/09,	5/11),	Općinsko	vijeće	Sveti	Križ	Začretje	
na	33.	sjednici	održanoj	20.03.2013.	godine,	donijelo	je:

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU 
SLUŽBENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA  OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

I.	OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

Ovim	pravilnikom	utvrđuju	se	kriteriji	za	ocjenji-
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vanje	i	način	provođenja	ocjenjivanja	službenika	zapo-
slenih	 u	 Jedinstvenom	upravnom	odjelu	Općine	Sveti	
Križ	Začretje.

Članak	2.
Službenici	se	ocjenjuju	svake	godine	najkasnije	do	

31.	ožujka	za	prethodnu	kalendarsku	godinu.
Ne	ocjenjuju	 se	 službenici	 primljeni	 u	 službu	na	

određeno	vrijeme,	te	službenici	koji	su	u	prethodnoj	ka-
lendarskoj	godini	radili	manje	od	6	mjeseci,	bez	obzira	
na	razloge.	

Članak	3.
Službenika	ocjenjuje	pročelnik	upravnog	 tijela,	a	

pročelnika	upravnog	tijela	ocjenjuje	načelnik.
Ukoliko	to	smatra	svrhovitim,	ocjenjivač	se	u	po-

stupku	utvrđivanja	ocjene	može	služiti	dodatnim	načinima	
informiranja	(npr.	razgovor	sa	službenikom,	anketiranje	
građana	i	sl.)

Članak	4.
O	ocjeni	se	donosi	rješenje,	u	kojem	ocjena	mora	biti	

obrazložena.	Rješenje	se	dostavlja	ocjenjenom	službeniku.
Kad	 službenik	 iz	 razloga	 navedenih	 u	 članku	 2.	

stavka	2.	ovog	Pravilnika	ne	bude	ocijenjen	za	pojedinu	
godinu,	o	tome	se	sastavlja	službena	bilješka.

II.	KRITERIJI	ZA	OCJENJIVANJE	SLUŽBENIKA
Članak	5.

Službenike	 se	 ocjenjuje	 na	 temelju	 sljedećih	kri-
terija:

1.	stručno	znanje	pokazano	u	obavljanju	poslova,
2.	učinkovitost	u	obavljanju	poslova,
3.	kvaliteta	rada,
4.	poštivanje	službene	dužnosti.

Članak	6.
Službenik	je	u	obavljanju	poslova	pokazao	stručno	

znanje,	kako	slijedi:
1.1	 a)	 naročito	 stručno	 znanje-naročito	

dobro	poznaje	zakone	i	druge	propise	i		pravila	rada	na	
svom	radnom	mjestu	u	okviru	svoje	struke,	u	obavljanju	
poslova	potpuno	 je	 samostalan	 i	 samoinicijativan,	 nije	
ga	potrebno	upućivati	u	rad,	pomoć	i	savjet	 traži	samo	
u	 slučaju	 naročite	 kompleksnosti	 problema	 zbog	 čega	
smatra	da	treba	zauzeti	zajednički	stav	više	službenika.

b)	dobro	stručno	znanje-dobro	poznaje	zakone	i	dru-
ge	propise	i	pravila	rada	na	svom	radnom	mjestu	u	okviru	
svoje	struke,	u	obavljanju	poslova	uglavnom	je	samostalan	
i	samoinicijativan,	uglavnom	ga	nije	potrebno	upućivati	
u	rad,	pomoć	i	savjet	traži	samo	u	slučaju	kompleksnosti	
problema	zbog	čega	smatra	da	 treba	zauzeti	zajednički	
sta	više	službenika.

c)	zadovoljavajuće	stručno	znanje-	zadovoljavajuće	
poznaje	zakone	 i	druge	propise	 i	pravila	 rada	na	svom	
radnom	mjestu	u	okviru	svoje	struke,	u	obavljanju	poslova	
uglavnom	je	samostalan,	ali	rijetko	samoinicijativan,	po-
vremeno	ga	treba	upućivati	u	rad,	davati	pomoć	i	savjete	
i	kod	rješavanja	manje	kompleksnih	problem,

d)	nedovoljno	stručno	znanje-nedovoljno	poznaje	
zakone	i	druge	propise	i	pravila	rada	na	svom	radnom	mje-
stu	u	okviru	svoje	struke,	u	obavljanju	poslova	rijetko	je	
samostalan	i	nije	samoinicijativan,	često	ga	treba	upućivati	

u	rad,	davati	savjete,	objašnjavati	obveze	i	pomagati	u	rad.

Članak	7.
Službenik	je	u	obavljanju	poslova	pokazao	učinko-

vitosti,	kako	slijedi:
2.1.	a)	naročitu	učinkovitosti-samostalno	pronalazi	

najbolja	rješenja	sukladno	propisima								struke	i	pravila	
struke,	često	predlaže	rješenja	za	poboljšanje	rada	na	svom	
radnom	mjestu,	u	ustrojstvenoj	jedinici	i	u	tijelu,	obavio	je	
poslove	radnog	mjesta	u	cijelosti	i	u	zadanim	rokovima,

-pored	 obavljenih	 poslova	 svog	 radnog	mjesta,	
izravno	 po	 nalogu	 nadređenog	 službenika	 obavio	 je	 u	
cijelosti	poslove	radnog	mjesta	odsutnog	službenika	 ili	
nepopunjenog	radnog	mjesta,

b)	dobru	učinkovitost-	u	pravilu	samostalno	pronala-
zi	najbolja	rješenja	sukladno	propisima	i	pravilima	struke,	
predlaže	 rješenja	 za	 poboljšanje	 rada	na	 svom	 radnom	
mjestu,	u	ustrojstvenoj	jedinici	i	u	tijelu,	obavio	je	pretežni	
dio	poslova	radnog	mjesta	uglavnom	u	zadanim	rokovima,

-	 pored	 obavljenih	 poslova	 svog	 radnog	mjesta,	
izravno	po	nalogu	nadređenog	službenika	obavio	je	zna-
tan	 dio	 poslova	 radnog	mjesta	 odsutnog	 službenika	 ili	
nepopunjenog	radnog	mjesta,

c)	zadovoljavajuću	učinkovitost-rijetko	samostalno	
pronalazi	rješenja	sukladno	propisima	i	pravilima	struke,	
rijetko	 predlaže	 rješenja	 za	 poboljšanje	 rada	 na	 svom	
radnom	mjestu,	 u	ustrojstvenoj	 jedinici	 i	 tijelu,	 obavio	
je	veći	dio	poslova	radnog	mjesta	u	manjem	dijelu	izvan	
zadanih	rokova,

-	 pored	 obavljenih	 poslova	 svog	 radnog	mjesta,	
izravno	po	nalogu	nadređenog	službenika	obavio	je	manji	
dio	poslova	radnog	mjesta	odsutnog	službenika	ili	nepo-
punjenog	radnog	mjesta,

d)	nedovoljnu	učinkovitost-u	većini	slučajeva	samo-
stalno	ne	pronalazi	najbolja	rješenja	sukladno	propisima	i	
pravilima	struke,	ne	predlaže	rješenja	za	poboljšanje	rada	
na	svom	radnom	mjestu,	u	ustrojstvenoj	jedinici	i	tijelu,	
obavio	 je	 poslove	 radnog	mjesta	 u	 većem	dijelu	 izvan	
zadanih	rokova,	

-	pored	obavljenih	poslova	svog	radnog	mjesta	nije	
obavljao	druge	poslove

Članak	8.
Službenik	je	poslove	radnog	mjesta	obavio	u	kva-

liteti,	kako	slijedi:
3.1.		a)	naročito	kvalitetno-u	aktima	i	ostalim	ma-

terijalnima	koje	je	pripremao	nije	trebalo	ništa	mijenjati,	
ispravljati	niti	dodavati,	na	kvalitetu	njegova	rada	s	os-
nova	stručnosti,	pravila	struke	i	službe	u	obavljanju	svih	
poslovnih	procesa	nije	bilo	prigovora,

b)	kvalitetno-u	aktima	i	ostalim	materijalnima	koje	
je	 pripremao	 rijetko	 je	 trebalo	 izvršiti	manje	 izmjene,	
ispravke	ili	dopune,	na	kvalitetu	njegova	rada	s	osnova	
stručnosti,	pravila	struke	i	službe	u	obavljanju	svih	po-
slovnih	procesa	nije	bilo	prigovora,

c)	zadovoljavajuće	kvalitetno-	u	aktima	i	ostalim	
materijalima	koje	je	pripremao	rijetko	je	trebalo	izvršiti	
veće	izmjene,	ispravke	ili	dopune,	na	kvalitetu	njegova	
rada	s	osnova	stručnosti,	pravila	struke	i	službe	u	obav-
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ljanju	svih	poslovnih	procesa	rijetko	je	bilo	prigovora,
d)	nedovoljno	kvalitetno-	u	aktima	i	ostalim	mate-

rijalnima	koje	je	pripremao	u	pravilu	je	trebalo	vršiti	veće	
izmjene,	ispravke	ili	dopune,	na	kvalitetu	njegova	rada	s	
osnova	stručnosti,	pravila	struke	i	službe	u	obavljanju	svih	
poslovnih	procesa	često	je	bilo	prigovora.

