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 199 Na	temelju	članka	35.	Zakona	o	lokalnoj	i	područ
noj	 (regionalnoj)	 samoupravi	 (“Narodne	 novine”,	 broj	
33/01,	 60/01,	 129/05,	 109/07,	 125/08,	 36/09,	 36/09,	
150/11,	144/12,	19/13,	137/15,	123/17,	98/19	i	144/20)	i	
članka	27.	Statuta	Općine	Kloštar	Ivanić	(“Glasnik	Zagre
bačke	Ţupanije”,	broj	4/18,	9/20),	Općinsko	vijeće	Općine	
Kloštar	Ivanić	na	27.	sjednici	odrŢanoj	dana	18.	02.	2021.	
godine,	donijelo	je

statut
OpĆIne kLOŠtar IVanIĆ

I. OpĆe ODreDBe

Članak	1.
Ovim	 se	 Statutom	podrobnije	uređuje	 samoupravni	

djelokrug	 Općine	 Kloštar	 Ivanić,	 njena	 obiljeŢja,	 javna	
priznanja,	ustrojstvo,	ovlasti	i	način	rada	tijela,	način	obav
ljanja	poslova,	oblici	neposrednog	sudjelovanja	građana	u	
odlučivanju,	 provođenje	 referenduma,	 mjesna	 samou
prava,	ustrojstvo	i	rad	javnih	sluŢbi,	suradnja	s	drugim	je
dinicama	lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave	te	
druga	pitanja	od	vaŢnosti	za	ostvarivanje	prava	 i	obveza	
Općine	Kloštar	Ivanić	(dalje	u	tekstu:	Općina).

Članak	2.
Općina	 je	 jedinica	 lokalne	 samouprave,	 a	 područje	

na	kojem	se	prostire	utvrđeno	je	Zakonom	o	područjima	
Ţupanija,	gradova	i	općina	u	Republici	Hrvatskoj.

U	 sastavu	Općine	 su	 sljedeća	naselja:	Bešlinec,	Če
mernica	Lonjska,	Donja	Obreška,	Gornja	Obreška,	Kloštar	
Ivanić,	KriŢci,	Lipovec	Lonjski,	Predavec,	Sobočani,	Stara	
Marča	i	Ščapovec.

Granice	Općine	mogu	se	mijenjati	na	način	 i	u	po
stupku	propisanom	zakonom.

Članak	3.
Općina	je	pravna	osoba.
Sjedište	Općine	je	u	Kloštar	Ivaniću,	Školska	22.

II. OBILjeÝja OpĆIne

Članak	4.
Općina	ima	grb	i	zastavu.
Grb	i	zastava	Općine	mogu	se	rabiti	na	način	kojim	se	

poštuje	tradicija,	ugled	i	dostojanstvo	Općine.
Način	uporabe	i	zaštita	obiljeŢja	Općine	utvrđuje	se	

posebnom	odlukom.
Grb	 i	 zastava	 ne	 smiju	 sadrŢavati	 simbole	 protivne	

Ustavu	Republike	Hrvatske	i	drugim	propisima.

Članak	5.
Grb	Općine	 sastoji	 se	od	poluokruglog	 štita.	U	pla

vome	polju	na	zelenom	brijegu	nalazi	se	zlatni/Ţuti	zdenac	
sagrađen	za	potrebe	vojne	granice.	S	gornje	desne	strane	
grba	nalazi	se	zlatni/Ţuti	nadbiskupski	kriŢ	koji	simbolizira	
Franjevački	samostan	i	crkvu	sv.	 Ivana	Krstitelja	u	Kloštar	
Ivaniću.	S	gornje	lijeve	strane	grba	nalazi	se	zlatni/Ţuti	la
tinski	kriŢ	koji	simbolizira	crkvu	Uznesenja	BlaŢene	Dje
vice	Marije	u	Kloštar	Ivaniću.

Članak	6.
Zastava	Općine	je	plave	boje	sa	Ţuto	obrubljenim	gr

bom	Općine	u	sredini.
Omjer	širine	i	duŢine	zastave	je	1:2.

Članak	7.
Dan	Općine	je	24.	lipnja	–	blagdan	svetog	Ivana	Krsti

telja.

III. jaVna prIZnanja

Članak	8.
Općinsko	vijeće	dodjeljuje	javna	priznanja	za	osobita	

postignuća	i	doprinos	od	značaja	za	razvitak	i	ugled	Op
ćine,	a	osobito	za	naročite	uspjehe	ostvarene	u	području	
gospodarstva,	 znanosti,	 obrazovanja,	 kulture,	 socijalne	
skrbi,	zaštite	i	unapređivanja	čovjekovog	okoliša,	ljudskih	
prava,	 sporta,	 tehničke	kulture,	zdravstva	 i	drugih	 javnih	
djelatnosti.

Članak	9.
Javna	priznanja	Općine	su:
1.	Počasni	građanin	Općine,
2.	Priznanje	Općine	za	Ţivotno	djelo,
3.	Priznanje	Općine,
4.	Zahvalnica	Općine.

Članak	10.
Vrste	javnih	priznanja,	uvjete	za	dodjelu,	njihov	izgled	

i	oblik,	postupak	dodjele	te	tijela	koja	provode	postupak	i	
dodjeljuju	priznanja	uređuje	se	posebnom	odlukom	Op
ćinskog	vijeća.

IV.  suraDnja s DruGIM jeDInICaMa LOkaLne 
     I pODručne (reGIOnaLne) saMOupraVe

Članak	11.
Ostvarujući	 zajednički	 interes	 u	 unapređivanju	 gos

podarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka,	Općina	uspo
stavlja	 i	 odrŢava	 suradnju	 s	drugim	 jedinicama	 lokalne	 i	
područne	(regionalne)	samouprave	u	zemlji	i	inozemstvu,	
u	skladu	sa	zakonom,	međunarodnim	ugovorima	i	drugim	
propisima.

Članak	12.
Općinsko	 vijeće	donosi	 odluku	o	uspostavljanju	 su

radnje	kada	ocijeni	da	postoji	dugoročan	i	trajan	interes	za	
uspostavljanje	suradnje	i	mogućnosti	za	njezino	razvijanje.

Kriteriji	za	uspostavljanje	suradnje,	te	postupak	dono
šenja	 odluke	 o	 suradnji	 uređuju	 se	 posebnom	odlukom	
Općinskog	vijeća.

Članak	13.
O	uspostavljenoj	suradnji	sklapa	se	sporazum	koji	mo

	Ţe	imati	i	drugi	naziv	(ugovor,	povelja,	memorandum	ili	sl.).
Sporazum	 o	 suradnji	 Općine	 i	 lokalne	 jedinice	 iz	

druge	drŢave	objavljuje	se	u	sluŢbenom	glasilu	Općine.

Članak	14.
Radi	promicanja	i	ostvarivanja	zajedničkog	interesa	i	

unapređivanja	suradnje	Općina	moŢe	s	općinama,	grado
vima	i	Ţupanijama	osnivati	udruge	i	nacionalne	udruge.

V. saMOupraVnI DjeLOkruG

Članak	15.
Općina	 je	 samostalna	u	 odlučivanju	u	poslovima	 iz	

samoupravnog	djelokruga	u	skladu	s	Ustavom	Republike	
Hrvatske	i	zakonima	te	podlijeŢe	samo	nadzoru	zakonito
sti	rada	i	akata	tijela	Općine.

OpĆIna kLOŠtar IVanIĆ
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Članak	16.
Općina	u	samoupravnom	djelokrugu	obavlja	poslove	

lokalnog	značaja	kojima	se	neposredno	ostvaruju	potrebe	
građana,	 a	 koji	 nisu	 Ustavom	 ili	 zakonom	 dodijeljeni	
drŢavnim	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	sport,
–	 zaštitu	potrošača,
–	 zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,
–	 protupoŢarnu	zaštitu	i	civilnu	zaštitu,
–	 promet	na	svom	području,
–	 odrŢavanje	nerazvrstanih	cesta	te
–	 ostale	poslove	sukladno	posebnim	zakonima.
Općina	obavlja	poslove	iz	samoupravnog	djelokruga	

sukladno	posebnim	zakonima	kojima	se	uređuju	pojedine	
djelatnosti	iz	stavka	1.	ovog	članka.

SadrŢaj	 i	 način	obavljanja	poslova	 iz	 samoupravnog	
djelokruga	detaljnije	se	uređuje	odlukama	Općinskog	vi
jeća	 i	 općinskog	 načelnika	 u	 skladu	 sa	 zakonom	 i	 ovim	
Statutom.

Članak	17.
Općina	moŢe	obavljanje	pojedinih	poslova	iz	članka	

16.	ovoga	Statuta	organizirati	zajednički	s	drugom	jedini
com	lokalne	samouprave	ili	više	jedinica	lokalne	samou
prave,	osnivanjem	zajedničkog	tijela,	zajedničkog	uprav
nog	 odjela	 ili	 sluŢbe,	 zajedničkog	 trgovačkog	 društva	 ili	
zajednički	 organizirati	 obavljanje	 pojedinih	 poslova	 u	
skladu	s	posebnim	zakonom.

Odluku	o	obavljanju	poslova	na	način	propisan	stav
kom	1.	ovoga	 članka	donosi	Općinsko	 vijeće,	 temeljem	
koje	općinski	načelnik	zaključuje	sporazum	o	zajedničkom	
organiziranju	poslova,	kojim	se	uređuje	financiranje,	način	
upravljanja,	 odgovornost,	 statusna	 pitanja	 sluŢbenika	 i	
namještenika	odnosno	zaposlenika	te	druga	pitanja	i	me
đusobni	odnosi	u	obavljanju	zajedničkih	poslova.

Članak	18.
Općinsko	 vijeće	 moŢe	 pojedine	 poslove	 iz	 samo

upravnog	djelokruga	Općine,	čije	je	obavljanje	od	interesa	
za	građane	na	području	više	jedinica	lokalne	samouprave,	
posebnom	 odlukom	 prenijeti	 na	 Ýupaniju,	 u	 skladu	 sa	
njezinim	Statutom.

Općinsko	 vijeće	 moŢe	 pojedine	 poslove	 iz	 samo
upravnog	djelokruga	Općine	posebnom	odlukom	prenijeti	
na	mjesne	odbore.	U	tom	slučaju	Općina	osigurava	sred
stva	za	obavljanje	prenesenih	poslova.

VI. OBLICI nespOsreDnOG suDjeLOVanje  
     GraĐana u ODLučIVanju

Članak	19.
Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	

o	lokalnim	poslovima	putem	referenduma	i	zbora	građana,	
u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Referendum	se	moŢe	raspisati	radi	odlučivanja	o	pri
jedlogu	 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.

Na	postupak	provođenja	referenduma	odgovarajuće	
se	primjenjuju	odredbe	zakona	kojim	se	uređuje	provedba	
referenduma.

Na	 odluke	 donesene	 u	 svezi	 s	 referendumom	 i	 na	
referendumu	primjenjuju	se	odredbe	članaka	79.	do	82.	
Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi.

Članak	20.
Raspisivanje	referenduma	iz	članka	19.	ovog	Statuta	

moŢe	 predloŢiti	 najmanje	 jedna	 trećina	 članova	Općin
skog	vijeća,	općinski	načelnik,	20%	ukupnog	broja	birača	
u	Općini	i	većina	vijeća	mjesnih	odbora	na	području	Op
ćine.

Ako	je	raspisivanje	referenduma	predloŢila	najmanje	
jedna	 trećina	članova	Općinskog	vijeća,	odnosno	ako	 je	
raspisivanje	 referenduma	 predloŢio	 općinski	 načelnik	 te	
ako	 je	 raspisivanje	 referenduma	predloŢila	 većina	 vijeća	
mjesnih	 odbora	 na	 području	 Općine,	 Općinsko	 vijeće	
duŢno	je	izjasniti	se	o	podnesenom	prijedlogu	te	ako	pri
jedlog	prihvati,	donijeti	odluku	o	raspisivanju	referenduma	
u	 roku	od	30	dana	od	zaprimanja	prijedloga.	Odluka	o	
raspisivanju	referenduma	donosi	se	većinom	glasova	svih	
članova	Općinskog	vijeća.

Ako	 je	 raspisivanje	 referenduma	predloŢilo	 20%	od	
ukupnog	 broja	 birača	 u	Općini,	 predsjednik	Općinskog	
vijeća	 duŢan	 je	 dostaviti	 zaprimljeni	 prijedlog	 tijelu	
drŢavne	uprave	nadleŢnom	za	lokalnu	i	područnu	(regio
nalnu)	 samoupravu	 u	 roku	 od	 30	 dana	 od	 zaprimanja	
prijedloga.	 Tijelo	 drŢavne	 uprave	 nadleŢno	 za	 lokalnu	 i	
područnu	(regionalnu)	samoupravu	će	u	roku	od	60	dana	
od	dostave	utvrditi	ispravnost	podnesenog	prijedloga,	od
nosno	utvrditi	je	li	prijedlog	podnesen	od	potrebnog	broja	
birača	 u	 Općini	 i	 je	 li	 referendumsko	 pitanje	 sukladno	
odredbama	Zakona	te	odluku	o	utvrđenom	dostaviti	Op
ćinskom	 vijeću	Općine.	 Ako	 tijelo	 drŢavne	 uprave	 nad
leŢno	 za	 lokalnu	 i	 područnu	 (regionalnu)	 samoupravu	
utvrdi	da	je	prijedlog	ispravan,	Općinsko	vijeće	raspisat	će	
referendum	 u	 roku	 od	 30	 dana	 od	 zaprimanja	 odluke.	
Odluku	o	raspisivanju	referenduma	Općinsko	vijeće	do
nosi	 većinom	glasova	ako	 je	na	 sjednici	nazočna	većina	
članova	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće	moŢe	raspisati	savjetodavni	referen
dum	o	pitanjima	iz	svog	djelokruga.

Pravo	glasovanja	na	referendumu	imaju	građani	koji	
imaju	prebivalište	na	području	Općine	i	upisani	su	u	popis	
birača.

