ISSN 1846-0267

God. XVII

23. srpnja 2009.

Broj 9/2009

SADRŽAJ:

Grad Slavonski Brod:

19.

-

akti gradonačelnika:

20.

93.

Plan o izmjeni i dopuni Plana
klasifikacijskih oznaka i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja
akata upravnih odjela i službi
grada Slavonskog Broda ...............
Pravilnik o postavljanju antena,
uređaja, natpisa, zaštitnih naprava
na izlozima, jarbola, reklama i
reklamnih panoa na području
grada Slavonskog Broda ...............
Pravilnik o izmjenama Pravilnika
o
stručnom
usavršavanju
službenika Gradske uprave grada
Slavonskog Broda .........................
Pravilnik
o
izmjenama
i
dopunama Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja službenih vozila

94.

95.

96.

21.
936
22.

937
23.
944
24.
945

25.

Općina Bebrina:
26.
16.
17.
18.

Poslovnik
Općinskog
vijeća
općine Bebrina .............................. 946
Statut općine Bebrina ................... 968
Odluka o izboru članova Odbora
za Statut i Poslovnik ..................... 984

27.

Odluka o izboru članova Odbora
za financije i Proračun ..................
Odluka o izboru članova Komisije
za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području općine
Bebrina ..........................................
Odluka o izboru članova Komisije
za davanje u zakup poslovnih
prostora u vlasništvu općine
Bebrina ..........................................
Odluka o izboru članova Komisije
za davanje u zakup i prodaju
poljoprivrednog i građevinskog
zemljišta u vlasništvu države i
općine Bebrina ...............................
Odluka o izboru Komisije za popis
dugotrajne imovine i sitnog
inventara općine Bebrina ..............
Odluka o izboru članova Komisije
za popis birača ..............................
Odluka o plaćanju naknade za
volontersko obnašanje dužnosti
izabranom zamjeniku načelnika
općine Bebrina ..............................
Odluka o izboru članova Stožera
zaštite
i
spašavanja
općine
Bebrina ..........................................
Odluka o objavi namjere za
davanje koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području
općine Bebrina ..............................

985

985

986

987

987
988

989

989

990

Strana: 934
28.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Zaključak o usvajanju Procjene
ugroženosti općine Bebrina ..........

Općina Podcrkavlje:
991
8.

Općina Garčin:
15.
16.
17.
18.

9.

Statut općine Garčin .....................
993
Poslovnik Vijeća općine Garčin ... 1008
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o ustupanju nekretnine ................... 1024
Odluka o usvajanju Izvješća o
obavljenoj reviziji financijskih
izvještaja i poslovanja općine
Garčin za 2006. godinu ................ 1024

10.

Općina Gornja Vrba:
21.

28.
29.

Odluka o izmjeni i dopuni
Proračuna općine Gornja Vrba za
2009. godinu ................................. 1026
Poslovnik
Općinskog
vijeća
općine Gornja Vrba ....................... 1027
Statut općine Gornja Vrba ............ 1037

22.
23.

Općina Okučani:
23.

24.

25.

26.

27.

Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna općine Okučani za
razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2008. godine ...................
Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju
Proračuna
općine
Okučani za razdoblje I-XII 2008. g.
Zaključak o izvršenju Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture u 2008. godini .........
Zaključak o usvajanju izvršenja
financijskog provođenja Odluke o
pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani za 2008.
godinu ............................................
Zaključak
o
usvajanju
Financijskog izvještaja za 2008.
godinu "Sloboštine" d.o.o. za
komunalne djelatnosti ...................

24.

1051

Odluka o izmjeni Statuta općine
Podcrkavlje .................................... 1071
Odluka o imenovanju Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda .................
Odluka o imenovanju Stožera 1075
zaštite
i
spašavanja
općine
Podcrkavlje .................................... 1076

Općina Slavonski Šamac:
20.

27.

Broj: 9

25.

Odluka o osnivanju Komisije za
Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost .......................................
Rješenje o izboru predsjednika i
članova Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
Statut općine Slavonski Šamac .....
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći, dodacima na
plaću,
te
radnom
vremenu,
odmorima, dopustima i ostalim
materijalnim pravima načelnika i
službenika-zaposlenika u općini
Slavonski Šamac ...........................
Odluka o odobrenju Plana i
programa rada Savjeta mladih
općine Slavonski Šamac ...............
Plan i program rada Savjeta
mladih općine Slavonski Šamac ....

1077

1078
1078

1094

1095
1096

1067
Općina Velika Kopanica:
1067

8.
9.

Općina Vrpolje:

1069
15.
1070

Statut općine Velika Kopanica ..... 1097
Poslovnik
Općinskog
vijeća
općine Velika Kopanica ................ 1113

16.
17.