Članak	9.
Službenik	je	u	poštivanju	službene	dužnosti	bio:
			a)	naročito	odgovoran-na	vrijeme	dolazi	na	po-

sao,	ne	izlazi	ranije	s	posla,	ne	udaljava	se	nepotrebno	iz	
radnih	prostorija,	odnos	prema	nadređenom	službeniku	
i	 ostalim	 službenicima	 temelji	 se	 na	međunarodnom	
uvažavanju,	poštivanju	i	suradnji	te	ima	primjeren	odnos	
prema	strankama.

b)	odgovoran-	uglavnom	na	vrijeme	dolazi	na	posao,	
ne	izlazi	ranije	s	posla,	ne	udaljava	se	nepotrebno	iz	radnih	
prostorija,	uvažava	i	poštuje	nadređenog	službenika	i	osta-
le	službenike,	te	je	odgovoran	u	odnosu	prema	strankama.

c)	 zadovoljavajuće	 odgovoran-ponekad	 kasni	 na	
posao	 i	 izlazi	 ranije	 s	posla,	povremeno	se	nepotrebno	
udaljava	iz	radnih	prostorija,	poštuje	nadređenog,	uglav-
nom	je	kolegijalan	u	odnosu	prema	ostalim	službenicima	
i	namještenicima,	a	u	odnosu	prema	strankama	uglavnom	
nije	korektan.

d)	 nedovoljno	 odgovoran-često	 kasni	 na	 posao	 i	
izlazi	ranije	s	posla,	često	se	nepotrebno	udaljava	iz	radnih	
prostorija,	 nedovoljno	poštuje	nadređenog	 službenika	 i	
nije	dovoljno	kolegijalan	u	odnosu	prema	ostalim	služ-
benicima	i	namještenicima,	a	u	odnosu	prema	strankama	
uglavnom	nije	korektan.

III.	NAČIN	PROVOĐENJA	OCJENJIVANJA
Članak	10.

Rad	službenika	ocjenjuje	se	prema	svim	kriterijima	
iz	članka	6.,7.,8.	i	9.	ovog	Pravilnika	zaokruživanjem	slov-
ne	oznake	ispred	odgovarajuće	ocjene	za	pojedini	kriterij.

Ocjenjivanje	se	provodi	na	obrascu	O-1	koji	čini	
sastavni	 dio	 ovog	Pravilnika,	 a	 svakoj	 ocjeni	 određuje	
broj	bodova,	kako	slijedi:

-	za	sve	kriterije	za	ocjenu	pod	slovnom	oznakom
a)	određuje	se	 10	bodova,
b)	određuje	se	 8	bodova,
c)	određuje	se	 5	bodova,
d)	određuje	se	 2	boda.

Članak	11.
Ocjena	službenika	dobiva	se	zbrojem	broja	bodova	

kojima	je	njegov	rad	ocijenjen	sukladno	članku	10.	ovog	
Pravilnika,	te	se	određuje	kako	slijedi:

1.	„odličan“-	ukoliko	je	rad	i	učinkovitost	službe-
nika	najviše	kvalitete	i	osigurava	najbolje	i	jedinstveno	
izvršavanje	 službe,	 te	 ako	 je	 zbroj	 postignutih	 bodova	
službenika	36-40	bodova.

2.	„vrlo	dobar“-	ukoliko	je	rad	i	učinkovitost	službe-
nika	naročito	dobar	i	osigurava	prvorazredno	izvršavanje	
službe,	a	zbroj	postignutih	bodova	službenika	 je	od	29	
do	35	bodova.

3.	„dobar“-	ukoliko	je	rad	i	učinkovitost	službenika	
prosječne	 kvalitete	 osiguravajući	 pouzdano	 obavljanje	
službe,	a	zbroj	postignutih	bodova	službenika	 je	od	22	

do	28	bodova,	
4.	„zadovoljava“-	ukoliko	rad	i	učinkovitost	službe-

nika	osigurava	najmanju	moguću	mjeru	prihvatljivih	stan-
darda	kvalitete	i	preciznosti	u	obavljanju	službe,	a	zbroj	
postignutih	bodova	službenika	je	od	13	do	21	bodova	i	

5.	„ne	zadovoljava“-	ukoliko	je	radi	i	učinkovitost	
službenika	 ispod	minimuma	 standarda	kvalitete	 te	 nije	
dovoljan	da	osigura	pouzdano	 i	prihvatljivo	obavljanje	
službe,	a	zbroj	postignutih	bodova	službenika	 je	do	12	
bodova.

Članak	12.
Rješenje	o	ocjenjivanju	i	službena	bilješka	iz	članka	

4.	stavka	2.	ovog	Pravilnika	unose	se	u	osobni	očevidnik	
službenika.

Članak	13.
Službenik	koji	je	ocijenjen	„ne	zadovoljava“,	upu-

ćuje	se	na	dodatno	stručno	osposobljavanje	ili	se	premješta	
na	drugo	radno	mjesto.

Službenik	 koji	 je	 dva	 puta	 uzastopce	 ocijenjen	
ocjenom	„ne	zadovoljava“	prestaje	služba	po	sili	zakona	
danom	konačnosti	zadnjeg	rješenja	ocjenjivanja.

Članak	14.
U	sklopu	svojih	ovlasti	načelnik	osigurava	dosljed-

nu	 i	 ujednačenu	primjenu	odredba	ovog	Pravilnika	 od	
strane	svih	ocjenjivača.

Članak	15.
Ovaj	 Pravilnik	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	

dan	objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije.“
KLASA:	114-01/13-01/01
URBROJ:	2197/04-01-13-2
Sveti	Križ	Začretje,	20.03.2013.

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Branko	Kos,	v.r.

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

Na	 temelju	 članka	 8.	 i	 35.	 Zakona	 o	 lokalnoj	 i	
područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	(«Narodne	novine»	
broj	33/01,	60/01,129/05,	109/07,	125/08,150/11	i	144/12	
Općinsko	vijeće	Općine	Zlatar	Bistrica	na	18.	 sjednici	
održanoj	 27.02.2013.godine,	 na	 prijedlog	Načelnika	
općine,	donijelo	je

S T A T U T
OPĆINE ZLATAR BISTRICA

I.OPĆE	ODREDBE
Članak	1.

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

Članak	2.



Strana	296	-	Broj	5. Petak, 22. ožujka, 2013.SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

b)Plaketa	Općine	Zlatar	Bistrica
Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom	utvrđuje	uvjete	

i	način	dodjele	javnih	priznanja	
Općine,	kriterije,	postupak	njihove	dodjele	i	tijela	

koja	provode	postupak.	
Članak	12.

Nagrada	Općine	Zlatar	Bistrica	dodjeljuje	se	fizič-
kim	 i	pravnim	osobama	 ,	za	osobite	uspjehe	u	 razvoju	
društvenih	odnosa	i	unapređenja	djelatnosti,	od	posebnog	
značaja	za	Općinu.

Članak	13.
Plaketa	Općine	Zlatar	Bistrica	dodjeljuje	se	fizič-

kim	i	pravnim	osobama,	za	uspjehe	postignute	u	razvoju	
društvenih	odnosa	i	unapređenju	djelatnosti,	značajne	za	
Općinu.

Članak	14.
	Općina	uspostavlja	 i	 održava	 suradnju	 s	drugim	

jedinicama	 lokalne	 samouprave	u	 zemlji	 i	 inozemstvu,	
ostvarujući	suradnjom	zajedničke	interese	u	unapređivanju	
gospodarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka.

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

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

	Sporazum	o	suradnji	objavljuje	 se	u	Službenom	
glasniku	Krapinsko-zagorske	županije.	