Odluka	 donesena	 na	 referendumu	 obvezatna	 je	 za	
Općinsko	 vijeće,	 osim	 odluke	 donesene	 na	 savjetodav
nom	referendumu	koja	nije	obvezatna.

Članak	21.
Zborovi	 građana	 mogu	 se	 sazvati	 radi	 izjašnjavanja	

građana	 o	 pojedinim	 pitanjima	 i	 prijedlozima	 iz	 samo
upravnog	djelokruga	općine	te	raspravljanja	o	potrebama	
i	interesima	građana	od	lokalnog	značenja.

Zborove	građana	saziva	vijeće	mjesnog	odbora.
Zborovi	građana	sazivaju	se	za	cijelo	područje	 ili	za	

dio	područja	mjesnog	odbora.
Zborove	 građana	moŢe	 sazvati	 i	Općinsko	 vijeće	 te	

općinski	načelnik	radi	raspravljanja	i	izjašnjavanja	građana	
o	pitanjima	od	značenja	za	Općinu.

Kada	zborove	građana	saziva	Općinsko	vijeće	ili	op
ćinski	načelnik,	zborovi	građana	sazivaju	se	za	cijelo	pod
ručje	ili	za	dio	područja	Općine,	pojedina	naselja	ili	dije
love	naselja	na	području	Općine,	a	mogu	se	sazvati	 i	za	
cijelo	područje	ili	za	dio	područja	mjesnog	odbora.

Na	 zboru	 građana	 odlučuje	 se	 javnim	 glasovanjem,	
osim	ako	se	na	zboru	većinom	glasova	prisutnih	građana	
ne	donese	odluka	o	tajnom	izjašnjavanju.

Mišljenje	dobiveno	od	zbora	građana	obvezatno	je	za	
mjesni	odbor,	a	savjetodavno	za	Općinsko	vijeće	i	općin
skog	načelnika.
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Način	sazivanja,	rada	i	odlučivanja	na	zboru	građana	
uređuje	 se	općim	aktom	Općine	u	 skladu	sa	zakonom	 i	
ovim	Statutom.

Članak	22.
Građani	imaju	pravo	Općinskom	vijeću	Općine	pred

lagati	donošenje	općeg	akta	ili	rješavanje	određenog	pita
nja	iz	njegova	djelokruga	te	podnositi	peticije	o	pitanjima	
iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	od	lokalnog	značenja.

O	prijedlogu	i	peticiji	 iz	stavka	1.	ovoga	članka	Op
ćinsko	 vijeće	 mora	 raspravljati	 ako	 ga	 potpisom	 podrŢi	
najmanje	10%	od	ukupnog	broja	birača	u	Općini	te	dati	
odgovor	podnositeljima	najkasnije	u	roku	od	tri	mjeseca	
od	zaprimanja	prijedloga.

Prijedlozi	i	peticije	iz	stavka	1.	ovoga	članka	mogu	se	
podnijeti	i	elektroničkim	putem	u	skladu	s	tehničkim	mo
gućnostima	Općine.

Način	podnošenja	prijedloga	i	peticija,	odlučivanja	o	
njima	i	druga	pitanja	uređuju	se	općim	aktom	Općine.

Članak	23.
Tijela	Općine	duŢna	su	omogućiti	građanima	i	prav

nim	osobama	podnošenje	predstavki	i	prituŢbi	na	svoj	rad	
i	 na	 rad	njihovih	upravnih	 tijela	 te	na	nepravilan	odnos	
zaposlenih	u	tim	tijelima	kad	im	se	obraćaju	radi	ostvariva
nja	svojih	prava	i	interesa	ili	izvršavanja	svojih	građanskih	
duŢnosti.

Na	podnesene	predstavke	i	prituŢbe	čelnik	tijela	Op
ćine	 odnosno	 pročelnik	 upravnog	 tijela	 duŢan	 je	 građa
nima	i	pravnim	osobama	dati	odgovor	u	roku	od	30	dana	
od	dana	podnošenja	predstavke,	odnosno	prituŢbe.

Ostvarivanje	prava	iz	stavka	1.	ovoga	članka	osigurava	
se	 ustanovljavanjem	 knjige	 za	 prituŢbe,	 postavljanjem	
sandučića	 za	 predstavke	 i	 prituŢbe,	 omogućavanjem	
usmenog	izjavljivanja	predstavke	i	prituŢbe,	neposrednim	
komuniciranjem	s	predstavnicima	tijela	općine	i	sluŢbeni
cima	 upravnog	 tijela	 te	 dostavom	 predstavki	 i	 prituŢbi	
elektroničkim	putem,	u	skladu	s	tehničkim	mogućnostima	
Općine.

VII. tIjeLa OpĆIne

Članak	24.
Tijela	Općine	su	predstavničko	tijelo	–	Općinsko	vi

jeće	i	izvršno	tijelo	–	općinski	načelnik.

1. preDstaVnIčkO tIjeLO – OpĆInskO VIjeĆe

Članak	25.
Općinsko	vijeće	predstavničko	je	tijelo	građana	i	tijelo	

lokalne	samouprave	koje	donosi	akte	u	okviru	djelokruga	
općine	 te	 obavlja	 druge	poslove	 u	 skladu	 sa	 zakonom	 i	
ovim	Statutom.

Ako	zakonom	ili	drugim	propisom	nije	utvrđeno	tijelo	
nadleŢno	 za	 obavljanje	 poslova	 iz	 samoupravnog	 djelo
kruga,	poslovi	i	zadaće	koje	se	odnose	na	uređivanje	od
nosa	iz	samoupravnog	djelokruga	u	nadleŢnosti	su	Općin
skog	vijeća,	a	izvršni	poslovi	i	zadaće	u	nadleŢnosti	su	op
ćinskog	načelnika.

Ukoliko	se	na	način	propisan	stavkom	2.	ovoga	članka	
ne	moŢe	utvrditi	nadleŢno	tijelo,	poslove	i	zadaće	obavlja	
Općinsko	vijeće.

Članak	26.
Općinsko	vijeće:
–	 donosi	Statut	Općine,
–	 donosi	Poslovnik	Općinskog	Vijeća	Općine,
–	 donosi	proračun	i	odluku	o	izvršavanju	proračuna,
–	 donosi	 godišnji	 izvještaj	 o	 izvršenju	 proračuna	 te	

polugodišnji	izvještaj	o	izvršenju	proračuna,

–	 donosi	odluku	o	privremenom	financiranju,
–	 donosi	odluku	o	zaduŢivanju,
–	 donosi	odluku	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	raspo

laganja	nekretninama	u	vlasništvu	Općine,
–	 odlučuje	o	stjecanju	i	otuđenju	pokretnina	i	nekret

nina	Općine	te	drugom	raspolaganju	imovinom	većom	od	
visine	pojedinačne	vrijednost	 iznad	0,5%	iznosa	prihoda	
bez	primitaka	ostvarenih	u	godini	koja	prethodi	godini	u	
kojoj	 se	 odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 pokretnina	 i	
nekretnina	odnosno	drugom	raspolaganju	imovinom,	pod	
uvjetom	da	stjecanje	i	otuđivanje	nekretnina	i	pokretnina	
te	 drugo	 raspolaganje	 imovinom	 mora	 biti	 planirano	 u	
proračunu	Općine	i	provedeno	u	skladu	sa	zakonom,

–	 donosi	odluku	o	promjeni	granice	Općine,
–	 uređuje	ustrojstvo	i	djelokrug	upravnih	tijela	odno

sno	upravnih	odjela	i	sluŢbi,
–	 donosi	odluku	o	kriterijima	za	ocjenjivanje	sluŢbe

nika	i	načinu	provođenja	ocjenjivanja,
–	 osniva	javne	ustanove,	ustanove,	trgovačka	društva	

i	druge	pravne	osobe,	 za	obavljanje	 gospodarskih,	druš
tvenih,	 komunalnih	 i	 drugih	 djelatnosti	 od	 interesa	 za	
Općinu,

–	 posebnim	aktom	uređuje	etička	načela	i	standarde	
u	 ponašanju	 nositelja	 političkih	 duŢnosti:	 predsjednika,	
potpredsjednika	 i	članova	Općinskog	vijeća	 te	predsjed
nika	i	članova	radnih	tijela	Općinskog	vijeća,	kao	i	općin
skog	načelnika,	u	obavljanju	njihovih	duŢnosti

–	 odlučuje	o	davanju	suglasnosti	za	zaduŢivanje	prav
	nim	osobama	koje	je	osnovala	Općina	ili	koje	su	u	većin
skom	vlasništvu	Općine;	

–	 daje	prethodne	suglasnosti	na	statute	i	druge	akte	
ustanova,	ukoliko	zakonom	ili	odlukom	o	osnivanju	nije	
drugačije	propisano,

–	 donosi	odluke	o	uspostavljanju	suradnje	odnosno	o	
potpisivanju	 sporazuma	 o	 suradnji	 s	 drugim	 jedinicama	
lokalne	samouprave,	u	skladu	sa	općim	aktima	i	zakonom,

–	 raspisuje	referendum,
–	 bira	 i	 razrješava	 predsjednika	 te	 prvog	 i	 drugog	

potpredsjednika	Općinskog	vijeća,
–	 osniva	radna	tijela,	bira	i	razrješuje	članove	radnih	

tijela	Općinskog	vijeća,
–	 odlučuje	o	pokroviteljstvu	Općine,
–	 donosi	odluku	o	kriterijima,	načinu	i	postupku	za	

dodjelu	 javnih	 priznanja	 i	 dodjeljuje	 javna	 priznanja	 iz	
svojeg	djelokruga,

–	 bira,	 imenuje	 i	 razrješuje	 druge	 osobe	 određene	
zakonom,	 drugim	 propisom,	 ovim	 Statutom	 i	 posebnim	
odlukama	Općinskog	vijeća,

–	 donosi	odluke	i	druge	opće	akte	koji	su	mu	stavljeni	
u	djelokrug	zakonom	i	podzakonskim	aktima,

–	 obavlja	i	druge	poslove	koji	su	zakonom,	drugim	pro
	pisom	i	ovim	Statutom	stavljeni	u	djelokrug	Općinskog	vijeća.

Članak	27.
Općinsko	vijeće	Općine	ima	13	(trinaest)	članova.
Članovi	Općinskog	vijeća	Općine	biraju	se	na	način	i	

po	postupku	propisanom	zakonom.

Članak	28.
Osoba	koja	obnaša	neku	od	nespojivih	duŢnosti,	osim	

osoba	kojima	je	zakonom	zabranjeno	kandidiranje,	moŢe	
se	kandidirati	za	člana	Općinskog	vijeća,	a	ukoliko	bude	
izabrana	za	člana	Općinskog	vijeća,	do	dana	konstituiranja	
duŢna	je	o	obnašanju	nespojive	duŢnosti,	odnosno	prihva
ćanju	 duŢnosti	 člana	 Općinskog	 vijeća	 obavijestiti	 nad
leŢno	upravno	tijelo	Općine.

Članu	Općinskog	vijeća	koji	za	vrijeme	trajanja	man
data	 prihvati	 obnašanje	 duŢnosti	 koja	 se	 prema	 odred
bama	zakona	smatra	nespojivom	s	duŢnošću	člana	Općin
skog	 vijeća,	 za	 vrijeme	 obnašanja	 nespojive	 duŢnosti	
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mandat	miruje	te	je	o	tome	duŢan	obavijestiti	predsjednika	
Općinskog	vijeća	u	roku	od	8	dana	od	prihvaćanja	duŢno
sti,	a	mandat	mu	počinje	mirovati	protekom	toga	roka.

Članu	Općinskog	 vijeća	 koji	 ne	 dostavi	 obavijest	 iz	
stavaka	1.	i	2.	ovoga	članka	mandat	miruje	po	sili	zakona.

Članu	 Općinskog	 vijeća	 kojeg	 je	 općinski	 načelnik	
imenovao	za	privremenog	zamjenika	općinskog	načelnika,	
mandat	miruje	 po	 sili	 zakona	od	dana	 kada	 je	 općinski	
načelnik	onemogućen	obavljati	svoju	duŢnost	zbog	odsut
nosti	ili	drugih	razloga	spriječenosti.

Po	prestanku	obnašanja	nespojive	duŢnosti,	član	Op
ćinskog	vijeća	nastavlja	s	obnašanjem	duŢnosti	na	temelju	
prestanka	mirovanja	mandata,	ako	podnese	pisani	zahtjev	
predsjedniku	 Općinskog	 vijeća.	 Pisani	 zahtjev	 duŢan	 je	
podnijeti	u	roku	od	8	dana	od	prestanka	obnašanja	nespo
jive	duŢnosti,	a	mirovanje	mandata	prestat	će	osmog	dana	
od	dana	podnošenja	pisanog	zahtjeva.

Ako	 član	Općinskog	 vijeća	 po	 prestanku	 obnašanja	
nespojive	duŢnosti	ne	podnese	pisani	zahtjev	iz	stavka	5.	
ovoga	članka,	smatrat	će	se	da	mu	mandat	miruje	iz	osob
nih	razloga.

Član	 Općinskog	 vijeća	 ima	 pravo	 tijekom	 trajanja	
mandata	 staviti	 svoj	mandat	 u	mirovanje	 iz	 osobnih	 ra
zloga,	 podnošenjem	 pisanog	 zahtjeva	 predsjedniku	Op
ćinskog	vijeća.

Mirovanje	mandata	iz	osobnih	razloga	počinje	teći	od	
dana	dostave	pisanog	zahtjeva	sukladno	pravilima	o	do
stavi	propisanim	Zakonom	o	općem	upravnom	postupku,	
a	ne	moŢe	trajati	kraće	od	6	mjeseci.	Član	Općinskog	vi
jeća	 nastavlja	 s	 obnašanjem	 duŢnosti	 člana	 na	 temelju	
prestanka	 mirovanja	 mandata,	 osmog	 dana	 od	 dostave	
obavijesti	predsjedniku	Općinskog	vijeća.

Člana	Općinskog	vijeća	kojem	mandat	miruje,	za	vri
jeme	mirovanja	mandata	zamjenjuje	zamjenik	u	skladu	s	
odredbama	zakona.