Poslovnik
Općinskog
vijeća
općine Vrpolje ............................... 1128
Statut općine Vrpolje .................... 1141
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o načinu i uvjetima
davanja u zakup poslovnog

Broj: 9

18.

»SLUŽBENI VJESNIK«

prostora u vlasništvu općine
Vrpolje ........................................... 1156
Rješenje
o
izboru
drugog
potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Vrpolje ............................... 1157

19.

20.

Strana: 935

Odluka o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine
Vrpolje ........................................... 1158
Odluka o određivanju potpisnika
žiroračuna općine Vrpolje ............. 1158

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 936

Broj: 9

GRAD
SLAVONSKI BROD

-

akti gradonačelnika:

93.
Na temelju članka 12. stavak 2. Uredbe o
uredskom poslovanju ("Narodne novine" br.
38/87, 42/88. i 75/93) i članka 5. Pravilnika o
jedinstvenim
klasifikacijskim
oznakama
i
brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata
("Narodne novine" br. 38/87, 42/88. i 75/93) i
članka 47. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
6/09), gradonačelnik grada Slavonskog Broda
donosi
PLAN
o izmjeni i dopuni Plana klasifikacijskih
oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata upravnih odjela i službi
grada Slavonskog Broda
Članak 1.
Članak 2. Plana klasifikacijskih oznaka i
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

upravnih odjela i službi grada Slavonskog Broda
od 31. prosinca 2007. godine i 5. veljače 2008.
godine u dijelu koji se odnosi na Službu za
izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata
prostornog uređenja mijenja se i dopunjuje kako
slijedi:
UP/I -350-05

03 Rješenje za građenje Trajno

UP/I 350-05

04 Rješenje za građenje
(izmjena/dopuna)
Trajno
Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADONAČELNIK
Klasa : 035-02/09-01/1
Urbroj: 2178/1-07-09-1
Slavonski Brod, 7. srpnja 2009.
Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med., v.r.
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Rashladni uređaji - klima jedinice
Članak 3.

Na temelju članka 10. Odluke o
komunalnom redu ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 20/05) i članka 47. Statuta
grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" 6/09), gradonačelnik
grada Slavonskog Broda donio je
PRAVILNIK
o postavljanju antena, uređaja, natpisa,
zaštitinih naprava na izlozima, jarbola,
reklama i reklamnih panoa na području
grada Slavonskog Broda
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom određuju vrste i
način postavljanja antena, uređaja, natpisa,
zaštitnih naprava na izlozima (tende, roloi, platna
i sl.), jarbola, reklama i reklamnih panoa na
javnim površinama, te na d rugim mjestima koja
su vidljiva s javnih površina ili na drugi način
utječu na komunalni red na području grada
Slavonskog Broda.

Rashladni uređaji, odnosno njihov vanjski
dio, u smislu ovog Pravilnika su montažnodemotažni manji uređaji za klimatiziranje
stambenih i poslovnih prostorija (u daljnjem
tekstu: klima jedinice).
Klima
jedinice
uključivo
elemente
potrebne za ugradnju i rad, postavljaju se, na
građevine tako da nisu vidljive s javne površine,
odnosno da nisu vidljive sa svih onih površina
koje se koriste kao javne (pristupne površine
poslovnim prostorima u objektima i slično).
Prema mogućim pozicijama klima jedinice
postavljaju se:
1.
2.
3.
4.

5.

Antene

krov - dvorišna strana iznad krovnog
vijenca (ravni krov, postavlja se udaljeno
od ruba krova)
dvorište građevine na tlu
unutar dvorišnog fasadnog platna
na pod uličnog ili zabatnog balkona
ukoliko je ograda postojećeg balkona tako
izvedena da klima jedinica nije vidljiva s
javne površine
iznimno, unutar uličnog fasadnog platna
na zidove unutar lođa, uz prekrivanje,
odnosno zaštita kvalitetnom i estetski
oblikovanom maskom kroz koju neće biti
vidljivi tehnički detalji i izgled uređaja.

Članak 2.
Antene su uređaji koji se koriste za
potrebe
prijema
zemaljskih
i
satelitskih
televizijskih programa.
Za potrebe jedne građevine, u pravilu se
postavlja zajednički uređaj.
Antene se postavljaju na građevine tako
da nisu vidljive s javne površine, odnosno da nisu
vidljive sa svih onih površina koje s e koriste kao
javne (pristupne površine poslovnim prostorima u
objektu i slično).
Ako građevina na koju se postavlja antena
ima kosi krov, ona se postavlja na krovnom slivu
prema dvorištu, a ako ima ravni krov, postavlja se
udaljeno od ruba krova.
Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovog članka
antene se mogu postavljati i na dvorišnom
pročelju građevina ukoliko se ono ne koristi kao
javno, tj. i na dvorišnom pročelju građevina koje
nisu od važnosti za grad Slavonski Brod.