Članak	15.
	Općina	 daje	 inicijative,	mišljenja	 i	 prijedloge	 u	

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

	Inicijative,	mišljenja	i	prijedloge	nadležnim	tijelima	
u	ime	Općine	podnose	Općinsko	vijeće	i	Načelnik	općine.

II.SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG
Članak	16.

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

Članak	17.
Općina	u	svom	samoupravnom	djelokrugu	obavlja	

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

–	uređenje	naselja	i	stanovanje,
–	prostorno	i	urbanističko	planiranje,
–	komunalno	gospodarstvo,
–	brigu	o	djeci,
–	socijalnu	skrb,
–	primarnu	zdravstvenu	zaštitu,
–	odgoj	i	osnovno	obrazovanje,
–	kulturu,	tjelesnu	kulturu	i	šport,
–	zaštitu	potrošača,
–	zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,

Statut	je	temeljni	i	najviši	opći	akt	Općine	Zlatar	
Bistrica.	

Svi	ostali	opći	akti	i	pojedinačne	odluke	tijela	Opći-
ne	moraju	biti	u	skladu	s	odredbama	zakona	i	ovog	Statuta.

Članak	3.
Općina	Zlatar	Bistrica	 je	 jedinica	 lokalne	 samo-

uprave	na	području	utvrđenom	Zakonom	o	područjima	
županija,	gradova	i	općina	u	Republici	Hrvatskoj.	

U	sastavu	Općine	Zlatar	Bistrica	su	sljedeća	naselja:	
Zlatar	Bistrica,	Lovrečan,	Veleškovec,	Lipovec,	Opasa-
njek	i	Ervenik.

Članak	4.
Granice	Općine	predstavljaju	granice	rubnih	kata-

starskih	općina	Lovrečan	 i	dijelom	Veleškovec	koje	 se	
nalaze	unutar	područja	i	mogu	se	mijenjati	na	način	i	u	
postupku	koji	je	propisan	zakonom.	

Članak	5.
Općina	Zlatar	Bistrica	je	pravna	osoba.
Naziv	Općine	je:	Općina	Zlatar	Bistrica.	
Sjedište	Općine	je	u	Zlatar	Bistrici,	Ulica	Vladimira	

Nazora	56.	
Članak	6.

	Općina	Zlatar	Bistrica	ima	grb	i	zastavu.
	Grb	Općine	je	u	obliku	štita	i	na	njemu	zelenom	

crni	kotač	na	kojem	je	žuto/zlatni	puran,	u	podnožju	bijela/
srebrna	valovita	greda.	

	 Zastava	Općine	Zlatar	Bistrica	 je	 pravokutnog	
oblika	s	omjerom	dužine	i	širine	2:1	,	a	na	plavoj	zastavi	
grb	Općine	uokviren	žutim/zlatnim	obrubom.

Članak	7.
Grb	i	zastava	Općine	koriste	se	tako	da	se	poštuju	

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

grba	i	zastave.
Članak	8.

Tijela	Općine	 imaju	 pečate	 u	 skladu	 s	 posebnim	
propisima.

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

Članak	9.
U	Općini	Zlatar	Bistrica	svečano	se	obilježava	22.	

travanj	kao	Dan	Općine	Zlatar	Bistrica.
Zaštitnik	Općine	Zlatar	Bistrica	je	Sveti	Ivan	Kr-

stitelj.
Članak	10.

Građanima	Općine	Zlatar	Bistrica	i	drugim	osoba-
ma,	njihovim	udrugama,	drugim	lokalnim	zajednicama,	
ustanovama,	trgovačkim	društvima,	vjerskim	zajednica-
ma	 i	 drugim	pravnim	osobama	koje	 osobito	 pridonose	
razvoju	Općine	mogu	se	dodjeljivati	javna	priznanja	za	
uspjehe	u	radu.

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

Članak	11.
	Javna	priznanja	Općine	su	:
a)Nagrada	Općine	Zlatar	Bistrica
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–	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,
-	promet	na	svom	području	i
-	ostale	poslove	sukladno	posebnim	zakonima.	
Posebnim	 zakonima	 kojima	 se	 uređuju	 pojedine	

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

Članak	18.
Općina	u	okviru	poslova,	prava	i	obveza	koje	ostva-

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

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

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

vlasništvu,	
4.osigurava	 sredstva	 za	 zadovoljavanje	 javnih	

potreba	stanovnika	i	vodi	brigu	o	potrebama	i	interesima	
stanovnika	u	oblasti	predškolskog	odgoja,	kulture,	 teh-
ničke	kulture,	tjelesne	kulture,	sporta,	i	socijalne	skrbi,

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

6.osigurava	uvjete	za	zaštitu	potrošača,
7.osigurava	uvjete	za	protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,
8.osigurava	uvjete	 za	 uređenje	 prostora	 i	 urbani-

stičko	planiranje,
9.vodi	brigu	o	uređenju	naselja,	kvaliteti	stanovanja,	

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

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

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

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

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

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

podarski,	društveni,	kulturni	i	socijalni	napredak	Općine.
Članak	19.

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

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

Članak	20.
	Općinsko	vijeće	može	zatražiti	od	Županijske	skup-

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

Članak	21.
Poslovi	državne	uprave	koji	se	obavljaju	u	Općini	

odre	đuju	se	zakonom.

Troškovi	obavljanja	poslova	državne	uprave	koji	se	
obavljanju	u	Općini	podmiruju	se	iz	državnog	proračuna.

III.	NEPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐANA	
U	ODLUČIVANJU

Članak	22.
	Građani	mogu	neposredno	 sudjelovati	 u	 odluči-

vanju	o	lokalnim	poslovima	putem	referenduma	i	zbora	
građana,	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	23.
	Referendum	se	može	raspisati	radi	odlučivanja	o	

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

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

Prijedlog	 za	 raspisivanje	 referenduma	može	 dati	
jedna	trećina	članova	Općinskog	vijeća,	Načelnik	općine	
ili	20%	birača	upisanih	u	birački	popis	Općine.	

	Općinsko	 vijeće	može	 raspisati	 i	 savjetodavni	
referendum	o	pitanjima	iz	svog	djelokruga.

	Na	postupak	raspisivanja	i	provođenja	referenduma	
primjenjuju	se	odredbe	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(re-
gionalnoj)	samoupravi	i	Zakona	o	referendumu	i	drugim	
oblicima	osobnog	sudjelovanja	u	obavljanju	državne	vlasti	
lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave.	

Članak	24.	
Ukoliko	 je	 raspisivanje	 referenduma	 predložila	

najmanje	 jedna	 trećina	 članova	Općinskog	 vijeća	 ili	
Načelnik	 općine,	Općinsko	 vijeće	 dužno	 se	 izjasniti	 o	
podnijetom	prijedlogu,	 te	ukoliko	 isti	 prihvati,	 donijeti	
odluku	o	raspisivanju	referenduma	u	roku	od	30	dana	od	
zaprimanja	prijedloga.

Odluka	o	raspisivanju	referenduma	donosi	se	veći-
nom	glasova	svih	članova	Općinskog	vijeća.	

Članak	25.
Ako	je	raspisivanje	referenduma	predložilo	20	%	od	

ukupnog	broja	birača	u	Općini,	Općinsko	vijeće	dostaviti	
će	zaprimljeni	prijedlog	Središnjem	tijelu	državne	uprave	
nadležnom	za	lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupra-
vu	u	roku	od	8	dana	od	zaprimanja	prijedloga.	

Središnje	tijelo	državne	uprave	nadležno	za	lokalnu	
i	područnu	(regionalnu)	samoupravu)	će	u	roku	do	60	dana	
od	dostaveutvrditi	ispravnost	podnesenog	prijedloga,	od-
nosno	utvrditi	je	li	prijedlog	podnesen	od	potrebnog	broja	
birača	i	je	li	referendumsko	pitanje	sukladno	odredbana	
Zakona,	te	Odluku	o	utvrđenom	dostaviti	predstavničkom	
tijelu.

Ukoliko	Središnje	tijelo	državne	uprave	nadležno	za	
lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu,	utvrdida	je	
prijedlog	ispravan,	Općinsko	vijeće	raspisati	će	referen-
dum	u	roku	od	30	dana	od	zaprimanja	odluke.	

Protiv	Odluke	središnjeg	tijela	državne	upave	ko-
jom	je	utvrđeno	da	prijedlognije	ispravan	nije	dozvoljena	
žalba,	već	se	može	pokrenuti	upravni	sporpred	Visokim	
upravnim	sudom	Republike	Hrvatske.