Na	 sjednici	Općinskog	 vijeća	 umjesto	 člana	Općin
skog	 vijeća	 koji	 je	 stavio	mandat	 u	mirovanje	 ili	 mu	 je	
mandat	prestao	po	sili	zakona,	pravo	sudjelovanja	i	odlu
čivanja	ima	zamjenik	tog	člana	određen	sukladno	odred
bama	zakona.

Nastavljanje	s	obnašanjem	duŢnosti	člana	Općinskog	
vijeća	Općine	 na	 temelju	 prestanka	mirovanja	mandata	
moŢe	se	traŢiti	samo	jedanput	u	tijeku	trajanja	mandata,	
osim	u	 slučaju	nastavljanja	 s	obnašanjem	duŢnosti	 člana	
Općinskog	vijeća	osobe	koja	je	obnašala	duŢnost	privre
menog	zamjenika	općinskog	načelnika.

Članak	29.
Općinsko	 vijeće	 smatra	 se	 konstituiranim	 izborom	

predsjednika	na	prvoj	sjednici	na	kojoj	je	nazočna	većina	
članova	Općinskog	vijeća.

Članak	30.
Mandat	člana	Općinskog	vijeća	Općine	izabranog	na	

redovnim	izborima	počinje	danom	konstituiranja	Općin
skog	vijeća	i	traje	do	stupanja	na	snagu	odluke	Vlade	Re
publike	Hrvatske	o	raspisivanju	sljedećih	redovnih	izbora	
koji	 se	 odrŢavaju	 svake	 četvrte	 godine	 sukladno	 odred
bama	zakona	kojim	se	uređuju	lokalni	izbori,	odnosno	do	
dana	stupanja	na	snagu	odluke	Vlade	Republike	Hrvatske	
o	 raspuštanju	predstavničkog	 tijela	 sukladno	odredbama	
Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi.

Mandat	člana	Općinskog	vijeća	Općine	izabranog	na	
prijevremenim	 izborima	 počinje	 danom	 konstituiranja	 i	
traje	do	isteka	tekućeg	mandata	Općinskog	vijeća	izabra
nog	na	redovnim	izborima	koji	se	odrŢavaju	svake	četvrte	
godine	sukladno	odredbama	zakona	kojim	se	uređuju	lo
kalni	 izbori,	odnosno	do	dana	stupanja	na	snagu	odluke	
Vlade	 Republike	 Hrvatske	 o	 raspuštanju	 predstavničkog	

tijela	sukladno	odredbama	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi.

Članak	31.
Sjednice	Općinskog	vijeća	su	javne.	Nazočnost	javno

sti	moŢe	se	isključiti	samo	iznimno,	u	slučajevima	predvi
đenim	posebnim	propisima	i	općim	aktom	Općine.

Sjednicama	 Općinskog	 vijeća	 prisustvuje	 općinski	
načelnik	i	druge	osobe	sukladno	odredbama	ovoga	Statuta	
i	Poslovnika	Općinskog	vijeća.

Na	sjednicama	Općinskog	vijeća	glasuje	se	javno,	ako	
Općinsko	vijeće	ne	odluči	da	se,	u	skladu	s	Poslovnikom	ili	
drugim	općim	aktom,	o	nekom	pitanju	glasuje	tajno.

Članak	32.
Općinsko	vijeće	donosi	odluke	i	druge	akte	većinom	

glasova	ako	je	na	sjednici	nazočna	većina	članova	Općin
skog	vijeća.

Većinom	glasova	 svih	 članova	Općinskog	 vijeća	do
nose	se	Statut	Općine,	proračun,	godišnji	izvještaj	o	izvr
šenju	proračuna,	kao	i	drugi	akti	utvrđeni	ovim	Statutom	i	
Poslovnikom	Općinskog	vijeća.

Dvotrećinskom	većinom	glasova	svih	članova	Općin
skog	vijeća	donosi	se	odluka	o	raspisivanju	referenduma	
za	opoziv	općinskog	načelnika	koji	 je	predloŢilo	2/3	čla
nova	Općinskog	vijeća.

Članak	33.
Općinsko	vijeće	ima	predsjednika	i	dva	potpredsjed

nika	i	to:	prvog	potpredsjednika	i	drugog	potpredsjednika,	
koji	se	biraju	većinom	glasova	svih	članova	Općinskog	vi
jeća,	iz	reda	članova	Općinskog	vijeća.

Predsjednik	i	prvi	potpredsjednik	u	pravilu	se	biraju	iz	
reda	predstavničke	većine,	a	drugi	potpredsjednik	iz	reda	
predstavničke	manjine,	na	njihov	prijedlog.

Članak	34.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	saziva	sjednice	Općin

skog	vijeća,	predsjeda	sjednicama	i	predstavlja	Općinsko	
vijeće.

Potpredsjednici	 Općinskog	 vijeća	 pomaŢu	 u	 radu	
predsjedniku	Općinskog	vijeća	i	zamjenjuju	predsjednika	
na	način	 i	u	slučajevima	utvrđenim	Poslovnikom	Općin
skog	vijeća	Općine.

DuŢnost	predsjednika	i	potpredsjednika	vijeća	je	po
časna	i	za	njezino	obavljanje	obnašatelji	duŢnosti	ne	pri
maju	plaću.	Predsjednik	i	potpredsjednici	imaju	pravo	na	
naknadu	sukladno	odluci	Općinskog	vijeća.

Ostala	 prava	 i	 duŢnosti	 predsjednika	 i	 potpredsjed
nika	Općinskog	vijeća	utvrđuju	se	Poslovnikom	Općinskog	
vijeća.

Članak	35.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	saziva	sjednice	Općin

skog	vijeća	po	potrebi,	a	najmanje	jednom	u	tri	mjeseca.

Članak	36.
Predsjednik	Općinskog	vijeća	duŢan	 je	 sazvati	 sjed

nicu	Općinskog	 vijeća	 na	 obrazloŢeni	 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	1.	ovoga	članka,	na	obrazloŢeni	
zahtjev	najmanje	jedne	trećine	članova	Općinskog	vijeća,	
sjednicu	će	sazvati	općinski	načelnik	u	roku	od	8	dana.

Nakon	proteka	rokova	iz	stavka	2.	ovoga	članka	sjed
nicu	moŢe	sazvati,	na	obrazloŢeni	zahtjev	najmanje	jedne	
trećine	 članova	 Općinskog	 vijeća,	 čelnik	 tijela	 drŢavne	
uprave	nadleŢnog	za	lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	sa
moupravu.



Stranica	10	 Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije	od	19.	oŢujka	2021.	 Broj	13/21

Sjednica	Općinskog	 vijeća	 sazvana	 sukladno	odred
bama	stavaka	1.,	2.	 i	3.	ovoga	članka	mora	se	odrŢati	u	
roku	od	15	dana	od	dana	sazivanja.

Sjednica	 sazvana	protivno	odredbama	ovoga	članka	
smatra	se	nezakonitom,	a	doneseni	akti	ništavima.

Članak	37.
Sjednice	Općinskog	vijeća	mogu	se	sazivati	i	elektro

ničkim	putem.
U	slučaju	nastupanja	posebnih	okolnosti	koje	podra

zumijevaju	događaj	ili	određeno	stanje	koje	se	nije	moglo	
predvidjeti	i	na	koje	se	nije	moglo	utjecati,	a	koje	trenu
tačno	ugroŢava	pravni	poredak,	Ţivot,	zdravlje	ili	sigurnost	
stanovništva	te	imovinu	veće	vrijednosti,	za	vrijeme	traja
nja	posebnih	okolnosti	sjednice	Općinskog	vijeća	iznimno	
se	mogu	odrŢavati	elektroničkim	putem.

Članak	38.
Predsjedniku	 i	 potpredsjednicima	 Općinskog	 vijeća	

prava	na	 temelju	obavljanja	duŢnosti	 prestaju	u	 slučaje
vima	propisanim	odredbama	Zakona	o	lokalnoj	i	područ
noj	(regionalnoj)	samoupravi.

Članak	39.
Članovi	Općinskog	vijeća	nemaju	obvezujući	mandat	

i	nisu	opozivi.
Član	Općinskog	vijeća	ne	moŢe	biti	kazneno	gonjen	

niti	odgovoran	na	bilo	koji	drugi	način,	zbog	glasovanja,	
izjava	ili	iznesenih	mišljenja	i	stavova	na	sjednicama	Op
ćinskog	vijeća.

Članak	40.
Član	Općinskog	vijeća	duŢnost	obavlja	počasno	i	za	

to	ne	prima	plaću.
Član	Općinskog	vijeća	ima	pravo	na	naknadu	u	skladu	

s	odlukom	Općinskog	vijeća.
Član	Općinskog	vijeća	ima	pravo	na	opravdani	izosta

nak	 s	 posla	 radi	 sudjelovanja	 u	 radu	Općinskog	 vijeća	 i	
njegovih	radnih	tijela,	sukladno	sporazumu	s	poslodavcem.

Članovi	Općinskog	vijeća	imaju	pravo	uvida	u	registar	
birača	za	vrijeme	dok	obavljaju	duŢnost	člana	Općinskog	
vijeća.

Članak	41.
Član	Općinskog	vijeća	ima	pravo	osobito:
–	 sudjelovati	na	sjednicama	Općinskog	vijeća,
–	 izjašnjavati	se,	raspravljati	i	glasovati	o	svakom	pita

nju	koje	je	na	dnevnom	redu	sjednice	Općinskog	vijeća,
–	 predlagati	 Općinskom	 vijeću	 donošenje	 odluka	 i	

drugih	akata,	podnositi	prijedloge	akata,	podnositi	aman
dmane	na	prijedloge	akata,	predlagati	razmatranje	pojedi
nih	pitanja	iz	njegovog	djelokruga,

–	 postavljati	pitanja	iz	djelokruga	rada	Općinskog	vi
jeća,

–	 postavljati	pitanja	općinskom	načelniku	o	njegovu	
radu,	čelnicima	ustanova,	kojih	je	Općina	osnivač	i	upra
vama	trgovačkih	društava	u	kojima	Općina	 ima	preteŢiti	
udio	u	njihovu	radu	ili	obavljanju	poslova	iz	njihova	djelo
kruga,

–	 birati	i	biti	biran	u	radna	tijela	Općinskog	vijeća,
–	 sudjelovati	na	sjednicama	radnih	tijela	Općinskog	

vijeća	i	na	njima	raspravljati,	a	u	radnim	tijelima	kojih	je	
član	i	glasovati,

–	 traŢiti	 i	 dobivati	 podatke	 potrebne	 za	 obavljanje	
duŢnosti	člana,	od	tijela	Općine	te	u	svezi	s	tim	koristiti	se	
njihovim	stručnim	i	tehničkim	uslugama,

–	 druga	 prava	 i	 duŢnosti	 utvrđena	 odredbama	 za
kona,	ovoga	Statuta	i	Poslovnika	Općinskog	vijeća.

Član	 je	 duŢan	 čuvati	 tajnost	 podataka,	 koji	 su	 kao	
tajni	 određeni	 u	 skladu	 s	 pozitivnim	 propisima,	 za	 koje	
sazna	za	vrijeme	obnašanja	duŢnosti	člana.

Članak	42.
Članu	Općinskog	vijeća	mandat	prestaje	u	sljedećim	

slučajevima:
–	 ako	 podnese	 ostavku,	 danom	 dostave	 pisane	

ostavke	 sukladno	 pravilima	 o	 dostavi	 propisanim	 Zako
nom	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	duŢem	od	6	mje
seci,	danom	pravomoćnosti	sudske	presude,

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

–	 ako	 mu	 prestane	 hrvatsko	 drŢavljanstvo,	 danom	
prestanka	drŢavljanstva,	sukladno	odredbama	zakona	ko
jim	se	uređuje	hrvatsko	drŢavljanstvo,

–	 smrću.

Pisana	ostavka	člana	Općinskog	vijeća	podnesena	na	
način	propisan	stavkom	1.	alinejom	1.	ovoga	članka	treba	
biti	zaprimljena	najkasnije	3	dana	prije	zakazanog	odrŢa
vanja	 sjednice	 Općinskog	 vijeća.	 Pisana	 ostavka	 člana	
Općinskog	vijeća	treba	biti	ovjerena	kod	javnog	biljeŢnika	
najranije	8	dana	prije	podnošenja	iste.

Ostavka	 podnesena	 suprotno	 stavku	 1.	 alineji	 1.	 i	
stavku	2.	ovoga	članka	ne	proizvodi	pravni	učinak.

Članu	 Općinskog	 vijeća	 kojem	 prestane	 hrvatsko	
drŢavljanstvo,	a	koji	je	drŢavljanin	drŢave	članice	Europske	
unije,	mandat	ne	prestaje	na	temelju	stavka	1.	alineje	5.	
ovoga	članka.

Članak	43.
Vlada	Republike	Hrvatske,	na	prijedlog	tijela	drŢavne	

uprave	nadleŢnog	za	lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	sa
moupravu,	 raspustit	 će	 Općinsko	 vijeće,	 ako	 Općinsko	
vijeće	u	 tekućoj	 godini	 ne	donese	proračun	 za	 sljedeću	
godinu	niti	odluku	o	privremenom	financiranju	te	ako	ne	
donese	proračun	do	isteka	roka	privremenog	financiranja,	
osim	u	slučaju	određenom	zakonom.

U	slučaju	iz	stavka	1.	ovog	članka,	pod	uvjetima	i	po	
postupku	propisanima	zakonom	Vlada	Republike	Hrvat
ske	će	raspisati	prijevremene	izbore	za	članove	Općinskog	
vijeća.

Osim	 razloga	 opisanog	 u	 stavku	 1.	 ovoga	 članka,	
odredbama	Zakona	 o	 lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj)	
samoupravi	utvrđeni	su	i	drugi	razlozi	i	uvjeti	za	raspušta
nje	predstavničkog	tijela	od	strane	Vlade	Republike	Hrvat
ske,	a	na	prijedlog	tijela	drŢavne	uprave	nadleŢnog	za	lo
kalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu.