Za poslovne prostore i stanove u zoni
prizemlja građevina, ukoliko nemaju direktan
pristup dvorišnom pročelju, odnosno ako tehnički
nije izvediva postavka prema gore mogućim
pozicijama, klima jedinice se mogu postaviti u
izlog, odnosno prozor, uz uvjet da je prednja
(vanjska) strana uređaja u ravnini s vanjskom
površinom izloga ili prozora, a prodor kroz plohu
izloga ili prozora treba prekriti, odnosno zaštititi
kvalitetnom i estetski oblikovanom maskom.
Iznimno kojima jedinice mogu se
postavljati i u prozračnim tavanskim prostorima,
uz tehničku suglasnost ovlaštenog servisera.
Natpisi
Članak 4.
Natpis je svaka oznaka s imenom fizičke
ili pravne osobe, obrta, poslovnog prostora ili
obavijest o djelatnosti koja se obavlja u
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poslovnom prostoru, a postavlja se na vanjskim
dijelovima građevine u kojoj se nalazi poslovni
prostor, uglavnom na slobodnom dijelu zida uz
ulaz u građevinu ili kolni prolaz, u svrhu
pružanja informacija o poslovnom prostoru u
objektu.
Natpis se postavlja na građevinu plošnoparalelno s linijom pročelja kao pojedinačna ili
zajednička ploča za više korisnika, izrađena od
metala, plastike, stakla i drugog materijala.
veličina ploče može biti do 30x60 cm, a za više
korisnika ploče svaka veličina do 30x60 cm.
Postavlja se na zajedničku podlogu izvedenu od
kvalitetnog materijala (staklo ili kvalitetni imitati
stakla, drvo, željezo, bronca i sl.).
Zaštitne naprave na izlozima
Članak 5.
Zaštitne naprave na izlozima, u smislu
ovog Pravilnika su tende, roloi, zaštitne rešetke,
kamere, alarmni uređaji i slično, a postavljaju se,
u pravilu, za zaštitu izloga poslovnih prostora od
insolacije, atmosferilija i otuđenja.
Tenda se postavlja na pročelja građevina.
Po obliku, kada je otvorena, može biti ravna s
preklopom ili košarasta s preklopom.
Na pročelja građevina postavljaju se ravne
tende s rolo mehanizmom približne dužine otvora
izloga, a iznimno košaraste, ako je oblik nadvoja
izloga polukružan.
Na jednoj građevini tende se postavljaju u
istoj liniji pročelja, iste dužine kada su otvorene,
istog oblika, te iste ili slične boje, bez obzira
koliko poslovnih prostora ima u nizu.
Tenda se postavlja u zoni prizemlja, ispod
prvog razdjelnog vijenca, prema sljedećim
propozicijama:
-

-

ako je za pojedini poslovni prostor
potrebno postaviti natpis iznad izloga,
tenda se postavlja između prvog
razdjelnog vijenca i natpisa;
ako se tenda postavlja u zoni do prvog
razdjelnog vijenca, kada je ispružena ne
smije ometati pješački i kolni prolaz.

Materijali za izvođenje tendi su platno,
plastika i slični kvalitetni materijali.
Nadstrešnice iznad izloga poslovnih
prostora izvedene od stakla, kvalitetnih imitata
stakla i drugih materijala na potkonstrukciji, a
imaju funkciju tende, odobravaju se i postavljaju
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po posebnom propisu.
Ostale zaštitne naprave na izlozima
građevina odobravaju se na temelju obrazloženja
namjene prostora, a uz uvjet da ugradnja nije u
suprotnosti s oblikovanjem građevine, odnosno da
ne narušava kvalitetu oblikovnog izraza građevine.
Jarboli
Članak 6.
Jarbol za zastave je nosač zastave koji se
postavlja na pročelje objekta, na zemljište oko
objekta ili javnu površinu ovisno o prostornim
mogućnostima.
Na jarbolima se postavljaju državne
zastave, županijske, gradske i druge, te prigodne
zastave, kao i reklamne zastave.
Jarboli s reklamnim zastavama mogu se
postavljati u svim zonama, ispred poslovnog
prostora na zemljištu objekta u kojem se poslovni
prostor nalazi. Iznimno mogu se postavljati na
javnu površinu neposredno ispred objekta, na
način da ne ugrožavaju sigurnost prometa i ne
zaklanjaju postojeću prometnu i putokaznu
signalizaciju. jarboli s reklamnim zastavama za
manifestacije značajne za grad i d ržavu, iznimno
se mogu postaviti na lokacijama, koje grad
odredi, akoje nisu neposredno uz poslovni prostor.
Jarboli trebaju biti estetski prihvatljivi
elementi u prostoru, uredni i održavani.
Reklame
Članak 7.
Reklame, u smislu ovog Pravilnika, su:
reklamne
zastave,
reklamna
platna
(na
građevinskim
skelama
i
građevinama
u
rekonstrukciji, sanaciji ili gradnji), transparenti,
reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na
zidovima građevina, ogradama, tendama i sl.),
reklamni natpisi i d rugi predmeti koji služe
reklamiranju osim reklamnih panoa. Postavljaju se
na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa, ne
zaklanjaju postojeću prometnu signalizaciju i ne
narušavaju izgled i funkciju građevine ili lokacije.
Reklame
moraju
biti
kvalitetnog
oblikovanja, materijala i izrade, te estetski
prihvatljiv element u prostoru. Ako je reklama
osvijetljenja, osvjetljenje mora biti stalnog i
ujednačenog intenziteta.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 8.