Članak	26.
Osim	 iz	 razloga	 utvrđenih	 člankom	23.stavka	 1.	

ovog	Statuta	referendum	se	može	raspisati	i	radi	opoziva	
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Načelnika	općine	i	njegovog	zamjenika.	
Prijedlog	za	raspisivanje	referenduma	radi	opoziva	

Načelnika	općine	i	njegovog	zamjenika	može	podnijeti	
najmanje	 20%	ukupnog	 broja	 birača	 upisanih	 u	 popis	
birača	Općine.

Prijedlog	mora	biti	 podnesen	u	pisanom	obliku	 i	
mora	sadržavati	osobne	podatke	(ime	i	prezime,	adresu	
prebivališta	i	MBG)	i	vlastoručni	potpis	birača.	

Općinsko	 vijeće	 ne	 smije	 raspisati	 referendum	
za	opoziv	Načelnika	općine	i	njegovog	zamjenika	prije	
proteka	roka	od	12	mjeseci	od	održanih	izbora	ili	ranije	
održanog	referenduma	za	opoziv	niti	u	godini	u	kojoj	se	
održavaju	redovni	izbori	za	Načelnika.

Referendum	za	opoziv	ne	može	se	raspisati	samo	
za	zamjenika	načelnika.	

Članak	27.
Odluka	o	raspisivanju	referenduma	sadrži:
-	naziv	tijela	koje	raspisuje	referendum,	područje	

za	koje	se	referendum	raspisuje
-	naziv	akta	ili	naznaku	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	

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

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

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

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

	Članak	28.
Na	referendumu	imaju	pravo	glasovati	građani	koji	

imaju	prebivalište	na	području	Općine	Zlatar	Bistrica	 i	
upisani	su	u	popis	birača	Općine	Zlatar	Bistrica.

Članak	29.
Odluka	donesena	na	referendumu	obvezatna	je	za	

Općinsko	vijeće,	osim	Odlukedonesene	na	savjetodavnom	
referendumu	koja	nije	obvezatna.	

Članak	30.
Općinsko	vijeće	može	zatražiti	mišljenje	građana	

o	 prijedlogu	općeg	 akta,	 drugom	pitanju	 iz	 djelokruga	
Općine	i	drugim	pitanjima	određenim	zakonom.

Mišljenje	dobiveno	od	zbora	građana	ne	obvezuje	
Općinsko	vijeće.	Prijedlog	za	prikupljanje	mišljenja	gra-
đana	može	dati	jedna	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	
i	općinski	načelnik.	

Članak	31.
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	naselja	za	čije	područje	je	sazvan	zbor	građana.

	Izjašnjavanje	građana	na	zboru	građana	je	javno,	
a	odluke	se	donose	većinom	glasova	prisutnih	građana.	

Članak	32.
	Građani	imaju	pravo	predlagati	Općinskom	vijeću	

donošenje	 akta	 ili	 rješavanje	 pitanja	 iz	 djelokruga	Op-

ćinskog	vijeća.
Općinsko	vijeće	mora	raspravljati	o	prijedlogu	ako	

ga	potpisom	podrži	deset	posto	birača	Općine.	
Općinsko	vijeće	dužno	je	dati	odgovor	podnositelji-

ma	u	roku	tri	mjeseca	od	dana	prijama	prijedloga.
	IV.	USTROJSTVO,	OVLASTI	I	NAČIN	RADA	

TIJELA	OPĆINE
	Članak	33.

	Tijela	Općine	su:	
1.	Općinsko	vijeće
2.	Načelnik	općine

Članak	34.
Ako	zakonom	ili	drugim	propisom	nije	propisano	

koje	 je	 tijelo	 nadležno	 za	 obavljanje	 poslova	 iz	 samo-
upravnog	 djelokruga	Općine,	 poslovi	 i	 zadaće	 koje	 se	
odnose	na	uređivanje	odnosa	iz	samoupravnog	djelokru-
ga	Općine	(poslovi	legislativne	naravi)	u	nadležnosti	su	
Općinskog	vijeća,	a	izvršni	poslovi	i	zadaće	u	nadležnosti	
su	općinskog	načelnika.Ako	se	po	prirodi	posla	ne	može	
utvrditi	nadležnost	prema	stavku	1.	ovog	članka,	nadležno	
je	Općinsko	vijeće.

OPĆINSKO	VIJEĆE
Članak	35.

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

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

Članak	36.
Općinsko	vijeće:
1.	donosi	Statut	Općine,	
2.	donosi	odluke	i	druge	opće	akte,
3.	donosi	proračun,	odluku	o	izvršenju	proračuna,	

godišnji	i	polugodišnji	obračun	proračuna
4.	donosi	odluku	o	privremenom	financiranju,	
5.	odlučuje	o	općinskim	porezima,	prirezima,	na-

knadama,	pristojbama	i	drugim	prihodima	
6.	 osniva,	 bira	 i	 razriješuje	 članove	 radnih	 tijela	

Općinskog	vijeća,
7.	donosi	programe	javnih	potreba
8.	odlučuje	o	zaduživanju	i	davanju	jamstava,
9.	donosi	Poslovnik	o	radu	Općinskog	vijeća
	10.	odlučuje	o	pristupanju	međunarodnim	udru-

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

	11.	raspisuje	referendum	za	područje	Općine
	 12.	 uređuje	 ustrojstvo	 i	 djelokrug	 Jedinstvenog	

upravnog	odjela	Općine,	
	13.	odlučuje	o	osnivanju,	prestanku	i	statusnim	pro-

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

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

	15.	odlučuje	o	stjecanju	i	prijenosu	(kupnji	i	proda-
ji)	dionica	i	udjela	u	trgovačkim	društvima	ako	zakonom,	
ovim	Statutom,	odnosno	odlukom	Općinskog	vijeća	nije	
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drugačije	uređeno,
	16.	odlučuje	o	prijenosu	i	preuzimanju	osnivačkih	

prava	u	skladu	sa	zakonom,	
	17.	daje	prethodne	suglasnosti	na	statute	ustanova,	

ukoliko	zakonom	ili	odlukom	o	osnivanju	nije	drugačije	
propisano

	18.	odlučuje	o	proširenju	i	ustroju	javne	ustanove	
(dječjeg	vrtića)	,	po	prethodno	pribavljenom	pozitivnom	
mišljenju	općinskog	načelnika

	19.	raspisuje	referendum	o	opozivu	Načelnika	opći-
ne	i	njegovog	zamjenika	sukladno	zakonu	i	Statutu	Općine

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

Članak	37.
Općinsko	vijeće	obavlja	izbor,	imenovanja	i	razr-

ješenja:
-predsjednika	i	potpredsjednika	Općinskog	vijeća,
-predsjednika,	 potpredsjednika	 i	 članove	 radnih	

tijela	Općinskog	vijeća,
Članak	38.

	Predstavničko	tijelo	donosi	odluke	većinom	glasova	
ako	 je	 sjednici	nazočna	većina	članova	predstavničkog	
tijela.

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

vijeća	
-	 Proračunu,	Odluci	 o	 privremenom	financiranju	

Općine	Zlatar	Bistrica	i	godišnjem	obračunu	proračuna
-	donošenju	odluke	o	raspisivanju	referenduma	o	

opozivu	Načelnika	i	zamjenika	načelnika
-	 donošenju	 odluke	 o	 učlanjenju	Općine	Zlatar	

Bistrica	u	udrugu	općina,	gradova	i	županija
-	donošenju	odluke	o	suradnji	sa	drugim	jedinicama	

lokalne	i	područne	(regionalne)samouprave	u	Republici	
Hrvatskoj,	 odnosno	 s	 jedinicama	 lokalne	 i	 regionalne	
samouprave	drugih	država	

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

Članak	39.
	Način	rada	Općinskog	vijeća	uređuje	se	Poslovni-

kom	o	radu	Općinskog	vijeća	Općine	Zlatar	Bistrica,	u	
skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

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

	Poslovnik	se	donosi	većinom	glasova	svih	članova	
Općinskog	vijeća.	

Članak	40.
	Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	 jednog	pot-

predsjednika.
Predsjednik	i	potpredsjednik	Općinskog	vijećabiraju	

se	 većinom	glasova	 svih	 članova	Općinskog	vijeća	 na	
način	utvrđen	Poslovnikom	Općinskog	vijeća.	