Članak	44.
Vlada	 Republike	Hrvatske	 istovremeno	 će	 raspustiti	

Općinsko	vijeće	 i	 razriješiti	općinskog	načelnika,	na	pri
jedlog	 tijela	 drŢavne	 uprave	 nadleŢnog	 za	 lokalnu	 i	 po
dručnu	(regionalnu)	samoupravu:

–	 ako	nakon	raspuštanja	Općinskog	vijeća	iz	razloga	
navedenih	u	članku	43.	stavku	1.	ovoga	Statuta	novoiza
brano	Općinsko	vijeće	ne	donese	proračun	u	roku	od	90	
dana	od	konstituiranja,

–	 ako	Općinsko	vijeće	ne	donese	proračun	u	roku	od	
45	dana	od	dana	kada	ga	je	novoizabrani	općinski	načel
nik	 (nakon	 razrješenja	 prethodnog	 općinskog	 načelnika	
temeljem	odredaba	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(regio
nalnoj)	samoupravi)	predloŢio	Općinskom	vijeću.
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U	slučaju	iz	stavka	1.	ovoga	članka	Vlada	Republike	
Hrvatske	imenovat	će	povjerenika	Vlade	Republike	Hrvat
ske	za	obavljanje	poslova	iz	nadleŢnosti	Općinskog	vijeća	
i	općinskog	načelnika	 i	 raspisati	prijevremene	 izbore	 su
kladno	posebnom	zakonu.

Zakonom	su	propisani	razlozi,	uvjeti	za	imenovanje	i	
razrješenje	povjerenika	Vlade	Republike	Hrvatske	te	nje
gove	ovlasti	i	nadleŢnosti.

Članak	45.
Poslovnikom	Općinskog	 vijeća	 detaljnije	 se	 uređuje	

način	konstituiranja,	sazivanja	sjednica,	način	rada	i	tijek	
sjednice,	 sudjelovanje	u	 radu	 i	 odlučivanju,	ostvarivanje	
prava,	 obveze	 i	 odgovornosti	 člana,	 osiguranje	 praćenja	
rasprave,	ostvarivanje	prava	 i	duŢnosti	predsjednika	Op
ćinskog	vijeća,	djelokrug,	sastav	i	način	rada	radnih	tijela,	
način	 i	 postupak	 donošenja	 akata	 u	Općinskom	 vijeću,	
postupak	izbora	i	razrješenja,	prisustvovanje	građana	sjed
nicama	te	druga	pitanja	u	svezi	s	radom	Općinskog	vijeća.

Iznimno,	posebnim	aktima	Općinskog	vijeća	mogu	se	
urediti	pojedina	pitanja	od	značaja	za	rad	Općinskog	vi
jeća.

1.1. radna tijela

Članak	46.
Radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:
–	 Komisija	za	izbor	i	imenovanja,
–	 Komisija	za	Statut,	Poslovnik	i	normativnu	djelatnost,
–	 Mandatna	komisija.
Radna	tijela	iz	stavka	1.	ovoga	članka	imaju	po	jednog	

predsjednika	i	po	dva	člana,	koji	se	biraju	iz	redova	čla
nova	Općinskog	vijeća.

Članak	47.
Komisija	za	izbor	i	imenovanja,	predlaŢe:
–	 izbor	 i	 razrješenje	predsjednika	 i	potpredsjednika	

Općinskog	vijeća,
–	 izbor	i	razrješenje	članova	radnih	tijela	Općinskog	

vijeća,
–	 imenovanje	 i	 razrješenje	 drugih	 osoba	 određenih	

ovim	Statutom	i	drugim	odlukama	Općinskog	vijeća,
–	 propise	o	primanjima	vijećnika,	te	naknade	vijećni

cima	za	rad	u	Općinskom	vijeću.

Članak	48.
Komisija	za	Statut,	Poslovnik	i	normativnu	djelatnost:
–	 predlaŢe	 Statut	Općine	 i	 Poslovnik	Općinskog	 vi

jeća,
–	 predlaŢe	 pokretanje	 postupka	 za	 izmjenu	 Statuta	

odnosno	Poslovnika	Općinskog	vijeća,
–	 razmatra	 prijedloge	 odluka	 i	 drugih	 općih	 akata	

koje	donosi	Općinsko	vijeće	u	pogledu	njihove	usklađe
nosti	s	Ustavom	i	pravnim	sustavom,	te	u	pogledu	njihove	
pravne	obrade	i	o	tome	daje	mišljenje	i	prijedloge	općin
skom	vijeću,

–	 obavlja	i	druge	poslove	određene	ovim	Statutom.

Članak	49.
Mandatna	komisija:
–	 na	 konstituirajućoj	 sjednici	 obavještava	Općinsko	

vijeće	o	provedenim	izborima	za	Općinsko	vijeće	i	 ime
nima	 izabranih	 vijećnika,	 temeljem	objavljenih	 rezultata	
nadleŢnog	izbornog	povjerenstva	o	provedenim	izborima,

–	 obavještava	Općinsko	vijeće	o	podnesenim	ostav
kama	na	vijećničku	duŢnost,	 te	o	zamjenicima	vijećnika	
koji	umjesto	njih	počinju	obavljati	vijećničku	duŢnost,

–	 obavještava	Općinsko	vijeće	o	mirovanju	mandata	
vijećnika	i	o	zamjenicima	vijećnika	koji	umjesto	njih	poči
nju	obavljati	vijećničku	duŢnost,

–	 obavještava	Općinsko	vijeće	o	prestanku	mirovanja	
mandata	vijećnika,

–	 obavještava	Općinsko	vijeće	o	prestanku	mandata	
kada	 se	 ispune	zakonom	predviđeni	uvjeti	 i	obavještava	
Općinsko	vijeće	da	su	ispunjeni	zakonski	uvjeti	za	početak	
mandata	zamjeniku	vijećnika.

Članak	50.
Općinsko	vijeće	moŢe	uz	radna	tijela	osnovana	ovim	

Statutom,	osnivati	druga	 stalna	 i	povremena	 radna	 tijela	
radi	proučavanja	i	razmatranja	drugih	pitanja	iz	djelokruga	
Općinskog	 vijeća,	 pripreme	 prijedloga	 odluka	 i	 drugih	
akata,	davanja	mišljenja	i	prijedloga	u	svezi	pitanja	koja	su	
na	dnevnom	redu	Općinskog	vijeća.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	ti
jela	utvrđuje	se	Poslovnikom	Općinskog	vijeća	 ili	poseb
nom	odlukom.

2. IZVrŠnO tIjeLO – OpĆInskI načeLnIk

Članak	51.
Općinski	načelnik	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	izvršne	

vlasti	u	Općini.

Članak	52.
Općinski	načelnik	bira	 se	na	neposrednim	 izborima	

sukladno	posebnom	zakonu.

Članak	53.
Mandat	općinskog	načelnika	traje	u	pravilu	četiri	go

dine.
Mandat	 općinskog	 načelnika	 počinje	 prvog	 radnog	

dana	koji	slijedi	danu	objave	konačnih	rezultata	 izbora	 i	
traje	do	prvog	radnog	dana	koji	slijedi	danu	objave	konač
nih	rezultata	izbora	novoga	općinskog	načelnika.	Iznimno,	
mandat	 općinskog	 načelnika	 kojeg	 je	 Vlada	 Republike	
Hrvatske	 razriješila	 traje	 do	 stupanja	 na	 snagu	 odluke	
Vlade	Republike	Hrvatske	o	razrješenju	odnosno	istovre
menom	raspuštanju	Općinskog	vijeća	i	razrješenju	općin
skog	načelnika.

Općinski	 načelnik	 stupa	 na	 duŢnost	 prvog	 radnog	
dana	 koji	 slijedi	 danu	objave	 konačnih	 rezultata	 izbora.	
Iznimno,	općinski	načelnik	stupa	na	duŢnost	danom	pod
nošenja	ostavke	na	nespojivu	duŢnost,	ukoliko	se	za	izbor	
općinskog	načelnika	kandidirala	osoba	koja	obnaša	nes
pojivu	duŢnost	i	izabrana	je	za	općinskog	načelnika.

Članak	54.
Ako	za	vrijeme	trajanja	mandata	općinskog	načelnika	

nastupe	okolnosti	zbog	kojih	je	općinski	načelnik	onemo
gućen	 obavljati	 svoju	 duŢnost	 zbog	 duŢe	 odsutnosti	 ili	
drugih	razloga	spriječenosti,	općinskog	načelnika	zamije
nit	 će	 privremeni	 zamjenik	 kojeg	 će	 imenovati	 općinski	
načelnik	na	početku	mandata	iz	reda	članova	Općinskog	
vijeća.

Odluku	o	imenovanju	privremenog	zamjenika	iz	reda	
članova	Općinskog	vijeća	općinski	načelnik	moŢe	promi
jeniti	tijekom	mandata.

Zamjenik	općinskog	načelnika	iz	reda	članova	Općin
skog	 vijeća	 je	 privremeni	 zamjenik	 općinskog	 načelnika	
koji	 zamjenjuje	 općinskog	 načelnika	 za	 vrijeme	 trajanja	
duŢe	odsutnosti	ili	drugih	razloga	spriječenosti	zbog	kojih	
je	općinski	načelnik	kojemu	mandat	nije	prestao	onemo
gućen	obavljati	svoju	duŢnost.

Privremeni	 zamjenik	 ovlašten	 je	 obavljati	 samo	 re
dovne	 i	 nuŢne	 poslove	 kako	 bi	 se	 osiguralo	 nesmetano	
funkcioniranje	Općine.
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Privremeni	zamjenik	za	vrijeme	zamjenjivanja	općin
skog	načelnika	ostvaruje	prava	općinskog	načelnika.

Ako	zbog	okolnosti	iz	stavka	1.	ovoga	članka	nastupi	
prestanak	mandata	 općinskog	 načelnika	 u	Općini	 će	 se	
raspisati	 prijevremeni	 izbori	 za	općinskog	načelnika.	Do	
provedbe	prijevremenih	izbora	duŢnost	općinskog	načel
nika	obnašat	će	povjerenik	Vlade	Republike	Hrvatske.

Ovlast	privremenog	zamjenika	za	zamjenjivanje	op
ćinskog	načelnika	prestaje	danom	nastavljanja	obavljanja	
duŢnosti	općinskog	načelnika	po	prestanku	razloga	zbog	
kojih	 je	općinski	načelnik	bio	onemogućen	u	obavljanju	
svoje	duŢnosti,	odnosno	u	slučaju	iz	stavka	6.	ovoga	članka	
danom	stupanja	na	snagu	rješenja	o	imenovanju	povjere
nika	Vlade	Republike	Hrvatske.

O	okolnostima	iz	stavka	1.	i	2.	ovoga	članka	općinski	
načelnik	ili	pročelnik	upravnog	tijela	Općine	nadleŢnog	za	
sluŢbeničke	 odnose	 duŢan	 je	 obavijestiti	 predsjednika	
Općinskog	vijeća	odmah	po	nastanku	tih	okolnosti.

O	okolnostima	iz	stavka	6.	ovoga	članka	predsjednik	
Općinskog	vijeća	će	u	roku	od	8	dana	obavijestiti	Vladu	
Republike	Hrvatske	radi	raspisivanja	prijevremenih	izbora	
za	novog	općinskog	načelnika.

Članak	55.
Općinski	načelnik	odlučit	će	hoće	li	duŢnost	na	koju	

je	izabran	obavljati	profesionalno	te	moŢe	promijeniti	na
čin	obavljanja	duŢnosti	u	tijeku	mandata,	a	sve	na	način,	
po	postupku	i	u	rokovima	utvrđenim	odredbama	Zakona	
o	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi.

Općinski	načelnik	koji	duŢnost	obavlja	volonterski	ne	
moŢe	 promijeniti	 način	 obavljanja	 duŢnosti	 u	 godini	
odrŢavanja	redovnih	lokalnih	izbora.

Članak	56.
Općinski	načelnik	koji	duŢnost	obavlja	profesionalno,	

za	 vrijeme	 profesionalnog	 obavljanja	 duŢnosti	 ostvaruje	
pravo	na	plaću	kao	i	druga	prava	iz	rada,	a	vrijeme	obav
ljanja	duŢnosti	uračunava	mu	se	u	staŢ	osiguranja.

Općinski	 načelnik	 koji	 duŢnost	 obavlja	 volonterski	
ima	pravo	na	naknadu	za	rad	i	nema	pravo	na	naknadu	po	
prestanku	obavljanja	duŢnosti.

Općinski	načelnik	koji	 je	duŢnost	obavljao	profesio
nalno	 posljednjih	 6	mjeseci	 i	 manje	 od	 6	mjeseci	 prije	
prestanka	obavljanja	duŢnosti,	po	prestanku	profesional
nog	obavljanja	duŢnosti	ostvaruje	pravo	na	naknadu	plaće,	
koja	se	isplaćuje	na	teret	proračuna	Općine	i	pravo	na	staŢ	
osiguranja	 po	 postupku,	 u	 visini	 i	 za	 vrijeme	 propisano	
odredbama	Zakona	 o	 lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj)	
samoupravi.