Reklamne zastave su reklamni predmeti
na kojima su istaknuti natpisi ili reklamne poruke,
a ističu se na za to postavljene jarbole.
Članak 9.
Reklamna platna su zaštitna platna s
otisnutom ili oslikanom reklamnom porukom, a
postavljaju se na građevinske skele za vrijeme
trajanja radova na obnovi pročelja i s anaciji krova
ili se razapinju na građevine u izgradnji dok traju
radovi, a ne dulje od jedne godine.
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Oslikane reklame istaknute na pročelju
zgrade u svrhu reklamiranja, oglašavanja i
pružanja informacija o pravnim subjektima u tim
građevinama, postavljaju se prema odredbama za
postavljanje reklamnih natpisa.
Oslikane reklame istaknute na pročelju
zgrade i na ogradi, u svrhu komercijalnog
reklamiranja i samooglašavanja postavljaju se, s
obzirom na njihovu veličinu, prema odredbama za
postavljanje reklamnih ploča ili velikih reklamnih
panoa.
Na tendi ili suncobranu, oslikana reklama
postavlja se na površini preklopa.
Članak 13.

Članak 10.
Transparenti su predmeti od tkanine,
plastificiranog platna i sličnog kvalitetnog
materijala s ispisanom reklamnom porukom,
odnosno informacijom.
Transparenti se postavljaju razapinjanjem
iznad prometnica između dviju građevina,
rasvjetnih stupova i d rugog, te ograde, osim na
prometnim objektima, a u svrhu oglašavanja
kulturnih, športskih i drugih manifestacija od
interesa za grad i d ržavu.
Članak 11.
Reklamni ormarić je montažna naprava
koja služi izlaganju robe.
Reklamni ormarić treba biti usklađen s
građevinom ispred koje, odnosno na koju se
postavlja, te oblikovan i uređen na način da jasno
pokazuje djelatnost koja se u pslovnom prostoru
obavlja. Reklamni ormarić se postavlja na
slobodni zid prizemlja građevine u okviru
prostornih i estetskih uvjeta mikrolokacije.
Članak 12.
Oslikana reklama je svaka reklama
izvedena pismoslikarskom tehnikom na pročelju
zgrade, ogradi, tendi, suncobranu, na s redstvima
javnog gradskog prijevoza (tramvaj, autobus i dr.)
i na površini pločnika.
Pismoslikarske tehnike u smislu ovog
Pravilnika su: ručno oslikavanje, lijepljenje
naljepnice, otiskivanje na površinu predmeta i
drugo.

Reklamni natpis je oznaka ili predmet s
imenom fizičke ili pravne osobe, obrta, poslovnog
prostora i djelatnosti pravnih subjekata, a postavlja
se na vanjskim dijelovima građevine, krovnim
površinama i ogradama u svrhu reklamiranja,
oglašavanja i pružanja informacija o pravnim
subjektima u tim građevinama.
Reklamni natpisi postavljaju se na
građevinu: plošno - postavljeno paralelno s linijom
pročelja, te konzolno - postavljeno okomito na
pročelje. Po obliku mogu biti: natpisi od
pojedinačnih
slova
na
pročelju
(bez
potkonstrukcije), ploča, sandučasta reklama, natpis
ugrađen
u
izložni
portal,
te
konzolnitradicionalnnog oblika (cimer) i konzolni natpis od
pojedinačnih slova (bez potkonstrukcije) ili
oznaka. Reklamni natpisi mogu imati ugrađenu
rasvjetu.
Reklamni natpisi postavljaju s e:
-

-

u zoni prizemlja na slobodni dio pročelja
ispod prvog razdjelnog vijenca neposredno
uz izlog poslovnog prostora pravnog
subjekta koji se reklamira:
unutar fasadnog platna na poslovnim
građevinama kao plošni natpis na uličnom
pročelju ili zabatu građevine, osim uz ulaz
u građevinu i kolni ulaz u dvorište gdje se
postavljaju natpisi i tvrtke, te kao konzolni
vertikalni natpis na spojevima ili uglovima
zgrada.