Članak	41.
Predsjednik	Općinskog	vijeća:

-	predstavlja	i	zastupa	Općinsko	vijeće,
-	saziva	i	predsjedava	sjednicama	Općinskog	vijeća,
-	predlaže	dnevni	red	sjednice	Općinskog	vijeća,
-	 upućuje	 prijedloge	 ovlaštenih	 predlagatelja	 u	

daljnji	postupak,
-	vodi	postupak	donošenja	odluka	i	općih	akata,
-	usklađuje	rad	radnih	tijela,
-	 potpisuje	 odluke	 i	 akte	 koje	 donosi	Općinsko	

vijeće,
-	brine	o	suradnji	Općinskog	vijeća	i	Načelnika	,
-	brine	o	poštivanju	prava	vijećnika,
-	obavlja	i	druge	poslove	određene	zakonom	i	Po-

slovnikom	Općinskog	vijeća.
Članak	42.

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

Članak	43.
	Predsjednik	je	dužan	sazvati	sjednicu	na	obrazlo-

ženi	zahtjev	najmanje	trećine	članova	Općinskog	vijeća	
u	roku	15	dana	od	primitka	zahtjeva.

	Ako	predsjednik	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	stavka	
1.	ovoga	članka,	sjednicu	će	sazvati	Načelnik	općine	u	
roku	8	dana.	

	Ako	Načelnik	općine	ne	sazove	sjednicu	u	roku	iz	
stavka	3.	ovog	članka	trećina	vijećnika	Općinskog	vijeća	
može	predložiti	čelniku	središnjeg	tijela	državne	uprave	
nadležnog	 za	 poslove	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	
samouprave	da	sazove	sjednicu.

Sjednica	Općinskog	vijeća	sazvana	sukladno	odred-
bama	stavka	1.,	2.	i	3.	ovog	članka	mora	se	održati	u	roku	
od	15	dana	od	dana	sazivanja.	

Sjednica	sazvana	protivno	odredbama	ovog	članka	
smatra	se	nezakonitom,	a	doneseni	akti	ništavima.	

Članak	44.
Potpredsjednik	Općinskog	vijeća	pomaže	predsjed-

niku,	zamjenjuje	ga	u	slučaju	odsutnosti	ili	spriječenosti	i	
obavlja	druge	poslove	koje	mu	povjeri	Općinsko	vijeće	ili	
njegov	predsjednik	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	45.
	Općinsko	vijeće	osniva	stalna	i	povremena	radna	

tijela	 za	 razmatranje,	 pripremu	 i	 predlaganje	 odluka	 iz	
svog	djelokruga,	odnosno	za	obavljanje	drugih	poslova.

	Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	
tijela	utvrđuju	 se	Poslovnikom	 i	posebnom	odlukom	o	
osnivanju	radnog	tijela.

Članak	46.
Stalna	radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
1.Mandatna	komisija,
2.Odbor	za	izbor	i	imenovanja	i
3.Odbor	za	Statut	i	Poslovnik.	
Općinsko	vijeće	može	osnovati	i	druga	stalna	radna	

tijela	posebnom	odlukom	u	skladu	s	Poslovnikom.	
Članak	47.

	Mandat	vijećnika	Općinskog	vijeća	izabranih	na	
redovnim	lokalnim	izborima	traje	četiri	godine.

	Mandat	vijećnika	može	prestati	i	prije	isteka	vre-
mena	na	koje	je	izabran	u	skladu	s	posebnim	zakonom	
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koji	uređuje	izbor	članova	predstavničkih	tijela	lokalnih	
jedinica.

Članak	48.
Vijećnik	Općinskog	vijeća	nema	obvezujući	mandat	

i	ne	može	biti	opozvan.
	Vijećniku	koji	prihvati	obnašanje	nespojive	duž-

nosti	mandat	miruje,	a	zamjenjuje	ga	zamjenik	u	skladu	
s	odredbama	posebnog	zakona.

Članak	49.
Vijećnik	ima	prava	i	dužnosti:
-	 sudjelovati	 na	 sjednicama	Općinskog	 vijeća	 i	

njegovih	radnih	tijela,
-	raspravljati	i	glasovati	o	svakom	pitanju	koja	je	

na	dnevnom	redu	sjednice	Vijeća
-	podnositi	prijedloge	i	postavljati	pitanja,
-	postavljati	pitanja	Načelniku	općine
-	prihvatiti	izbor	u	radna	tijela.
	Vijećnik	ima	i	druga	prava	i	dužnosti	u	skladu	sa	

zakonom,	ovim	Statutom	i	Poslovnikom.	
Članak	50.

	Vijećnik	dužnost	obavlja	počasno	i	za	to	ne	prima	
plaću,	a	ima	pravo	na	naknadu	u	skladu	s	odlukom	Op-
ćinskog	vijeća.

	Vijećnik	ima	pravo	uvida	u	registar	birača	za	vri-
jeme	dok	obavlja	vijećničku	dužnost.

Članak	51.
Član	Općinskog	vijeća	ne	može	biti	kazneno	gonjen	

niti	odgovoran	na	bilo	koji	drugi	način,	zbog	glasovanja,	
izjava	 ili	 iznesenih	mišljenja	na	sjednicama	Općinskog	
vijeća.	

2.	OPĆINSKI	NAČELNIK
Članak	52.

Načelnik	općine	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	izvršne	
vlasti	u	Općini.	

	Iznimno	od	odredbe	stavka	1.	ovog	članka	,	nositelj	
izvršne	vlasti	u	Općini	Zlatar	Bistrica	je	i	zamjenik	na-
čelnika	koji	je	izabran	na	neposrednim	izborima	zajedno	
s	Načelnikom	općine	,	a	dužnost	Načelnika	obnaša	ako	
je	mandat	Načelnika	općine	prestao	nakon	 isteka	dvije	
godine	mandata	.

Zamjenik	koji	obnaša	dužnost	Načelnika	općine	ima	
sva	prava	i	dužnosti	Načelnika	općine.	

Članak	53.
	Načelnik	općine	 i	 njegov	 zamjenik	biraju	 se	 na	

neposrednim	izborima	sukladno	posebnom	zakonu.
Članak	54.

Načelnik	općine	odgovoran	je	središnjim	tijelima	
državne	uprave	za	obavljanje	poslova	državne	prenijetih	
u	djelokrug	Općine.	

Članak	55.
	Načelnik	općine:	
1.priprema	prijedloge	općih	akata
2.predlaže	Općinskom	vijeću	 donošenje	 općih	 i	

drugih	akata,
3.odgovara	za	izvršavanje	odluka	i	drugih	akata,
4.utvrđuje	prijedlog	proračuna	Općine
5.odgovara	za	izvršavanje	općinskog	proračuna,
6.upravlja	prihodima	i	rashodima	Općine

7.zaključuje	 ugovore	 i	 druge	 pravne	 poslove	 u	
skladu	sa	zakonom	i	drugim	propisima,	te	daje	punomoći	
za	zastupanje	Općine,	

8.osigurava	 izvršavanje	 općih	 akata	Općinskog	
vijeća	i	daje	upute	za	rad	

Jedinstvenom	upravnom	odjelu,	
9.usmjerava	 djelovanje	 upravnog	 odjela	 u	 obav-

ljanju	poslova	iz	njihovog	samoupravnog	djelokruga,	te	
nadzire	njegov	rad

10.	upravlja	nekretninama	i	pokretninama	u	vlasniš-
tvu	općine	,	kao	i	njezinim	prihodima	i	rashodima

11.	odlučuje	o	davanju	suglasnosti	za	zaduživanje	
pravnim	osobama	u	većinskom	ili	neizravnom	vlasništvu	
Općine	i	o	davanju	suglasnosti	za	zaduživanje	ustanova	
kojih	je	osnivač	Općina	

12.	donosi	Pravilnik	o	unutarnjem	redu	Jedinstve-
nog	upravnog	odjela	

13.	imenuje	i	razrješuje	dužnosti	pročelnika	
14.	 nadzire	 zakonitost	 rada	 i	 pravodobno	 izvrša-

vanje	poslova	Jedinstvenog	upravnog	odjela	i	poduzima	
mjere	za	osiguranje	učinkovitosti	njegova	rada,

15.	brine	o	korištenju	 imovine	 i	sredstava	u	radu	
Jedinstvenog	upravnog	odjela,