Članak	57.
Općinski	 načelnik	 kao	 nositelj	 izvršnih	 poslova	 u	

okviru	samoupravnog	djelokruga	Općine	osobito:
–	 priprema	i	utvrđuje	prijedloge	općih	i	drugih	akata	

i	predlaŢe	Općinskom	vijeću	njihovo	donošenje,
–	 moŢe	dati	mišljenje	 o	prijedlozima	 koje	podnose	

Općinskom	vijeću	drugi	ovlašteni	predlagatelji,
–	 izvršava	 ili	 osigurava	 izvršavanje	 općih	 i	 drugih	

akata	Općinskog	vijeća,
–	 podnosi	Općinskom	vijeću	izvješća	o	svom	radu,
–	 utvrđuje	prijedlog	proračuna	Općine	i	odluke	o	iz

vršavanju	proračuna	i	prijedlog	odluke	o	privremenom	fi
nanciranju	te	ih	podnosi	Općinskom	vijeću,

–	 odgovoran	je	za	izvršavanje	općinskog	proračuna,
–	 utvrđuje	 prijedlog	 godišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	

proračuna	 te	 polugodišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	 prora
čuna,

–	 upravlja	nekretninama,	pokretninama	i	imovinskim	
pravima	u	vlasništvu	Općine	te	upravlja	prihodima	i	rasho
dima	Općine,	u	skladu	sa	zakonom,	ovim	Statutom	i	op
ćim	aktima	Općinskog	vijeća,

–	 odlučuje	o	stjecanju	i	otuđivanju	nekretnina	i	pokret
nina	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	otuđiva
nju	nekretnina	i	pokretnina,	odnosno	o	drugom	raspola
ganju	 imovinom.	Ako	 je	 taj	 iznos	 veći	 od	1.000.000,00	
kuna,	 općinski	 načelnik	 moŢe	 odlučivati	 najviše	 do	
1.000.000,00	kuna,	a	ako	je	taj	iznos	manji	od	70.000,00	
kuna,	 tada	moŢe	 odlučivati	 najviše	 do	 70.000,00	 kuna.	
Stjecanje	 i	 otuđivanje	 nekretnina	 i	 pokretnina	 te	 drugo	
raspolaganje	 imovinom	mora	biti	planirano	u	proračunu	
Općine	i	provedeno	u	skladu	sa	zakonom,

–	 upravlja	 raspoloŢivim	novčanim	sredstvima	na	 ra
čunu	proračuna	Općine,

–	 donosi	opće	i	pojedinačne	akte	kada	je	na	to	ovla
šten	propisima,

–	 donosi	Pravilnik	o	unutarnjem	redu	za	upravna	ti
jela	Općine,

–	 imenuje	i	razrješava	pročelnike	upravnih	tijela,
–	 odlučuje	o	pitanjima	vezanim	uz	sluŢbeničke	od

nosno	radne	odnose	u	skladu	sa	zakonom,
–	 imenuje	i	razrješuje	osobu	za	nepravilnosti,
–	 dodjeljuje	javna	priznanja,	za	koja	je	ovlašten,
–	 imenuje	i	razrješuje	predstavnike	Općine	u	tijelima	

javnih	trgovačkih	društva	i	drugih	pravnih	osoba	kojih	 je	
osnivač	Općina	odnosno	član,	osim	ako	posebnim	zako
nom	nije	drugačije	određeno.	Odluku	o	imenovanju	i	ra
zrješenju	 općinski	 načelnik	 duŢan	 je	 objaviti	 u	 prvom	
broju	sluŢbenog	glasila	Općine	koji	slijedi	nakon	donoše
nja	te	odluke,

–	 utvrđuje	plan	prijma	u	sluŢbu	u	upravna	tijela	Op
ćine,

–	 donosi	potrebne	akte	i	sklapa	ugovore	u	provedbi	
mjera	za	poticanje	zapošljavanja,

–	 predlaŢe	 izradu	dokumenata	prostornog	uređenja	
te	sudjeluje	u	svim	aktivnostima	u	postupku	njihova	dono
šenja,	sukladno	zakonu,

–	 obavlja	 poslove	 raspolaganja	 nekretninama,	 u	
skladu	sa	zakonom,	drugim	propisima	i	aktima,

–	 sklapa	ugovore	i	druge	pravne	poslove	u	skladu	sa	
zakonom,	ovim	Statutom	i	drugim	odlukama	i	propisima,

–	 donosi	potrebne	akte	 iz	djelokruga	 javne	nabave,	
komunalnog	gospodarstva	i	gospodarstva	te	poljoprivrede	
i	drugih	djelatnosti,	za	što	je	ovlašten	posebnim	zakonima	
i	drugim	propisima,

–	 daje	 suglasnosti,	 utvrđuje	posebne	uvjete	 i	 izdaje	
potvrde	kada	je	na	to	ovlašten	posebnim	zakonima	i	dru
gim	propisima,

–	 daje	 prethodnu	 suglasnost	 na	 izmjenu	 cijena	 ko
munalnih	usluga,

–	 u	 zakonom	 i	 drugim	 propisima	 određenim	 roko
vima	 podnosi	 Općinskom	 vijeću	 izvješća	 o	 izvršavanju	
pojedinih	programa,	projekata	i	slično,

–	 provodi	postupak	natječaja	i	donosi	odluku	o	naj
povoljnijoj	ponudi	za	davanje	u	zakup	poslovnog	prostora	
u	vlasništvu	Općine	u	skladu	s	posebnom	odluku	Općin
skog	vijeća,

–	 utvrđuje	prijedloge	odluka	o	uređenju	prometa	na	
području	Općine,	sukladno	zakonu,

–	 organizira	i	osigurava	uvjete	za	provođenje	obveza	
iz	područja	sustava	civilne	zaštite	i	zaštite	od	poŢara,

–	 usmjerava	 djelovanje	 upravnih	 tijela	 u	 obavljanju	
poslova	 iz	 samoupravnog	 djelokruga	 Općine,	 odnosno	
poslova	drŢavne	uprave,	ako	su	povjereni	Općini,	te	nad
zire	zakonitost	rada	upravnih	tijela	koja	obavljaju	poslove	
iz	samoupravnog	djelokruga	Općine,

–	 obavlja	nadzor	nad	zakonitošću	rada	tijela	mjesnog	
odbora	te	na	njegov	prijedlog	Općinsko	vijeće	moŢe	ras
pustiti	vijeće	mjesnog	odbora	ako	ono	učestalo	krši	Statut	
Općine,	pravila	mjesnog	odbora	ili	ne	izvršava	povjerene	
mu	poslove,
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–	 po	 potrebi,	 u	 cilju	 učinkovitijeg	 i	 djelotvornijeg	
rada	u	obavljanju	 izvršnih	poslova	 iz	djelokruga	Općine	
osniva	i	imenuje	radna	tijela	za	provedbu	pojedinih	aktiv
nosti,

–	 obavlja	i	druge	poslove	utvrđene	zakonom,	drugim	
propisima,	 Statutom,	 odlukama	 i	 drugim	 aktima	Općin
skog	vijeća	i	drugim	propisima	i	aktima.

Članak	58.
Općinski	načelnik	je	odgovoran	za	ustavnost	i	zakoni

tost	obavljanja	poslova	koji	su	u	njegovom	djelokrugu	i	za	
ustavnost	i	zakonitost	akata	upravnih	tijela	Općine.

Članak	59.
Općinski	načelnik	dva	puta	godišnje	podnosi	polugo

dišnje	izvješće	o	svom	radu	Općinskom	vijeću	i	to	do	31.	
oŢujka	 tekuće	godine	za	 razdoblje	 srpanj–prosinac	pret
hodne	godine	 i	do	15.	rujna	za	razdoblje	siječanj–lipanj	
tekuće	godine.

Općinsko	 vijeće	 moŢe,	 pored	 izvješća	 iz	 stavka	 1.	
ovoga	 članka,	 od	 općinskog	 načelnika	 traŢiti	 izvješće	 o	
pojedinim	 pitanjima	 iz	 njegovog	 djelokruga,	 sukladno	
odredbama	Poslovnika	Općinskog	vijeća.

Općinski	 načelnik	 podnosi	 izvješće	 po	 zahtjevu	 iz	
stavka	2.	ovoga	članka	u	 roku	od	30	dana	od	dana	pri
mitka	zaključka	Općinskog	vijeća	o	prijedlogu	za	traŢenje	
izvješća.	Ukoliko	 jedan	zahtjev	 sadrŢi	 veći	broj	 različitih	
pitanja,	 rok	 za	 podnošenje	 izvješća	 iznosi	 60	 dana	 od	
dana	primitka	zaključka.

Općinsko	 vijeće	 ne	 moŢe	 zahtijevati	 od	 općinskog	
načelnika	izvješće	o	bitno	podudarnom	pitanju	prije	pro
teka	 roka	od	6	mjeseci	od	ranije	podnesenog	 izvješća	o	
istom	pitanju	odnosno	od	dana	kada	je	Općinsko	vijeće	
donijelo	zaključak	kojim	ne	prihvaća	prijedlog	za	traŢenje	
izvješća.

Članak	60.
Općinski	načelnik	odgovoran	je	za	zakonito	i	pravilno	

obavljanje	 povjerenih	 poslova	 drŢavne	 uprave	 tijelu	
drŢavne	uprave	nadleŢnom	za	upravni	nadzor	u	odgova
rajućem	upravnom	području.

Općinski	načelnik	obavlja	poslove	utvrđene	Statutom	
Općine,	u	skladu	sa	zakonom.

Općinski	načelnik	u	obavljanju	poslova	iz	samouprav
nog	djelokruga	Općine	ima	pravo	obustaviti	od	primjene	
opći	 akt	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	8	dana	od	dana	
donošenja	 općeg	 akta.	Općinski	 načelnik	 ima	pravo	 za
traŢiti	od	Općinskog	vijeća	da	u	roku	od	8	dana	od	dono
šenja	odluke	o	obustavi	otkloni	uočene	nedostatke	u	op
ćem	aktu.

Ako	Općinsko	vijeće	ne	otkloni	uočene	nedostatke	iz	
stavka	 3.	 ovoga	 članka,	 općinski	 načelnik	 duŢan	 je	 bez	
odgode	o	tome	obavijestiti	nadleŢno	tijelo	drŢavne	uprave	
u	 čijem	 je	 djelokrugu	 opći	 akt	 i	 dostaviti	 mu	 odluku	 o	
obustavi	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	61.
Općinskom	načelniku	mandat	prestaje	po	sili	zakona	

nastupom	okolnosti	propisanih	posebnim	zakonom.
Pročelnik	upravnog	tijela	Općine	nadleŢnog	za	sluŢ

beničke	 odnose	 će	 u	 roku	 od	 8	 dana	 obavijestiti	 Vladu	
Republike	Hrvatske	o	prestanku	mandata	općinskog	na
čelnika,	 radi	 raspisivanja	 prijevremenih	 izbora	 za	 novog	
općinskog	načelnika,	u	slučajevima	propisanim	Zakonom	
o	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi.

Članak	62.
Općinski	načelnik	moŢe	se	opozvati	putem	referen

duma.
Raspisivanje	referenduma	za	opoziv	moŢe	predloŢiti:
–	 20%	ukupnog	broja	birača	u	Općini,
–	 2/3	članova	Općinskog	vijeća.
Ako	je	raspisivanje	referenduma	za	opoziv	predloŢilo	

20%	ukupnog	broja	birača	u	Općini,	Općinsko	vijeće	ras
pisat	 će	 referendum	 za	 opoziv	 općinskog	 načelnika	 u	
skladu	s	odredbama	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(regio
nalnoj)	samoupravi	i	zakona	kojim	se	uređuje	raspisivanje	
referenduma,	u	dijelu	koji	 se	odnosi	na	utvrđivanje	 je	 li	
prijedlog	podnesen	od	potrebnog	broja	birača	u	Općini.	
Ako	je	raspisivanje	referenduma	za	opoziv	predloŢilo	20%	
ukupnog	broja	birača	u	Općini,	Općinsko	 vijeće	donosi	
odluku	o	 raspisivanju	 referenduma	većinom	glasova	čla
nova	Općinskog	vijeća	ako	je	na	sjednici	nazočna	većina	
članova	Općinskog	vijeća.

Ako	je	raspisivanje	referenduma	za	opoziv	predloŢilo	
2/3	članova	Općinskog	vijeća,	odluku	o	raspisivanju	refe
renduma	za	opoziv	općinskog	načelnika,	Općinsko	vijeće	
donosi	dvotrećinskom	većinom	glasova	svih	članova	Op
ćinskog	vijeća.

Referendum	za	opoziv	općinskog	načelnika	ne	smije	
se	 raspisati	prije	proteka	 roka	od	6	mjeseci	od	odrŢanih	
izbora	ni	ranije	odrŢanog	referenduma	za	opoziv,	kao	ni	u	
godini	 u	 kojoj	 se	 odrŢavaju	 redovni	 izbori	 za	 općinskog	
načelnika.

Članak	63.
Odluka	o	opozivu	općinskog	načelnika	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.

Na	postupak	referenduma	za	opoziv	odgovarajuće	se	
primjenjuju	odredbe	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(regi
onalnoj)	samoupravi	i	zakona	kojim	se	uređuje	provedba	
referenduma.

Članak	64.
Ako	prije	isteka	mandata	prestane	mandat	općinskom	

načelniku	u	Općini	će	se	raspisati	prijevremeni	 izbori	za	
općinskog	načelnika.	Do	provedbe	prijevremenih	 izbora	
duŢnost	općinskog	načelnika	obnašat	će	povjerenik	Vlade	
Republike	Hrvatske.

Ako	je	prestanak	mandata	općinskog	načelnika	nastu
pio	opozivom,	u	Općini	će	se	raspisati	prijevremeni	izbori	
za	 općinskog	 načelnika.	Do	 provedbe	 prijevremenih	 iz
bora	duŢnost	općinskog	načelnika	obnašat	će	povjerenik	
Vlade	Republike	Hrvatske.

O	svim	promjenama	tijekom	mandata	općinskog	na
čelnika,	 pročelnik	 upravnog	 tijela	 nadleŢnog	 za	 sluŢbe
ničke	odnose	u	Općini	duŢan	je	bez	odgode	obavijestiti	
tijelo	drŢavne	uprave	nadleŢno	za	lokalnu	i	područnu	(re
gionalnu)	samoupravu.

VIII. upraVna tIjeLa

Članak	65.
Za	 obavljanje	 poslova	 iz	 samoupravnog	 djelokruga	

Općine,	kao	i	povjerenih	poslova	drŢavne	uprave,	ustroja
vaju	se	upravni	odjeli	i	sluŢbe	(upravna	tijela).

U	Općini	se	moŢe	ustrojiti	 jedinstveni	upravni	odjel	
za	obavljanje	svih	poslova	iz	samoupravnog	djelokruga.

U	 obavljanju	 povjerenih	 poslova	 drŢavne	 uprave	
upravna	tijela	Općine	imaju	ovlasti	i	obveze	tijela	drŢavne	
uprave	sukladno	zakonu	kojim	se	uređuje	sustav	drŢavne	
uprave.