Ukoliko na uličnom dijelu građevine
postoji više poslovnih prostora reklamni natpisi u
pravilu su iste vrste, materijala, načina izvedbe i
ste visine, a postavljaju se u istoj liniji na pročelju
građevine.
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Reklamni panoi
Članak 14.

Rerklamni panoi u smislu ovog Pravilnika,
su: reklamni stupovi (totemi i slično), putokazni
panoi, pokretni reklamni panoi, osvijetljene
reklamne vitrine (city light), reklamne ploče na
građevinama, reklamni panoi na stupovima javne
rasvjete u vlasništvu grada, veliki reklamni panoi,
reklamni uređaji i konstrukcije.
Reklamni panoi moraju biti kvalitetnog
oblikovanja, materijala i izrade, te estetski
prihvatljiv element u prostoru. Ako je reklamni
pano osvijetljen, osvjetljenje mora biti stalnog i
ujednačenog intenziteta.
Na određenom vizurnom pravcu mogu se
postavljati samo reklamni panoi istog tipa i
formata. Ako je reklamni pano osvijetljen,
osvjetljenje mora biti stalnog i ujednačenog
intenziteta.

-

Putokazni panoi su samostojeći reklamni
panoi s više segmenata, a mogu se koristiti za
samoreklamiranje, odnosno usmjeravanje na
poslovni prostor koji se oglašava.
Putokazne panoe na javnim površinama ili
na zemljištu u vlasništvu, moguće je postavljati
isključivo kao standardizirane reklamne panoe, na
kojima jedan poslovni subjekt smije koristiti samo
jedan od raspoloživih reklamnih segmenata.
Mjesta i način postavljanja putokaznih
reklamnih panoa:
-

-

Mjesta i način postavljanja reklamnih
stupova (totema):
-

-

-

-

mogu se postavljati isključivo na parcelu
objekta u kojem s e nalazi poslovni prostor
ili iznimno na javnu površinu neposredno
ispred objekta u kojem se nalazi poslovni
prostor, ukoliko to dopuštaju prostorne
mogućnosti lokacije;
na udaljenosti od ruba nogostupa
minimalno 1,0 m, kod glavnih gradskih
prometnica, odnosno minimalno 0,5 m kod
gradskih i drugih prometnica;
na udaljenosti od raskrižja minimalno 30,0
m mjereno od početka radijusa za desno
skretanje
kod
glavnih
gradskih
prometnica, odnosno 15,0 m kod gradskih i
drugih prometnica;
prije prometne trake za skretanje i
ugibališta javnog gradskog prijevoza
minimalno 5,0 m;
na udaljednosti od najbližeg stabla

najmanje 6,0 m, a od grmlja i živice
najmanje 3,0 m;
temelj
reklamnog
stupa
(totema)
postavljenog na zelenoj površini mora
imati nadsloj zemlje nimimalno 20,0 cm.
Članak 16.

Članak 15.
Reklamni stupovi (totemi i slično) su
samostojeći
reklamni
panoi,
koji
služe
samoreklamiranju, u pravilu imaju integriranu
svjetlosnu rasvjetu unutar stupa. Njihova veličina
može varirati ovisno o prostornim uvjetima
lokacije na koju se postavljaju, dok maksimalna
visina može iznositi do 1 m.
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-

-

mogu se postavljati uz prometnice na
javnu površinu i zemljište u vlasništvu,
osim na dijelovima gdje su u nizu
postavljeni veliki reklamni panoi;
mogu se postavljati na javnu površinu,
osim na nogostup, pješačke otoke i unutar
parkirališnog prostora;
postavljaju se, u pravilu, okomito na os
prometnice;
na udaljenosti od ruba nogostupa
minimalno 1,0 m, kod glavnih gradskih
prometnica, odnosno minimalno 0,5 m kod
gradskih i drugih prometnica;
prije raskrižja minimalno 30,0 m mjereno
od početka radijusa za desno skretanje
kod glavnih gradskih prometnica, odnosno
15,0 m kod gradskih i drugih prometnica;
prije prometne trake za skretanje i
ugibališta javnog gradskog prijevoza
minimalno 5,0 m;
na zelenoj površini s drvorednim nizovima
ili grmljem postavljaju se na početku ili
na kraju drvorednog niza uz uvjet da je
maksimalna udaljenost od najbližeg stabla
6 m, a od grmlja i živice 3 m;
temelj putokaznog reklamnog panoa
postavljenog na zelenoj površini mora
imati nadsloj zemlje minimalno 20 cm;
razmak između dviju putokaznih reklama
mora iznositi minimalno 30 m.
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Članak 17.