16	 .	odlučuje	o	 stjecanju	 i	otuđivanju	pokretnina	
i	nekretnina,	te	raspolaganju	ostalom	imovinom,	čija	je	
pojedinačna	vrijednost	do	najviše	0,5	%	iznosa	prihoda	
bez	primitaka	ostvarenih	u	godini	koja	prethodi	godini	
u	kojoj	se	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđivanju	pokretnina	i	
nekretnina,	odnosno	raspolaganju	ostalom	imovinom.	Ako	
je	taj	iznos	veći	od	1.000.000,00	kuna	(	jedan	milijun	kuna)	
,Načelnik	općine	može	odlučivati	najviše	do	1.000.000,00	
kuna	,	a	ako	je	taj	iznos	manji	od	70.000,00	kuna	,	tada	
može	odlučivati	 najviše	 do	70.000,00	kuna	 ,	 te	 ako	 je	
stjecanje	iotuđivanje	planirano	u	proračunu

17.	utvrđuje	plan	prijama	u	upravno	tijelo	Općine
18.	predlaže	izradu	prostornog	plana	kao	i	njezine	

izmjene	i	dopune	na	temelju	obrazloženih	i	argumentiranih	
prijedloga	fizičkih	i	pravnih	osoba

19.	može	 povjeriti	 izradu	 urbanističkih	 planova	
uređenja	i	obavljanja	drugih	poslova	prostornog	uređenja	

20.	razmatra	i	utvrđuje	konačni	prijedlog	prostornog	
plana

21.	 donosi	 odluku	 o	 objavi	 prikupljanja	 ponuda	
ili	raspisivanja	natječaja	za	obavljanje	komunalnih	dje-
latnosti

22.	sklapa	ugovor	o	koncesiji	za	obavljanje	komu-
nalnih	djelatnosti

23.	donosi	odluku	o	objavi	prikupljanja	ponuda	ili	
raspisivanju	natječaja	za	obavljanje	komunalnih	djelat-
nosti	na	temelju	ugovora	i	sklapa	ugovor	o	povjeravanju	
poslova

24.	 daje	 prethodnu	 suglasnost	 na	 izmjenu	 cijena	
komunalnih	usluga

25.	do	kraja	ožujka	tekuće	godine	podnosi	Općin-
skom	vijeću	izviješće	o	izvršenju	Programa	održavanja	
komunalne	infrastrukture	i	Programa	gradnje	objekata	i	
uređaja	komunalne	infrastrukture	za	prethodnu	godinu

26.	provodi	postupak	natječaja	i	donosi	odluku	o	
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najpovoljnijoj	ponudi	za	davanje	u	zakup	poslovnog	pro-
stora	u	vlasništvu	Općine	u	skladu	s	posebnom	odlukom	
Općinskog	vijeća	o	poslovnim	prostorima

	27.	organizira	zaštitu	od	požara	na	području	Općine	
i	vodi	brigu	o	uspješnom	provođenju	i	poduizmanju	mjera	
za	unapređenje	zaštite	od	požara

	28.	usmjerava	djelovanje	upravnih	tijela	Općine	u	
obavljanju	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	,	
odnosno	poslova	državne	uprave	,	ako	su	preneseni	Općini

	 29.	 daje	mišljenje	 o	 prijedlozima	koje	 podnose	
drugi	ovlašteni	predlagatelji

	 30.	 obavlja	 nadzor	 nad	 zakonitošću	 rada	 tijela	
mjesnih	odbora	

	31.	daje	pozitivno	ili	negativno	mišljenje	na	izvije-
šće	ravnatelja	javne	ustanove	(dječjeg	vrtića)	,	na	temelju	
kojeg	može	zatražiti	i	njegovo	razriješenje

	32.	daje	mišljenje	o	izboru	ravnatelja	javne	ustano-
ve,	te	isti	predlaže	Općinskom	Vijeću,	u	skladu	s	posebnim	
zakonom

	33.	 imenuje	 i	 razriješava	predstavnike	Općine	u	
tijelima	 javnih	 ustanova,	 trgovačkih	 društava	 i	 drugih	
pravnih	 osoba	 kojih	 je	Općina	 osnivač,	 ako	 posebnim	
zakonom	nije	drugačije	određeno

	34.	donosi	odluku	o	pokroviteljstvu
	35.	obavlja	druge	poslove	u	skladu	sa	zakonom,	

ovim	Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća.
Članak	56.

Načelnik	 je	 odgovoran	 za	 ustavnost	 i	 zakonitost	
obavljanja	poslova	koji	 su	u	njegovom	djelokrugu	 i	za	
ustavnost	i	zakonitost	rada	upravnih	tijela	Općine.	

	Članak	57.
Načelnik	dva	puta	godišnje	podnosi	polugodišnje	

izviješće	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	izviješća	iz	stavka	1.	
ovog	članka,	od	Načelnika	tražiti	izviješće	o	pojedinim	
pitanjima	iz	njegovog	djelokruga.

Načelnik	podnosi	izviješće	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	 izviješća	 iznosi	 60	 dana	 od	 dana	
primitka	zahtjeva.	

Općinsko	vijeće	ne	može	zahtijevati	od	Načelnika	
izviješće	o	bitno	podudarnom	pitanju	prije	proteka	roka	od	
6	mjeseci	od	ranije	podnesenog	izviješća	o	istom	pitanju.

Članak	58.
	Načelnik	općine	u	obavljanju	poslova	iz	samou-

pravnog	djelokruga	Općine	ima	pravo	obustaviti	primjenu	
općeg	akta	Općinskog	vijeća	ako	ocijeni	da	je	tim	aktom	
povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis.	

	U	slučaju	iz	stavka	1.	ovog	članka,	Načelnik	će	u	
roku	od	osam	dana	od	dana	donošenja	općeg	akta	donijeti	
odluku	o	obustavi	od	primjene	općeg	akta,	te	zatražiti	od	
Općinskog	vijeća	da	u	roku	od	osam	dana	od	donošenja	
odluke	o	obustaviotkloni	nedostatke	u	općem	aktu.	

	Ako	Općinsko	vijeće	ne	ukloni	uočene	nedostatke,	
Načelnik	općine	je	dužan	bez	odgode	o	tome	obavijestiti	

predstojnika	ureda	državne	uprave	u	Krapinsko	zagorskoj	
županije,	te	mu	dostaviti	odluku	o	obustavi	općeg	akta.

	Predstojnik	ureda	državne	uprave	će	u	roku	od	8	
dana	od	zaprimanja	ocijeniti	osnovanost	odluke	Načelnika	
općine.

Kad	predstojnikpostupajući	 po	Odluci	Načelnika	
o	 obustavi	 od	primjene	općeg	 akta	 ocijeni	 osnovanom	
,donjet	će	odluku	o	potvrdi	odluke	o	obustavi	općeg	akta	
od	primjene.Odluka	o	potvrdi	Odluke	Načelnika	općine	o	
obustavi	općeg	akta	dostavlja	se	bez	odgode	Predsjedniku	
Općinskog	vijeća,	Načelniku	općine,te	središnjem	tijelu	
državne	uprave	u	čijem	je	djelokrugu	obustavljeni	opći	akt	
,te	središnjem	tijelu	državne	uprave	nadležnom	za	lokalnu	
i	područnu	(regionalnu)	samoupravu.	

Ako	predstojnik	postupajući	po	Odluci	Načelnika	
općine	o	obustavi	od	primjene	općeg	akta	ne	potvrdi	Od-
luku	Načelnika,	obustava	od	primjene	općeg	akta	prestaje.

Članak	59.
Načelnik	općine	ima	zamjenika,	koji	ga	zamjenjuje	

u	slučaju	duže	odsutnosti	ili	spriječenosti.
Pri	obavljanju	povjerenih	poslova	zamjenik	je	dužan	

pridržavati	se	uputa	Načelnika	općine.	
Povjeravanjem	 poslova	 zamjeniku,	 ne	 prestaje	

odgovornost	Načelnika	općine	za	obavljanje	poslove.
Članak	60.

Načelnik	općine	i	njegov	zamjenik	odlučiti	će	hoće	
li	dužnost	na	koju	su	izbarani	obavljati	profesionalno.

Osobe	 iz	 stavka	1.	 ovog	članka	dužne	 su	u	 roku	
od	8	dana	od	dana	stupanja	na	dužnost	dostaviti	pisanu	
obavijest	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	o	tome	na	koji	
način	će	obnašati	dužnost.	

Za	osobu	koja	nije	postupila	u	skladu	sa	stavkom	2.	
ovog	članka	smatrati	će	se	da	dužnost	obavlja	volonterski.

Načelnik	općine	i	njegov	zamjenik	mogu	promije-
niti	način	obavljanja	dužnosti	u	tijeku	mandata.	