Stranica	14	 Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije	od	19.	oŢujka	2021.	 Broj	13/21

Ustrojstvo	 upravnih	 tijela	 iz	 stavaka	 1.	 i	 2.	 ovoga	
članka	uređuje	se	općim	aktom	Općine	u	skladu	sa	statu
tom	i	zakonom.

Članak	66.
Upravnim	tijelima	upravljaju	pročelnici	koje	na	teme

lju	javnog	natječaja	imenuje	općinski	načelnik.
Na	prava,	obveze	i	odgovornosti	kao	i	druga	pitanja	u	

svezi	s	radom	pročelnika	primjenjuju	se	odredbe	Zakona	
o	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	te	odredbe	
zakona	kojima	se	uređuje	sluŢbenički	odnosno	radni	od
nos	sluŢbenika	i	namještenika	u	upravnim	tijelima	Općine.

Članak	67.
Dvije	ili	više	jedinica	lokalne	samouprave	mogu	obav

ljanje	pojedinih	poslova	iz	svoga	samoupravnog	djelokruga	
organizirati	zajednički,	osobito	u	svrhu	pripreme	projekata	
za	 povlačenje	 novčanih	 sredstava	 iz	 fondova	 Europske	
unije.

Zajednička	tijela	iz	stavka	1.	ovoga	članka	osnivaju	se	
po	postupku,	na	način	i	uz	primjenu	nadleŢnosti	propisa
nih	zakonom,	općim	i	drugim	aktima.

Članak	68.
Upravne,	 stručne	 i	ostale	poslove	u	 tijelima	Općine	

obavljaju	sluŢbenici	i	namještenici.
SluŢbenici	obavljaju	upravne	i	stručne	poslove	iz	dje

lokruga	tijela	u	kojem	rade,	a	namještenici	obavljaju	pra
teće	i	pomoćne	poslove.

Općina	osigurava	obavljanje	upravnih	 i	stručnih	po
slova	iz	stavaka	1.	i	2.	ovoga	članka	u	okviru	svojih	uprav
nih	tijela.

Prava,	obveze	i	odgovornosti	kao	i	druga	pitanja	od	
značenja	za	rad	sluŢbenika	i	namještenika	u	upravnim	ti
jelima	 Općine	 uređuju	 se	 posebnim	 zakonom,	 drugim	
propisima	i	aktima.

Članak	69.
Upravna	tijela	osnovana	za	obavljanje	poslova	iz	sa

moupravnog	 djelokruga	 Općine,	 u	 okviru	 propisanog	
djelokruga	 neposredno	 izvršavaju	 provođenje	 zakona,	
općih	akata	i	drugih	propisa	te	poduzimaju	mjere	na	koje	
su	 ovlašteni	 zakonima,	 drugim	 propisima	 i	 aktima,	 a	 za	
zakonito	i	pravovremeno	obavljanje	poslova	iz	svoje	nad
leŢnosti	odgovorna	su	općinskom	načelniku.

Članak	70.
Sredstva	za	rad	upravnih	tijela	osiguravaju	se	u	Prora

čunu	Općine	i	iz	drugih	prihoda	u	skladu	sa	zakonom.

Članak	71.
SluŢbenici	 u	Općini	 poticat	 će	 se	 na	 trajno	 stručno	

osposobljavanje	i	usavršavanje	putem	tečajeva,	seminara	i	
školovanja,	a	koje	trajno	osposobljavanje	i	usavršavanje	će	
se	provoditi	sukladno	zakonu.

IX. jaVne sLuÝBe

Članak	72.
Općina	u	okviru	samoupravnog	djelokruga	osigurava	

obavljanje	 djelatnosti	 kojima	 se	 zadovoljavaju	 svakod
nevne	potrebe	građana	na	području	gospodarskih,	druš
tvenih,	komunalnih	i	drugih	djelatnosti,	osnivanjem	trgo
vačkih	 društva,	 javnih	 ustanova	 i	 drugih	 pravnih	 osoba	
odnosno	pravnih	osoba	s	javnim	ovlastima	i	pravnih	osoba	
koje	obavljaju	javnu	sluŢbu,	kao	i	vlastitog	pogona.

O	načinu	i	uvjetima	obavljanja	svake	pojedine	djelat
nosti	 te	 osnivanju	 pojedinih	 javnih	 ustanova	 i	 drugih	
pravnih	osoba	odlučuje	Općinsko	vijeće	u	skladu	s	poseb
nim	zakonima.

Članak	73.
Općinski	 načelnik	 imenuje	 i	 razrješuje	predstavnike	

Općine	u	 tijelima	 javnih	ustanova,	 trgovačkih	društava	 i	
drugih	 pravnih	 osoba	 kojih	 je	 osnivač	Općina	 odnosno	
član,	 osim	 ako	 posebnim	 zakonom	nije	 drugačije	 odre
đeno.

Članak	74.
U	skupštinama	trgovačkih	društava	u	kojima	Općina	

ima	udio	u	 kapitalu,	 a	 koja	nisu	u	 većinskom	vlasništvu	
Općine,	Općinu	zastupa	općinski	načelnik	ili	punomoćnik	
kojeg	na	to	ovlasti	općinski	načelnik.

Skupštinu	trgovačkog	društva	u	kojem	je	Općina	je
dini	osnivač	i	član	čini	općinski	načelnik.

Članak	75.
Sva	trgovačka	društva,	ustanove	i	drugi	subjekti	koji	za	

Općinu	obavljaju	djelatnosti	 iz	 članka	72.	ovoga	Statuta	
duŢni	 su	podnositi	 izvješća	Općinskom	vijeću,	najmanje	
jedanput	godišnje.

X. Mjesna saMOupraVa

Članak	76.
Na	području	Općine	osnivaju	se	mjesni	odbori,	kao	

oblici	mjesne	samouprave,	a	 radi	ostvarivanja	neposred
nog	sudjelovanja	građana	u	odlučivanju	o	lokalnim	poslo
vima	od	neposrednog	i	svakodnevnog	utjecaja	na	Ţivot	i	
rad	građana.

Mjesni	odbori	se	osnivaju	za	pojedina	naselja	ili	više	
međusobno	povezanih	manjih	naselja	ili	za	dijelove	nase
lja	koji	čine	zasebnu	razgraničenu	cjelinu,	na	način	 i	po	
postupku	propisanom	zakonom,	ovim	Statutom	i	poseb
nom	odlukom	Općinskog	vijeća,	kojom	se	detaljnije	ure
đuje	postupak	i	način	izbora	tijela	mjesnog	odbora.

Mjesni	odbori	su	pravne	osobe.

Članak	77.
Mjesni	odbori	na	području	Općine	su:
–	 Mjesni	odbor	Bešlinec	 (za	područje	naselja	Bešli

nec),
–	 Mjesni	odbor	Čemernica	Lonjska	(za	područje	na

selja	Čemernica	Lonjska),
–	 Mjesni	odbor	Donja	Obreška	(za	područje	naselja	

Donja	Obreška),
–	 Mjesni	odbor	Gornja	Obreška	(za	područje	naselja	

Gornja	Obreška),
–	 Mjesni	 odbor	 Kloštar	 Ivanić	 (za	 područje	 naselja	

Kloštar	Ivanić),
–	 Mjesni	odbor	KriŢci	(za	područje	naselja	KriŢci),
–	 Mjesni	odbor	Lipovec	Lonjski	(za	područje	naselja	

Lipovec	Lonjski),
–	 Mjesni	odbor	Predavec	(za	područje	naselja	Preda

vec),
–	 Mjesni	odbor	Sobočani	(za	područje	naselja	Sobo

čani),
–	 Mjesni	 odbor	 Stara	 Marča	 (za	 područje	 naselja	

Stara	Marča),
–	 Mjesni	odbor	 Ščapovec	 (za	područje	naselja	 Šča

povec).
Područje	 i	 granice	mjesnih	odbora	određuju	 se	po

sebnom	odlukom	Općinskog	vijeća.

Članak	78.
Inicijativu	 i	 prijedlog	 za	 osnivanje	 mjesnog	 odbora	

moŢe	dati	10%	građana	upisanih	u	popis	birača	za	pod
ručje	za	koje	se	predlaŢe	osnivanje	mjesnog	odbora,	čla
novi	Općinskog	vijeća	te	općinski	načelnik.
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Ako	prijedlog	iz	stavka	1.	ovoga	članka	podnose	gra
đani,	prijedlog	se	u	pisanom	obliku	dostavlja	općinskom	
načelniku.

Članak	79.
Općinski	 načelnik	u	 roku	od	15	dana	od	dana	pri

mitka	prijedloga	za	osnivanje	mjesnog	odbora	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	i	po	propisanom	postupku,	
obavijestit	će	predlagatelja	i	zatraŢiti	da	u	roku	od	15	dana	
dopuni	prijedlog	za	osnivanje	mjesnog	odbora.

Pravovaljani	prijedlog	općinski	načelnik	upućuje	Op
ćinskom	vijeću,	koje	 je	duŢno	 izjasniti	 se	o	prijedlogu	u	
roku	od	60	dana	od	prijema	prijedloga.

Članak	80.
U	prijedlogu	za	osnivanje	mjesnog	odbora	navode	se	

podaci	 o	 predlagatelju,	 području	 i	 granicama	 mjesnog	
odbora,	sjedištu	mjesnog	odbora,	osnove	pravila	mjesnog	
odbora	te	zadaci	i	izvori	financiranja	mjesnog	odbora.

Članak	81.
Tijela	 mjesnog	 odbora	 su	 vijeće	 mjesnog	 odbora	 i	

predsjednik	vijeća	mjesnog	odbora.
Vijeće	 mjesnog	 odbora	 biraju	 građani	 s	 područja	

mjesnog	odbora	koji	imaju	biračko	pravo.

Članak	82.
Za	člana	vijeća	mjesnog	odbora	moŢe	biti	biran	gra

đanin	 koji	 ima	 biračko	 pravo	 i	 prebivalište	 na	 području	
mjesnog	odbora	čije	se	vijeće	bira.

Članovi	vijeća	mjesnog	odbora	biraju	se	na	neposred
nim	 izborima,	 tajnim	glasovanjem,	 razmjernim	 izbornim	
sustavom.

Izbornu	jedinicu	za	izbor	članova	vijeća	mjesnog	od
bora	čini	cijelo	područje	mjesnog	odbora.

Postupak	izbora	članova	vijeća	mjesnog	odbora	ure
đuje	Općinsko	vijeće	Općim	aktom,	odgovarajućom	pri
mjenom	odredaba	zakona	kojim	se	uređuje	izbor	članova	
Općinskog	vijeća.

Mandat	 članova	 vijeća	 mjesnog	 odbora	 traje	 četiri	
godine.

Članak	83.
Izbore	 za	 članove	 vijeća	 mjesnih	 odbora	 raspisuje	

Općinsko	 vijeće,	 u	 pravilu	 u	 roku	od	30	dana	od	dana	
donošenja	 izmjena	 odnosno	 dopuna	 statuta	 kojima	 se	
osnivanju	mjesni	odbori	odnosno	u	roku	od	30	dana	od	
dana	raspuštanja	vijeća	mjesnog	odbora	ili	od	isteka	man
data	na	propisani	način.

Od	 dana	 raspisivanja	 izbora	 pa	 do	 dana	 izbora	 ne	
moŢe	proteći	manje	od	30	dana	niti	više	od	60	dana.

Članak	84.
Vijeće	mjesnog	 odbora	 ima,	 uključujući	 i	 predsjed

nika,	od	3	do	11	članova.
Broj	 članova	 vijeća	 mjesnog	 odbora	 se	 određuje	

prema	broju	birača	na	dan	donošenja	odluke	o	raspisiva
nju	 izbora	 za	 članove	 vijeća	mjesnih	 odbora	upisanih	u	
popis	birača	za	područje	mjesnog	odbora	za	čije	se	vijeće	
izbori	provode	i	to	kako	slijedi:

–	 mjesni	odbor	u	čiji	je	popis	upisano	do	200	birača	
–	bira	3	člana	vijeća	mjesnog	odbora

–	 mjesni	 odbor	 u	 čiji	 je	 popis	 upisano	 od	 201	 do	
1000	birača	–	bira	5	članova	vijeća	mjesnog	odbora,

–	 mjesni	 odbor	 u	 čiji	 je	 popis	 upisano	preko	 1000	
birača	–	bira	11	članova	vijeća	mjesnog	odbora.

Članak	85.
Vijeće	mjesnog	odbora	bira	predsjednika	vijeća	iz	re

dova	 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.

Predsjednik	 i	 članovi	 vijeća	 mjesnog	 odbora	 nave
dene	 duŢnosti	 obavljaju	 u	 pravilu	 volonterski	 i	 bez	 na
knade.	Za	slučajeve	obavljanja	istih	duŢnosti	uz	naknadu,	
Općinsko	vijeće	će	prethodno	posebnom	odlukom	utvr
diti	mjerila	za	određivanje	visine	naknade.

Članak	86.
Vijeće	mjesnog	odbora	donosi	program	rada	mjesnog	

odbora,	pravila	mjesnog	odbora,	poslovnik	o	svom	radu	u	
skladu	sa	ovim	Statutom,	financijski	plan	i	godišnji	obra
čun	 te	 obavlja	 druge	 poslove	 utvrđene	 zakonom,	 ovim	
Statutom	i	odlukama	Općinskog	vijeća	i	općinskog	načel
nika.

Članak	87.
Programom	rada	utvrđuju	se	zadaci	mjesnog	odbora,	

osobito	 u	 pogledu	 skrbi	 o	 uređenju	 područja	 mjesnog	
odbora	provođenjem	manjih	komunalnih	akcija	kojima	se	
poboljšava	komunalni	standard	građana	na	području	mje
snog	odbora,	skrbi	o	poboljšavanju	zadovoljavanja	potreba	
građana	u	oblasti	zdravstva,	socijalne	skrbi,	kulture,	športa	
i	drugih	lokalnih	potreba	na	svom	području.