Mjesta i način postavljanja samostojećih
osvijetljenih reklamnih vitrina:

Pokretni reklamni panoi su lako prenosivi
samostojeći panoi, koji se koriste za isticanje
asortimana proizvoda, vrsta usluge koje se nude i
slično, a uklanjaju se nakon završetka radnog
vremena ukoliko su postavljeni na javnu površinu.

-

Mjesta i
reklamnih panoa:
-

način

postavljanja
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pokretnih
-

mogu se postavljati na parcelu građevine
u kojoj se nalazi poslovni prostor
subjekta;
mogu se postavljati na javnu površinu
neposredno uz građevinu, na način da za
prolaz pješaka ostane minimalno 2,00 m
slobodnog prostora.

-

Članak 18.
Osvijetljene reklamne vitrine (city light)
su reklamni panoi s integriranim osvjetljenjem u
koje se plakati i predmeti oglašavanja ulažu
unutar ostakljenih vitrina. Koriste se za
komercijalno oglašavanje i za potrebe grada.
Osvijetljene reklamne vitrine postavljaju se kao
samostojeće, u sklopu nadstrešnica javnog
gradskog prijevoza, na građevinama i na
komunalnim objektima i uređajima u općoj
uporabi (telefonske govornice, kiosci, javni satovi
i slično), te na stupovima javne rasvjete u
vlasništvu grada.
Osvijetljenje reklamne vitrine mora biti
ujednačenog i stalnog intenziteta, bijele boje,
usklađeno s intenzitetom javne rasvjete uz
prometnicu, u rasponu od 200 do 300 lux-a.
Mjesta i način postavljanja reklamnih
vitrina na građevinama:
mogu se postavljati na slobodnom dijelu
prizemlja građevina, osim uz ulaz u
građevinu ili kolni prolaz u dvorište
građevine;
mogu se postavljati na komunalne objekte
i uređaje u općoj uporabi (telefonske
govornice, kiosci, javni satovi i slično) na
način da ne ugrožavaju sigurnost prometa
vozila, te ne narušavaju izgled i funkciju
objekta i lokacije.

-

mogu se postavljati na javne površine i
zemljište u vlasništvu gdje to omogućava
mikrolokacija u skladu s prometnih
uvjetima o sigurnosti prometa;
mogu se postavljati na razdjelnim
pojasevima između prometnih traka;
na zelenoj površini s drvorednim nizovima
ili grmljem, postavljaju se uz uvjet da je
maksimalna udaljenost od najbližeg stabla
6 m, a od grmlja i živice 3 m;
na udaljenosti od ruba nogostupa
minimalno 0,5 m;
na udaljenosti od ruba kolinika minimalno
1 m kod gradskih i drugih prometnica,
odnosno 1,5 m kod glavnih gradskih
prometnica;
na udaljenosti od raskrižja minimalno 15,
m, mjereno od početka radijusa za desno
skretanje
kod
gradskih
i
drugih
prometnica, a 25,0 m kod glavnih gradskih
prometnica;
razmak između osvijetljenih reklamnih
vitrina mora iznostiti najmanje 20,0 m.
Članak 19.

Reklamni pano na stupovima javne
rasvjete mogu biti osvijetljeni i neosvijetljeni
maksimalne veličine 0,90 x 1,40 m. Koriste se za
komercijalno oglašavanje i kao informativni
panoi.
Mjesta i način postavljanja reklamnih
panoa na stupove javne rasvjete:
-

-

mogu se postavljati na stupove javne
rasvjete u vlasništvu grada, u pravilu, s
lijeve i desne strane prometnice ili
razdjelnom pojasu prometnice;
na jednom stupu javne rasvjete može se
postaviti jedan ili dva dvostrana panoa na
istoj visini (u razdjelnom pojasu);
mogu se postavljati na visinu od najmanje
2,50 m mjereno od donjeg ruba panoa;
bližom stranom panoa udaljene od kolnika
minimalno 0,5 m;
prije križanja najmanje 30 m kod gradskih
i ostalih prometnica, a 60 m kod glavnih
gradskih prometnica;
poslije križanja najmanje 50 m;
prije prometne trake za skretanje i
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-

ugibališta javnog gradskog prijevoza
minimalno 5,0 m;
reklamni panoi na rasvjetnim stupovima
mogu se postavljati u razmaku od 20,0 m.