Članak	61.
Ukoliko	Načelnik	općine	i	njegov	zamjenik	dužnost	

obnašaju	profesionalno	ostvaruju	pravo	na	plaću	i	druga	
prava	iz	rada,	a	vrijeme	obavljanja	dužnosti	uračunava	im	
se	u	staž	osiguranja.	

Ukoliko	Načelnik	općine	i	njegov	zamjenik	,dužnost	
obavljaju	volonterski	imaju	pravo	na	naknadu	za	rad	.

Osnovna	mjerila	 za	 određivanje	 plaće,	 odnosno	
naknade	za	rad	određuju	se	posebnom	odlukom.	

Članak	62.
Načelniku	 općine	 i	 njegovom	zamjeniku	mandat	

prestaje	po	sili	zakona:
-ako	 podnese	 ostavku,	 danom	 dostave	 pismene	

ostavke	sukladno	pravilima	o	dostavi	
propisanim	Zakonom	o	općem	upravnom	postupku,
-ako	mu	je	pravomoćnom	sudskom	presudom	odu-

zeta	poslovna	sposobnost	,	danom	pravomoćnosti	sudske	
odluke	o	oduzimanju	poslovne	sposobnosti,

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

-ako	mu	prestane	prebivalište	na	području	Općine,	
danom	prestanka	prebivališta,
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-ako	mu	prestane	hrvatsko	državljanstvo	,	danom	
prestanka	državljanstva	 sukladno	Zakonu	o	 hrvatskom	
državljanstvu

-smrću.
		Pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	će	u	roku	

od	8	dana	obavijestiti	Vladu	Republike	Hrvatske	o	pre-
stanku	mandata	Načelnika	općine	i	njegovog	zamjenika	
radi	raspisivanja	prijevremenih	izbora	za	Načelnika	općine	
i	njegovog	zamjenika.	

Ako	je	prestanak	mandata	Načelnika	nastupio	prije	
isteka	dvije	godine	mandata	,	rapisati	će	se	prijevremeni	
izbori	za	Načelnika	i	njegovog	zamjenika.	Do	provedbe	
prijevremenih	izbora	dužnost	Načelnika	obnašati	će	nje-
gov	zamjenik	iz	stavka	2.	članka	52.	ovog	Statuta	,	a	ako	
je	prestao	 i	mandat	zamjeniku	Načelnika,	do	provedbe	
prijevremenih	izbora	dužnost	Načelnika	obnašati	će	po-
vjerenik	Vlade	Republike	Hrvatske.

	Ako	 je	 prestanak	mandata	Načelnika	 nastupio	
nakon	 isteka	 dvije	 godine	mandata	 ,	 neće	 se	 raspisati	
prijevremeni	 izbori	 za	Načelnika,	 a	 dužnost	Načelnika	
do	kraja	mandata	obnašati	će	njegov	zamjenik	iz	članka	
52.ovog	Statuta.

	Ako	za	vrijeme	trajanja	mandata	Načelnika	presta-
ne	mandat	samo	njegovom	zamjeniku,	neće	se	raspisati	
prijevremeni	izbori	za	zamjenika	Načelnika.

	Ako	prestane	mandat	zamjeniku	koji	obnaša	duž-
nost	Načelnika	iz	stavka	3.	ovog	članka,	raspisati	će	se	
prijevremeni	izbori	za	Načelnika	i	njegovog	zamjenika.	
Do	provedbe	prijevremenih	izbora	dužnost	Načelnika	će	
obnašati	povjerenik	Vlade	Republike	Hrvatske.

VJEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL
Članak	63.

	Općina	ima	Jedinstveni	upravni	odjel	za	obavljanje	
poslova	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	i	prenijetih	
poslova	državne	uprave.

	Općinsko	 vijeće	 uređuje	 ustrojstvo	 i	 djelokrug	
Jedinstvenog	upravnog	odjela	 i	 druga	pitanja	važna	 za	
njegov	rad.

Članak	64.
	Jedinstveni	upravni	odjel	Općine,	u	okviru	svojeg	

djelokruga	i	ovlasti:
1.neposredno	izvršava	i	osigurava	provedbu	zakona,	

odluka,	općih	i	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	
2.neposredno	 izvršava	 poslove	 državne	 uprave	

prenijete	u	djelokrug	Općine,	
3.prati	stanje	u	područjima	iz	svoga	djelokruga	i	o	

tome	izvještava	Načelnika	općine
4.priprema	nacrte	odluka	i	drugih	općih	akata	koje	

na	prijedlog	Načelnika	općine	donosi	Općinsko	vijeće,	
analize	i	druge	materijale	iz	svog	djelokruga	za	potrebe	
Općinskog	vijeća	

5.pruža	stručnu	pomoć	građanima	u	okviru	prava	
i	ovlasti	Općine,	

6.podnosi	izvješća	Općinskom	vijeću	i	općinskom	
načelniku	o	svom	radu,

7.obavlja	 i	druge	poslove	u	 skladu	sa	zakonom	 i	
ovim	Statutom.	

Članak	65.

Jedinstvenim	upravnim	odjelom	upravlja	pročelnik	
kojega	 na	 temelju	 javnog	 natječaja	 imenuje	Načelnik	
općine.

Na	prava,	 obveze	 i	 odgovornosti	 kao	 i	 druga	pi-
tanja	u	svezi	s	radom	pročelnika	koja	nisu	uređena	Za-
konom	o	lokalnoj	i	područnoj(regionalnoj)	samoupravi,	
primjenjuju	se	odredbe	zakona	kojima	se	uređuju	radni	
odnosi	 službenika	 i	 namještenika	 u	 tijelima	 lokalne	 i	
područne(regionalne)	samouprave.

Načelnik	 općine	može	 razriješiti	 pročelnika	 iz	
stavka	1	ovog	članka:

1.ako	pročelnik	sam	zatraži	razrješenje,
2.ako	nastanu	takovi	razlozi	koji	po	posebnim	pro-

pisima	koji	uređuju	radni
odnos	dovode	do	prestanka	radnog	odnosa.
	3.ako	pročelnik	ne	postupa	po	propisima	ili	općim	

aktima	općine,	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	inte-
resima	službe	u	obavljanju	poslova	općine.

Pročelnik	koji	bude	 razriješen	 sukladno	 stavku	2	
ovog	članka	rasporedit	će	se	na	slobodno	radno	mjesto	
za	koje	ispunjava	stručne	uvjete.

Članak	66.
Jedinstveni	 upravni	 odjel	 samostalan	 je	 u	 okviru	

svog	djelokruga,	a	za	zakonito	i	pravovremeno	obavlja-
nje	poslova	iz	svoje	nadležnosti	odgovoran	je	Načelniku	
općine.

Članak	67.
Prava,	obveze	i	odgovornosti	kao	i	druga	pitanja	od	

značaja	za	rad	službenika	i	namještenika	u	Jedinstvenom	
upravnom	odjelu	uređuju	se	posebnom	odlukom.	

Članak	68.
	 Sredstva	 za	 rad	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela	

osiguravaju	se	u	proračunu	Općine.
VI.MJESNA	SAMOUPRAVA

Članak	69	.
Mjesni	odbori	će	se	ustrojiti	Statutarnom	Odlukom	

Općinskog	vijeća.
VII.IMOVINA	I	FINANCIRANJE	OPĆINE	

Članak	70.
	 Imovinu	Općine	 čine	 sve	nepokretne	 i	 pokretne	

stvari,	kao	i	imovinska	prava	koja	pripadaju	Općini.	
Članak	71.

	Općinski	načelnik	i	Općinsko	vijeće	upravljaju	imo-
vinom	prema	načelima	dobrog	gospodarenja	na	temelju	
odredaba	ovog	Statuta	i	općeg	akta	Općinskog	vijeća	o	
uvjetima,	načinu	i	postupku	gospodarenja	nekretninama	
u	vlasništvu	Općine.

	Općinski	načelnik	donosi	pojedinačne	akte	o	kupnji	
i	prodaji	nekretnina,	pokretnina	i	imovinskih	prava,	da-
vanju	nekretnina	ili	pokretnina	na	korištenje	uz	naknadu	
ili	 bez	 naknade,	 te	 o	 zakupu	 i	 podzakupu	nekretnina	 i	
pokretnina	u	skladu	sa	Statutom	i	općim	aktima	Općin-
skog	vijeća	.	

	Gubici	u	poduzećima,	društvima	i	javnim	ustano-
vama	čiji	je	osnivač	Općina	nadoknađuju	se	iz	proračuna	
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Općine.	
Pojedinačni	akt	u	slučaju	potrebe	pokrića	gubitka	

donosi	Općinsko	vijeće.
Članak	72.