Članak	88.
Pravilima	mjesnog	odbora	detaljnije	se	uređuje	način	

konstituiranja,	 sazivanja	 i	 rad	 vijeća	 mjesnog	 odbora,	
ostvarivanje	prava,	obveza	 i	odgovornosti	 članova	vijeća	
mjesnog	odbora,	ostvarivanje	prava	 i	duŢnosti	predsjed
nika	vijeća	mjesnog	odbora,	način	odlučivanja,	 te	druga	
pitanja	od	značaja	za	rad	mjesnog	odbora.

Članak	89.
Prihode	mjesnog	odbora	čine	prihodi	koje	posebnom	

odlukom	 utvrdi	 Općinsko	 vijeće	 te	 pomoći	 i	 dotacije	
pravnih	ili	fizičkih	osoba.

Članak	90.
Stručne	i	administrativne	poslove	za	potrebe	mjesnog	

odbora	obavljaju	upravna	tijela	Općine.

Članak	91.
Inicijativu	i	prijedlog	za	promjenu	područja	mjesnog	

odbora	mogu	dati	tijela	mjesnog	odbora	i	općinski	načel
nik.

O	 inicijativi	 i	 prijedlogu	 iz	 stavka	 1.	 ovoga	 članka	
Općinsko	vijeće	donosi	odluku	uz	prethodno	pribavljeno	
mišljenje	 građana	mjesnog	 odbora	 za	 koje	 se	 traŢi	 pro
mjena	područja.

Članak	92.
Nadzor	nad	zakonitošću	rada	 tijela	mjesnog	odbora	

obavlja	općinski	načelnik.
U	 postupku	 provođenja	 nadzora	 nad	 zakonitošću	

rada	mjesnog	odbora	općinski	načelnik	moŢe	Općinskom	
vijeću	 predloŢiti	 raspuštanje	 vijeća	mjesnog	 odbora	 ako	
ono	učestalo	krši	odredbe	ovog	Statuta,	pravila	mjesnog	
odbora	ili	ne	izvršava	povjerene	mu	poslove.

XI. IMOVIna I FInanCIranje

Članak	93.
Sve	pokretne	i	nepokretne	stvari,	te	imovinska	prava	

koja	pripadaju	Općini,	čine	imovinu	Općine.
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Imovinom	Općine	upravljaju	općinski	načelnik	i	Op
ćinsko	vijeće	u	skladu	s	odredbama	zakona,	Statuta,	po
sebnih	propisa	i	akata.

Imovinom	Općine	mora	se	upravljati,	koristiti	i	raspo
lagati	paŢnjom	dobrog	gospodara.

U	postupku	upravljanja	imovinom	općinski	načelnik	
donosi	 pojedinačne	 akte	 glede	upravljanja	 imovinom,	u	
skladu	sa	zakonom,	Statutom,	posebnim	propisima	 i	ak
tima.

Ukoliko	Općinsko	vijeće	nije	na	općenit	način	uredilo	
uvjete,	 način	 i	 postupak	 gospodarenja	 nekretninama	 u	
vlasništvu	Općine,	a	naročito	uvjete	i	postupak	otuđivanja	
istih,	Općinsko	vijeće	o	tom	pitanju	odlučuje	pojedinač
nim	aktima.

Članak	94.
Općina	ima	prihode	kojima	u	okviru	svog	samouprav

nog	djelokruga	slobodno	raspolaŢe.
Prihodi	 Općine	 moraju	 biti	 razmjerni	 s	 poslovima	

koje	obavljaju	njezina	tijela	u	skladu	sa	zakonom.
Prihodi	Općine	su:
–	 općinski	 porezi,	 prirez,	 naknade,	 doprinosi	 i	 pri

stojbe,	u	skladu	sa	zakonom	i	posebnim	odlukama	Općin
skog	vijeća,

–	 prihodi	od	stvari	u	vlasništvu	Općine	i	 imovinskih	
prava,

–	 prihod	 od	 trgovačkih	 društava	 i	 drugih	 pravnih	
osoba	u	vlasništvu	Općine,	odnosno	u	kojima	ima	udjele	
ili	dionice,

–	 prihodi	od	naknada	za	koncesije,
–	 novčane	kazne	i	oduzeta	imovinska	korist	za	prekr

šaje	koje	propiše	Općina	u	skladu	sa	zakonom,
–	 udio	u	zajedničkom	porezu,
–	 sredstva	pomoći	Republike	Hrvatske	predviđena	u	

drŢavnom	proračunu,	pomoći	predviđene	u	Ţupanijskom	
proračunu	i	pomoći	iz	ostalih	izvora,

–	 drugi	prihodi	određeni	zakonom.

Članak	95.
Općina	je	duŢna	javno	objaviti	informacije	o	trošenju	

proračunskih	 sredstava	 na	 svojim	 mreŢnim	 stranicama	
tako	da	te	informacije	budu	lako	dostupne	i	pretraŢive.

Objava	informacija	iz	stavka	1.	ovoga	članka	obavlja	
se	u	skladu	s	odredbama	zakona	kojim	se	uređuje	planira
nje,	izrada,	donošenje	i	 izvršavanje	proračuna	te	uputa	i	
drugih	akata	ministarstva	nadleŢnog	za	financije.

Članak	96.
Temeljni	financijski	akt	Općine	je	proračun.
Općinski	 načelnik	 kao	 jedini	 ovlašteni	 predlagatelj,	

duŢan	je	utvrditi	prijedlog	proračuna	i	podnijeti	ga	Općin
skom	vijeću	na	donošenje	 u	 roku	utvrđenom	posebnim	
zakonom.

Proračun	donosi	Općinsko	vijeće	u	skladu	s	posebnim	
zakonom	za	sljedeću	proračunsku	godinu	na	način	i	u	ro
kovima	propisanim	zakonom.

Članak	97.
Ako	se	tijekom	proračunske	godine	smanje	prihodi	i	

primici	ili	povećaju	rashodi	i	izdaci	utvrđeni	proračunom,	
proračun	se	mora	uravnoteŢiti	sniŢenjem	predviđenih	iz
dataka	ili	pronalaŢenjem	novih	prihoda.

UravnoteŢenje	 proračuna	 provodi	 se	 izmjenama	 i	
dopunama	proračuna	po	postupku	propisanom	za	dono
šenje	proračuna.

Članak	98.
Ako	općinski	načelnik	ne	predloŢi	proračun	Općin

skom	vijeću	ili	povuče	prijedlog	prije	glasovanja	o	prora
čunu	u	cjelini	 te	ne	predloŢi	novi	prijedlog	proračuna	u	

roku	koji	omogućuje	njegovo	donošenje,	Vlada	Republike	
Hrvatske	će	na	prijedlog	tijela	drŢavne	uprave	nadleŢnog	
za	lokalnu	i	područnu	(regionalnu)	samoupravu	razriješiti	
općinskog	načelnika.

U	slučaju	iz	stavka	1.	ovoga	članka	Vlada	Republike	
Hrvatske	imenovat	će	povjerenika	Vlade	Republike	Hrvat
ske	za	obavljanje	poslova	iz	nadleŢnosti	općinskog	načel
nika	i	raspisati	prijevremene	izbore	za	općinskog	načelnika	
sukladno	posebnom	zakonu.

Novoizabrani	 općinski	 načelnik	 duŢan	 je	 predloŢiti	
Općinskom	vijeću	proračun	u	roku	od	45	dana	od	dana	
stupanja	na	duŢnost.

Općinsko	vijeće	mora	donijeti	proračun	iz	stavka	3.	
ovoga	članka	u	roku	od	45	dana	od	dana	kada	ga	je	općin
ski	načelnik	predloŢio	Općinskom	vijeću.

Postupanje	nadleŢnih	tijela	povodom	razrješenja	op
ćinskog	načelnika	iz	stavka	1.	ovoga	članka	te	prava	razri
ješenog	općinskog	načelnika	na	podnošenje	tuŢbe	protiv	
rješenja	 Vlade	 Republike	 Hrvatske	 propisani	 su	 odred
bama	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samo
upravi.

Članak	99.
Ako	Općinsko	 vijeće	 ne	 donese	 proračun	 prije	 po

četka	 proračunske	 godine,	 privremeno	 se,	 a	 najduŢe	 za	
prva	tri	mjeseca	proračunske	godine,	na	osnovi	odluke	o	
privremenom	financiranju,	nastavlja	financiranje	poslova,	
funkcija	i	programa	tijela	Općine	i	drugih	proračunskih	i	
izvanproračunskih	 korisnika	 u	 skladu	 s	 posebnim	 zako
nom.

Odluku	 o	 privremenom	 financiranju	 iz	 stavka	 1.	
ovoga	članka	donosi	do	31.	prosinca	Općinsko	vijeće	u	
skladu	s	posebnim	zakonom	na	prijedlog	općinskog	načel
nika	ili	povjerenika	Vlade	Republike	Hrvatske,	te	drugog	
ovlaštenog	 predlagatelja	 utvrđenog	 Poslovnikom	 Općin
skog	vijeća.

U	slučaju	kada	je	raspušteno	samo	Općinsko	vijeće,	a	
općinski	načelnik	nije	razriješen,	do	imenovanja	povjere
nika	Vlade	Republike	Hrvatske	financiranje	se	obavlja	iz
vršavanjem	redovnih	i	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	temeljem	
odluke	o	financiranju	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	koju	do
nosi	općinski	načelnik.

Po	 imenovanju	 povjerenika	Vlade	Republike	Hrvat
ske,	općinski	načelnik	predlaŢe	povjereniku	novu	odluku	
o	financiranju	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	u	koju	su	uklju
čeni	ostvareni	prihodi	i	primici	te	izvršeni	rashodi	i	izdaci	
u	vremenu	do	dolaska	povjerenika.

Ako	se	do	31.	oŢujka	ne	donese	proračun,	povjerenik	
donosi	odluku	o	financiranju	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	za	
razdoblje	do	donošenja	proračuna.

Odluka	 o	 financiranju	 nuŢnih	 rashoda	 i	 izdataka	 iz	
stavaka	3.,	4.	i	5.	ovoga	članka	sadrŢajno	odgovara	odluci	
o	 privremenom	 financiranju	 propisanoj	 posebnim	 zako
nom,	ali	razmjerno	razdoblju	za	koje	se	donosi.

Članak	100.
Ako	do	isteka	roka	privremenog	financiranja	nije	do

nesen	 proračun	 u	 Općini,	 u	 kojoj	 je	 općinski	 načelnik	
onemogućen	u	obavljanju	svoje	duŢnosti,	financiranje	se	
obavlja	izvršavanjem	redovnih	i	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	
temeljem	odluke	o	financiranju	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	
koju	 donosi	 Općinsko	 vijeće	 na	 prijedlog	 privremenog	
zamjenika	općinskog	načelnika.

Članak	101.
Kada	je	u	Općini	konstituirano	novoizabrano	Općin

sko	 vijeće	 nakon	 provedenih	 prijevremenih	 izbora,	 do	
donošenja	proračuna	Općine	financiranje	se	obavlja	izvr
šavanjem	redovnih	i	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	temeljem	
odluke	o	financiranju	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	koju	do
nosi	općinski	načelnik.
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Članak	102.
Kada	 u	 postupku	 nadzora	 zakonitosti	 općeg	 akta	

nadleŢno	tijelo	drŢavne	uprave	donese	odluku	o	obustavi	
proračuna,	odnosno	odluku	o	potvrdi	 odluke	općinskog	
načelnika	o	obustavi	proračuna,	za	vrijeme	trajanja	obu
stave	proračuna	 financiranje	 se	obavlja	 izvršavanjem	 re
dovnih	i	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	temeljem	odluke	o	fi
nanciranju	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	koju	donosi	općinski	
načelnik.

Ako	 Visoki	 upravni	 sud	 Republike	 Hrvatske	 u	 po
stupku	ocjene	zakonitosti	općeg	akta	ukine	proračun	Op
ćine,	Općinsko	vijeće	duŢno	je	donijeti	proračun	u	roku	
od	 45	 dana	 od	 objave	 presude	 Visokog	 upravnog	 suda	
Republike	Hrvatske	u	“Narodnim	novinama”.	Do	donoše
nja	proračuna	financiranje	se	obavlja	izvršavanjem	redov
nih	i	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	temeljem	odluke	o	financi
ranju	nuŢnih	rashoda	i	izdataka	koju	donosi	općinski	na
čelnik.

Članak	103.
Na	sadrŢaj	odluke	o	financiranju	nuŢnih	rashoda	i	iz

dataka	 iz	članaka	99.,	100.	 i	101.	ovoga	Statuta	primje
njuje	se	odredba	članka	99.	stavka	6.	ovoga	Statuta.

Članak	104.
Ukupno	materijalno	i	financijsko	poslovanje	Općine	

nadzire	Općinsko	vijeće.
Ministarstvo	financija	odnosno	drugo	zakonom	odre

đeno	tijelo	nadzire	zakonitost	materijalnog	 i	 financijskog	
poslovanja	Općine.

XII. aktI

Članak	105.
Općinsko	vijeće	na	temelju	prava	i	ovlaštenja	utvrđe

nih	 zakonom,	 ovim	 Statutom,	 Poslovnikom	 te	 drugim	
propisima	 i	 aktima	 donosi	 Statut,	 Poslovnik,	 proračun,	
odluku	o	izvršavanju	proračuna,	godišnji	izvještaj	o	izvrše
nju	 proračuna,	 polugodišnji	 izvještaj	 o	 izvršenju	 prora
čuna,	odluku	o	privremenom	financiranju,	strategije,	stu
dije,	planove,	programe,	odluke	i	druge	opće	akte	te	rje
šenja,	zaključke	i	druge	pojedinačne	akte,	kada	u	skladu	
sa	zakonom	rješava	o	pojedinačnim	stvarima.	

SadrŢaj	 i	 način	 donošenja	 akata	 iz	 stavka	 1.	 ovoga	
članka	uređuju	 se	zakonom,	Poslovnikom	Općinskog	vi
jeća	i	drugim	propisima	i	aktima.	