-

Članak 20.
Reklamne ploče su manji reklamni panoi
veličine do 6m2, koji se koriste za komercijalno
oglašavanje i samoreklamiranje. Mogu se
postavljati na građevine, ograde i komunalne
objekte i uređaje u općoj uporabi (telefonske
govornice, kioske, javne satove i slično).
Reklamne ploče trebaju biti estetski i
oblikovno prihvatljivi elementi u prostoru.
Mjesta i način postavljanja reklamnih
ploča:
mogu se postavljati na slobodnom dijelu
prizemlja građevine, unutar fasadnog
platna, te na ogradi građevina gdje za to
postoje prostorne mogućnosti;
reklamne ploče oblikovanjem, veličinom i
materijalom trebaju biti usklađene s
građevinom, odnosno ogradom na koju se
postavljaju.
Članak 21.
Veliki reklamni panoi su panoi reklamne
površine 6m2 i više, koji se koriste za
komercijalno oglašavanje, oglašavanje državnih,
gradskih
manifestacija
i
akcija,
te
samoreklamiranje. Mogu se postavljati na javnim
površinama, zemljištu u vlasništvu, građevinama i
kao ograde gradilišta.
Veliki reklamni panoi koji se postavljaju
kao samostojeći mogu biti reklamni panoi veličine
od 6m2 do 12m2 (jumbo-panoi, bigboardi i
slično) i reklamni panoi do 12m2 do 60m2
(bigboardi, megaboardi i slično).
Materijalom, veličinom i bojom moraju se
uklopiti u postojeće okruženje, a mogu biti i
osvijetljeni. Konstruktivni elementi, nosivi stupovi
i rasvjetna tijela, ne mogu se isticati
oblikovanjem, bojom i materijalnom.
Ukoliko veliki reklamni panoi nemaju
nalijepljenu reklamnu poruku trebaju biti
prekriveni plakatom bijele boje.
Mjesta i način postavljanja velikih
reklamnih panoa na građevine:
mogu se postavljati unutar fasadnog
platna, isključivo na otvorenim zabatima
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prema većim raskrižjima i na slobodnim
zabatima na međi;
iznimno, mogu se postavljati u zoni krova
iznad krovnog vijenca;
veliki reklamni panoi mogu se postavljati
isključivo na prethodno uređeno pročelje,
a veličinom i oblikom trebaju bit
usklađeni s građevinom na koju se
postavljaju.
Članak 22.

Reklamni panoi jumbo-panoi, bigboardi i
sl.), reklamne površine cca 12m2 mogu biti
ukupne visine (stup+ploha) od kote kolnika do
5,00 m i imati najviše dva nosiva stupa, bez
kosnika.
Mjesta i način postavljanja samostojećih
velikih reklamnih panoa veličine od 6,0m2 do
12,0m2:
mogu se postavljati na javne površine i
zemljište u vlasništvu:
na javne površine postavljaju se samo u
svrhu
komercijalnog
oglašavanja
i
oglašavanja manifestacija od interesa za
grad i državu, a na zemljištu u vlasništvu
postavljaju se za komercijalno oglašavanje
i
samoreklamiranje,
te
oglašavanje
manifestacija od interesa za grad i d ržavu;
mogu se postavljati na najviše dva nosiva
stupa bez kosnika, visine (stup+ploha) od
kote kolnika do 5,00 m;
mogu se postavljati izvan zone raskrižja, i
to prije raskrižja minimalno 75,00 m kod
glavnih gradskih prometnica i 50,0 m kod
gradskih i ostalih prometnica, a poslije
raskrižja minimalno 50,0 m kod svih
kategorija prometnica;
iznimno, mogu se postavljati u zoni
raskrižja
ukoliko
ne
ugrožavaju
preglednost;
mogu se postavljati bližom stranom panoa
na udaljenosti od ruba kolnika minimalno
2,0 m i najviše 6,0 m kod glavnih gradskih
prometnica i minimalno 1,5 m i najviše
5,0 m kod gradskih i drugih prometnica;
mogu se postavljati uz državne ceste i
autoceste u skladu s posebnim propisima;
na udaljenosti bliže strane panoa od
vanjskog ruba nogostupa minimalno 1,5 m
kod svih kategorija prometnica;
mogu
se
postavljati
na
zelenim
površinama
osim
unutar
parkova,
drvoreda, parkovnih površina, park-šuma,
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-

-

-

dječjih igrališta, te naročito zaštićenih
spomenika parkovne arhitekture, tako da
temelj nosivih stupova ima nadsloj zemlje
minimalno 20,0 cm i da donji rub
oglasnog dijela panoa bude minimalno 1,5
m od nivoa tla;
mogu se postavljati iznimno na početku i
na
kraju drvoreda
na
minimalnoj
udaljenosti od najbližeg stabla 8,0 m, a od
grupacije grmlja minimalno 3,0 m;
iznimno, na prometnim objektima i većim
trgovima mogu se postavljat "scrolleri"
ukoliko ne ugrožavaju sigurnost prometa;
panoi se u pravilu postavljaju u nizu
okomito na os prometnice, te trebaju biti
međusobno
usklađeni
veličinom
i
oblikom;
razmak između reklamnih panoa reklamne
površine od 6m2 do 12 m2 je minimalno
50,0 m.