Općina	 ima	 svoje	 prihode	 kojima	 slobodno	 ras-
polaže.

Prihodi	Općine	razmjerni	su	poslovima	koje	Općina	
obavlja	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Rashodi	Općine	 razmjerni	 su	 prihodima	Općine	
ostvarenima	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.	

Članak	73.
Prihodi	Općine	su:	
	 -općinski	 porezi,	 prirez,	 naknade,	 doprinosi	 i	

pristojbe,
	-prihodi	od	stvari	u	vlasništvu	općine	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	koncesije	koje	daje	pred-
stavničko	tijelo,

-novčane	kazne	i	oduzeta	imovinska	korist	za	pre-
kršaje	koje	sama	propiše	u	skladu	sa	zakonom,

-udio	 u	 zajedničkim	 porezima	 sa	 Republikom	
Hrvatskom,

-sredstva	 pomoći	 i	 dotacija	Republike	Hrvatske	
predviđena	u	državnom	proračunu,	

-drugi	prihodi	određeni	zakonom.
Članak	74.

Temeljni	financijski	akt	Općine	je	Proračun.
Proračun	donosi	Općinsko	vijeće	u	skladu	sa	po-

sebnim	zakonom.
Načelnik	općine	kao	 jedini	ovlašteni	predlagatelj	

predlaže	Općinskom	vijeću	donošenje	proračuna.Podne-
seni	prijedlog	proračuna	Načelnik	općine	može	povući	i	
nakon	glasovanja	o	amandmanima,	a	prije	glasovanja	o	
proračuna	u	cijelini.

Članak	75.
	Ako	se	godišnji	proračun	ne	donese	u	roku,	vodi	

se	privremeno	financiranje,	najduže	za	 razdoblje	od	 tri	
mjeseca.

Prijedlog	za	donošenje	Odluke	o	privremenog	finan-
ciranjapodnosi	Načelnik	Općine	,	a	ukoliko	on	ne	predloži	
privremeno	financiranje	,prijedlog	podnosi	Povjerenstvo	
za	financije	i	proračun	ili	2/3	vijećnika.

	Odluku	o	privremenom	financiranju	donosi	Općin-
sko	vijeće,	u	skladu	sa	zakonom,	a	ista	se	mora	dostaviti	
Ministarstvu	financija.

Ukoliko	se	prije	početka	naredne	godine	ne	donese	
ni	 odluka	 o	 privremenom	financiranju,	 financiranje	 se	
obavlja	izvršavanjem	redovnih	i	nužnih	izdataka	u	skladu	
s	posebnim	zakonom.	

VIII.AKTI	OPĆINE	
Članak	76.

Općinsko	vijeće	donosi	Statut,	poslovnik	o	 radu,	
proračun,	odluku	o	izvršenju	proračuna,	godišnji	obračun	
proračuna,	odluke	i	druge	opće	akte	i	zaključke,rješenja	i	
druge	pojedinačne	akte,	te	daje	vjerodostojna	tumačenja	

Statuta,	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.
Članak	77.

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	78.	
	 Jedinstveni	 upravni	 odjel	 u	 izvršavanju	 općih	

akata	donosi	pojedinačne	akte	kojima	rješava	o	pravima,	
obvezama	i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba.

	Na	donošenje	pojedinačnih	akata	shodno	se	primje-
njuju	odredbe	Zakona	o	općem	upravnom	postupku,	ako	
posebnim	zakonom	nije	drugačije	propisano.

Protiv	pojedinačnih	akata	iz	stavka	1.	ovog	članka	
može	se	izjaviti	žalba	nadležnom	upravnom	tijelu	Kra-
pinsko-zagorske	 županije,	 ako	posebnim	zakonom	nije	
drugačije	propisano.

Članak	79.
Nadzor	zakonitosti	općih	akata	Općinskog	vijeća	

obavljaju	Ured	 državne	 uprave	 u	Krapinsko-zagorskoj	
županiji	i	nadležna	središnja	tijela	državne	uprave	svako	
u	svom	djelokrugu.	

IX.JAVNOST	RADA
Članak	80.

	 Rad	Općinskog	 vijeća,	 Općinskog	 načelnika,	
radnih	tijela	Općinskog	vijeća	i	Jedinstvenog	upravnog	
odjela je javan.

	 Javnost	 rada	 osigurava	 se	 javnim	 održavanjem	
sjednica,	 odnosima	 s	 javnošću	 i	 objavljivanjem	općih	
akata	i	drugih	dokumenata	na	način	propisan	posebnim	
zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak	81.
	Općinsko	 vijeće	 posebnom	 odlukom	 određuje	

koji	 se	 podaci	 iz	 rada	 i	 nadležnosti	Općinskog	 vijeća,	
Općinskog	načelnika	i	Jedinstvenog	upravnog	odjela	ne	
mogu	objavljivati	jer	predstavljaju	tajnu,	te	određuje	način	
njihovog	čuvanja.

Članak	82.
Građani	mogu	upisati	 u	 knjigu	pritužbi,	 pritužbe	

na	 rad	 općinskog	 načelnika	 i	 djelatnika	 Jedinstvenog	
upravnog	odjela.	

	Na	navedene	pritužbe	građani	će	dobiti	pismeni	
odgovor	u	roku	od	30	dana	od	dana	podnošenja	pritužbi.	

X.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE
Članak	83.

Odluke	i	drugi	opći	akti	što	ih	donosi	Općinsko	vije-
će,	te	odluke,	rješenja,	naredbe,	preporuke,	uputstva	i	pra-
vilnici	što	ih	donosi	Jedinstveni	upravni	odjel	objavljuju	
se	u	«Službenom	glasniku	Krapinsko-zagorske	županije».

	Opći	akti	stupaju	na	snagu	najranije	osmi	dan	od	
dana	njihove	objave	u	„Službenom	glasniku	Krapinsko-
zagorske	 županije».Iznimno,	 općim	 se	 aktom	može	 iz	
osobito	 opravdanih	 razloga	odrediti	 da	 stupa	na	 snagu	
danom	objave.	

Članak	84.
Prijedlog	za	promjenu	Statuta	može	podnijeti	trećina	

vijećnika	Općinskog	vijeća	i	Načelnik	općine.
	Obrazloženi	 prijedlog	 se	 podnosi	 predsjedniku	

Općinskog	vijeća.
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Članak	85.
	Općinsko	vijeće	odlučuje	da	li	će	pristupiti	raspravi	

o	promjeni	Statuta.
	Ako	se	ni	nakon	ponovljene	 rasprave	ne	donese	

odluka	o	pristupanju	raspravi	o	promjeni	Statuta,	isti	se	
prijedlog	ne	može	ponovno	staviti	na	dnevni	red	sjednice	
Općinskog	vijeća	prije	isteka	roka	od	šest	mjeseci	od	dana	
zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.

	Odredbe	stavaka	1.	i	2.	ovog	članka	neće	se	primi-
jeniti	u	slučaju	potrebe	usklađivanja	odredbama	Statuta	
sa	zakonom.	

Članak	86.
Na	 pitanja	 koja	 nisu	 regulirana	 ovim	 Statutom	

primjenjuju	 se	 odredbe	Zakona	o	 lokalnoj	 i	 područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi	 i	odredbe	Zakona	o	 lokalnim	
izborima	.

Članak	87.
	Danom	stupanja	na	snagu	ovog	Statuta	prestaje	va-

žiti	Statut	Općine	Zlatar	Bistrica	,	Klasa:021-05/09-01/2;	
Urbroj:2211/08-09-2	(«Službeni	glasnik	Krapinsko-zagor-
ske	županije	broj	17/9»).	

Članak	88.
	Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	 u	 «Službenom	 glasniku	Krapinsko-zagorske	
županije»,osim	odredaba	članka	55.stavka	1.	 točka	16.	
i	 33.,	 te	 članka	 60	 i	 61,	 koji	 stupaju	 na	 snagu	 na	 dan	
stupanja	na	snagu	Odluke	o	raspisivanju	prvih	slijedećih	
općih	 i	 redovitih	 izbora	za	članove	Općinskog	vijeća	 i	
načelnika	općine.	
KLASA:	021-05/09-01/18
URBROJ:	2211/08-03-13-2	
Zlatar	Bistrica,	27.02.2013

PREDSJEDNIK	OPĆINSKOG	VIJEĆA
Leonard	Fulir,	dr.med.vet.,	v.r.