Prije	 nego	 što	 stupi	 na	 snagu	opći	 akt	 obavezno	 se	
objavljuje	 u	 sluŢbenom	glasilu	Općine,	 koje	 se	 utvrđuje	
odlukom	Općinskog	vijeća.	

Opći	akt	stupa	na	snagu	najranije	osmi	dan	od	dana	
njegove	objave.	Iznimno,	općim	se	aktom	moŢe	iz	osobito	
opravdanih	razloga	odrediti	da	stupa	na	snagu	prvog	dana	
od	dana	objave.	

Opći	akt	ne	moŢe	imati	povratno	djelovanje.	
Ostali	akti	stupaju	na	snagu	kako	je	utvrđeno	samim	

aktom,	a	isti	se	akti	mogu	objaviti	u	sluŢbenom	glasilu,	na	
internetskim	stranicama,	oglasnoj	ploči	Općine	te	na	mje
stima	i	na	način	kako	je	utvrđeno	samim	aktom.

		Članak	106.
	 	Općinski	 načelnik	 u	 poslovima	 iz	 svog	 djelokruga	

donosi	odluke,	zaključke,	pravilnike,	programe,	planove,	
rješenja	i	druge	akte	te	opće	akte	kada	je	za	to	ovlašten	
zakonom,	 drugim	 propisom	 ili	 općim	 aktom	Općinskog	
vijeća.

Članak	107.
Radna	tijela	donose	zaključke,	izvješća	i	druge	akte.

Članak	108.
Upravna	tijela	Općine	u	izvršavanju	općih	akata	Op

ćinskog	vijeća	donose	pojedinačne	akte	kojima	rješavaju	o	
pravima,	obvezama	i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	
osoba	(upravne	stvari).	

Protiv	 pojedinačnih	 akata	 iz	 stavka	 1.	 ovoga	 članka	
koje	donose	općinska	upravna	tijela,	moŢe	se	izjaviti	Ţalba	
nadleŢnom	upravnom	tijelu	Zagrebačke	Ţupanije.	

Upravna	 tijela	 Općine	 u	 obavljanju	 povjerenih	 po
slova	drŢavne	uprave	rješavaju	u	upravnim	stvarima	u	pr
vom	stupnju.

Protiv	 pojedinačnih	 akata	 iz	 stavka	 3.	 ovoga	 članka	
koje	donose	upravna	tijela	Općine,	u	obavljanju	povjere
nih	 poslova	 drŢavne	 uprave	moŢe	 se	 izjaviti	 Ţalba	 nad
leŢnom	tijelu	drŢavne	uprave	u	skladu	s	posebnim	zako
nom	kojim	se	uređuje	pojedino	upravno	područje.

Na	donošenje	 akata	 iz	 ovoga	 članka	primjenjuju	 se	
odredbe	Zakona	o	općem	upravnom	postupku.

Protiv	 pojedinačnih	 akata	 iz	 ovoga	 članka	moŢe	 se	
pokrenuti	 upravni	 spor	 sukladno	 odredbama	 Zakona	 o	
upravnim	sporovima.

Odredbe	ovoga	 članka	odnose	 se	 i	 na	pojedinačne	
akte	koje	donose	pravne	osobe	kojima	su	odlukom	Općin
skog	vijeća,	u	skladu	sa	zakonom,	povjerene	javne	ovlasti.

Članak	109.
		Protiv	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	i	općin

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

Članak	110.
Nadzor	 zakonitosti	 pojedinačnih	 neupravnih	 akata	

koje	donose	u	samoupravnom	djelokrugu	Općinsko	vijeće	
i	 općinski	 načelnik	 obavljaju	 nadleŢna	 tijela	 drŢavne	
uprave,	 svako	u	svojem	djelokrugu,	 sukladno	posebnom	
zakonu.	

U	 provedbi	 toga	 nadzora	 nadleŢno	 tijelo	 oglasit	 će	
pojedinačni	neupravni	akt	ništavim	u	slučajevima	i	u	roku	
propisanima	zakonom.	

Protiv	 rješenja	 kojim	 se	 pojedinačni	 neupravni	 akt	
proglašava	ništavim	nije	dopuštena	Ţalba,	ali	se	moŢe	po
krenuti	upravni	spor	pred	nadleŢnim	upravnim	sudom.

Članak	111.
Nadzor	zakonitosti	rada	Općinskog	vijeća	obavlja	ti

jelo	drŢavne	uprave	nadleŢno	za	lokalnu	i	područnu	(regi
onalnu)	samoupravu,	sukladno	zakonu.

Nadzor	zakonitosti	općih	akata	koje	u	samoupravnom	
djelokrugu	donosi	Općinsko	vijeće	obavljaju	nadleŢna	ti
jela	drŢavne	uprave,	svako	u	svojem	djelokrugu,	sukladno	
posebnom	zakonu.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	duŢan	je	dostaviti	 sta
tut,	poslovnik,	proračun	ili	drugi	opći	akt	nadleŢnom	tijelu	
drŢavne	uprave	u	čijem	je	djelokrugu	opći	akt	zajedno	sa	
izvatkom	iz	zapisnika	koji	se	odnosi	na	postupak	donoše
nja	općeg	akta	propisan	Statutom	i	Poslovnikom,	u	roku	
od	15	dana	od	dana	donošenja	općeg	akta.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	duŢan	je	akte	iz	stavka	
3.	 ovoga	 članka	bez	odgode	dostaviti	 općinskom	načel
niku.

XIII. jaVnOst raDa

Članak	112.
Rad	Općinskog	vijeća,	općinskog	načelnika	i	upravnih	

tijela	Općine	je	javan.
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Nazočnost	javnosti	moŢe	se	isključiti	samo	iznimno,	u	
slučajevima	 predviđenim	 posebnim	 zakonima	 i	 općim	
aktom.

Građani,	kao	i	predstavnici	udruga	građana,	mjesnih	
odbora,	medija,	političkih	stranaka	te	druge	osobe	mogu	
pratiti	rad	Općinskog	vijeća	u	skladu	s	odredbama	Poslov
nika	Općinskog	vijeća.

Članak	113.
Javnost	rada	Općinskog	vijeća	osigurava	se:
–	 javnim	 informiranjem	 u	 medijima	 o	 vremenu	

odrŢavanja	sjednica,	dnevnom	redu	te	objavom	materijala	
sa	sjednica	na	internetskim	stranicama	i	na	drugi	propisani	
odnosno	prikladan	način,

–	 javnim	odrŢavanjem	sjednica,	prijenosom	tijeka	ili	
snimke	sjednice	u	medijima

–	 izvještavanjem	 medija	 i	 drugim	 oblicima	 javnog	
informiranja,

–	 objavljivanjem	općih	akata	i	drugih	akata	u	sluŢbe
nom	glasilu	Općine,	na	internetskoj	stranici,	oglasnoj	ploči	
Općine	te	na	mjestima	i	na	način	kako	je	utvrđeno	samim	
aktom,

–	 na	drugi	odgovarajući	način.
Bez	nazočnosti	 javnosti	odrŢavaju	se	sjednice	 ili	dio	

sjednice	Općinskog	 vijeća	 kada	 se	 raspravlja	 o	 aktima	 i	
podacima	 koji	 su	u	 skladu	 s	 posebnim	propisima,	 kao	 i	
odlukama	tijela	Općine,	označeni	kao	povjerljivi	odnosno	
određeni	kao	tajni.

Javnost	rada	općinskog	načelnika	osigurava	se:
–	 odrŢavanjem	konferencija	za	medije,
–	 javnim	 informiranjem	 posredstvom	 medija,	 kroz	

programski	 sadrŢaj	 u	 svrhu	 informiranja	 i	 obavješćivanja	
javnosti,

–	 objavljivanjem	općih	akata	i	drugih	akata	u	sluŢbe
nom	glasilu	Općine,	na	internetskim	stranicama,	oglasnoj	
ploči	Općine	te	na	mjestima	i	na	način	kako	je	utvrđeno	
samim	aktom,

–	 davanjem	 javnih	 informacija	 izdavanjem	 tiskanih	
materijala	(biltena,	letaka	i	ostalih	publikacija),

–	 na	drugi	odgovarajući	način.
Javnost	rada	upravnih	tijela	i	dostupnost	javnih	infor

macija	 osigurava	 se	 javnim	 informiranjem	 posredstvom	
medija	 te	 drugim	 oblicima	 javnog	 informiranja,	 kao	 i	
objavama	na	sluŢbenoj	internetskoj	stranici	Općine,	pro
vedbom	postupka	savjetovanja	s	javnošću	i	na	drugi	propi
sani	način.

XIV. prOMjene statuta

Članak	114.
Prijedlog	 za	 promjenu	 Statuta	 ili	 donošenje	 novog	

Statuta	moŢe	podnijeti	 jedna	 trećina	članova	Općinskog	
vijeća,	općinski	načelnik	 i	Komisija	za	Statut,	Poslovnik	 i	
normativnu	djelatnost.

Prijedlog	 mora	 biti	 obrazloŢen,	 a	 podnosi	 se	 pred
sjedniku	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće,	većinom	glasova	svih	članova,	odlu
čuje	 hoće	 li	 pristupiti	 raspravi	 o	 predloŢenoj	 promjeni	
Statuta,	odnosno	o	donošenju	novog	Statuta.

Ako	se	nakon	provedene	rasprave	ne	donese	odluka	
da	će	se	pristupiti	raspravi	o	predloŢenoj	promjeni	ili	do
nošenju	novog	Statuta,	isti	prijedlog	se	ne	moŢe	ponovno	
staviti	na	dnevni	red	Općinskog	vijeća,	prije	isteka	roka	od	
šest	mjeseci	od	dana	zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.

O	 promjeni	 odnosno	 donošenju	 novog	 Statuta	 radi	
usklađivanja	sa	zakonom	i	drugim	propisima,	odlučuje	se	
bez	prethodne	rasprave	o	pristupanju	promjeni	ili	donoše
nju	novoga	Statuta	i	neovisno	o	roku	iz	prethodnog	stavka	
ovoga	članka.

XV. prIjeLaZne I ZaVrŠne ODreDBe

Članak	115.
S	obzirom	da	se	odredbama	Zakona	o	 izmjenama	 i	

dopunama	 Zakona	 o	 lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj)	
samoupravi	 (“Narodne	 novine”,	 broj	 144/20)	 smanjuje	
broj	 članova	Općinskog	vijeća,	 sa	dosadašnjih	15	na	13	
članova,	članovi	Općinskog	vijeća	zatečeni	na	duŢnosti	u	
trenutku	 stupanja	 na	 snagu	 istoga	 Zakona	 nastavljaju	 s	
obavljanjem	duŢnosti	do	isteka	tekućeg	mandata.

Članak	116.
S	obzirom	da	se	 sukladno	odredbama	Zakona	o	 iz

mjenama	i	dopunama	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(re
gionalnoj)	 samoupravi	 (“Narodne	 novine”,	 broj	 144/20)	
ukida	zamjenik	općinskog	načelnika,	osoba	zatečena	na	
duŢnosti	 zamjenika	 općinskog	 načelnika	 Općine	 u	 tre
nutku	stupanja	na	snagu	istoga	Zakona,	kao	i	ovoga	Sta
tuta,	 nastavlja	 s	 obnašanjem	 duŢnosti	 do	 isteka	 tekućeg	
mandata.

Članak	117.
Odluke	i	drugi	opći	akti	uskladit	će	se	s	odredbama	

ovoga	 Statuta	 i	 zakona	 kojim	 se	 uređuje	 pojedino	 pod
ručje.

Članak	118.
Stupanjem	na	snagu	ovoga	Statuta	prestaje	vaŢiti	Sta

tut	Općine	Kloštar	Ivanić	(“Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije”,	
broj	4/18,	9/20).

Članak	119.
Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	osmi	dan	od	dana	objave	

u	 “Glasniku	 Zagrebačke	 Ţupanije”,	 osim	 članaka	 27.	
stavka	 1.,	 28.	 u	 dijelu	 koji	 se	 odnosi	 na	 privremenog	
	zamjenika,	članaka	54.,	64.,	100.,	101.,	102.,	103.	koji	
stupaju	na	snagu	na	dan	stupanja	na	snagu	odluke	o	raspi
sivanju	prvih	sljedećih	redovnih	lokalnih	izbora	za	članove	
predstavničkih	 tijela	 jedinica	 lokalne	 i	 područne	 (regio
nalne)	samouprave	te	općinske	načelnike,	gradonačelnike	
i	Ţupane.

KLASA:	01203/2101/01	
URBROJ:	238/1401211	
Kloštar	Ivanić,	18.	02.	2021.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Krešimir	Bunjevac,	v.	r.

 200 Na	temelju	članka	36.	Zakona	o	poljoprivredi	(“Na
rodne	novine”,	broj	118/18	i	42/20)	te	članka	27.	Statuta	
Općine	 Kloštar	 Ivanić	 (“Glasnik	 Zagrebačke	 Ţupanije”,	
broj	4/18,	9/20),	Općinsko	vijeće	Općine	Kloštar	Ivanić	na	
27.	sjednici	odrŢanoj	dana	18.	02.	2021.	godine	donijelo	je

prOGraM
pOtpOra pOLjOprIVreDI OpĆIne kLOŠtar 
IVanIĆ Za raZDOBLje 2021.–2023. GODIna

I.
Ovim	 Programom	utvrđuju	 se	 aktivnosti	 u	 poljopri

vredi	za	koje	će	Općina	Kloštar	Ivanić	u	razdoblju	2021.–
2023.	godine	dodjeljivati	potpore	male	vrijednosti	te	opći	
uvjeti,	kriteriji	i	postupak	dodjele,	te	obveze	korisnika	op
ćinskih	novčanih	potpora	dobivenih	za	provođenje	aktiv
nosti	 i	 projekata	 iz	 područja	 poljoprivrede,	 ruralnog	 ra
zvoja,	ribarstva,	šumarstva	i	lovstva	te	sve	vrste	proizvodnje	
u	poljoprivredi	za	koje	se	dodjeljuju	bespovratna	novčana	
sredstva	 (općinska	 subvencija)	 iz	Proračuna	Općine	Klo
štar	Ivanić.