-

-

-

-
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mogu se postavljati izvan zone raskrižja, i
to prije raskrižja minimalno 100,0 m, a
poslije raskrižja minimalno 50,0 m;
bližom stranom panoa mogu se postavljati
na udaljenosti od ruba kolnika najmanje
5,0 m i najviše 10,0 m uz gradske
prometnice;
uz državne i autoceste mogu se postvljati
u skladu s posebnim propisom;
mogu
se
postavljati
na
zelenim
površinama
osim
unutar
parkova,
drvoreda, parkovnih površina, park-šuma,
dječjih igrališta, te naročito zaštićenih
spomenika parkovne arhitekture;
mogu se postavljati, iznimno, na početku i
na kraju drvoreda na minimalnoj
udaljenosti od najbližeg stabla 8, m, a od
grupacije grmlja minimalno 3,0 m;
razmak između reklamnih panoa reklamne
površine od 12m2 do 60m2 mora biti
minimalno 100,0 m.

Članak 23.
Članak 24.
Samostojeći reklamni panoi tzv. bigboardi,
megaboardi, s dvjema reklamnim plohama, svaka
do maksimalno 60,0m2, iznimno do 100,0 m2,
mogu imati nosivi stup visine do 10,0 m mjereno
od kote kolnika do reklamne plohe). Maksimalno
dopuštena ukupna visina reklamnih panoa,
mjereno od kote kolnika, može iznositi do 15 m.
Bigboardi, megaboardi se postavljaju uz
ishođenje akta kojim se odobrava građenje,
budući da su veće oglasne površine od 12 m2.
Mjesta i način postavljanja samostojećih
reklamnih panoa reklamne površine od 12 m2 do
60 m2.:
mogu se postavljati na javne površine i
zemljište u vlasništvu:
na javne površine postavljaju se samo u
svrhu
komercijalno
oglašavanja
i
oglašavanja manifestacija od interesa za
grad i državu, a na zemljištu u vlasništvu
postavljaju se za komercijalno oglašavanje
i
samoreklamiranje,
te
oglašavanje
manifestacija od interesa za grad i državu;
mogu se postavljati uz gradske avenije,
glavne gradske prometnice, na ulazu u
grad i izlazu iz grada, osim na prometnim
građevinama (tijelu mosta, nadvožnjaku,
podvožnjaku i sl.), te na željezničkom
nasipu;
mogu se postavljati na jednom nosivom
stupu, visine nosivog stupa do 10,0 m
(mjereno od kote kolnika);

Reklamne konstrukcije su predmeti
specifičnog oblikovanja skulpturnog oblika,
pojedinačnih slova na potkonstrukciji i drugo), a
postavljaju se u svrhu reklamiranja na zemljište i
građevine.
Za postavljanje reklamnih konstrukcija
primjenjuju se odredbe za postavljanje reklamnih
natpisa ili velikih reklamnih panoa, ovisno o
mjestu i načinu postavljanja.
Članak 25.
Reklamni
uređaji
su
naprave
za
prikazivanje
izmjenjivih
reklamnih
poruka.
Reklamne poruke mogu se izmjenjivati mehanički
(trivision, scrolleri i slično ili elektronski
prikazanom slikom (display i slično).
Za
postavljanje
reklamnih
uređaja
primjenjuju se odredbe za postavljanje velikih
reklamnih panoa.
Reklamni uređaji s elektronskim prikazom
slike mogu se postavljati u pješačkim zonama, na
trgovima, iznimno i na prometnim objektima.
Članak 26.
Natpisi, zaštitne naprave na izlozima,
jarboli, reklame i reklamni panoi na području
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grada Slavonskog Broda postavljaju se po
zahtjevu uz suglasnost Upravnog odjela za
komunalni sustav i Službe za graditeljstvo i
prostorno uređenje, dok se antene i klima jedinice
mogu postavljati bez suglasnosti u skladu sa
člancima 2. i 3. ovog Pravilnika.
Članak 27.
Postojeće antene, klima jedinice, natpisi,
zaštitne naprave na izlozima, jarboli, reklame i
reklamni panoi koje nisu postavljene u skladu s
ovim Pravilnikom, moraju se uskladiti s
odredbama ovog Pravilnika najkasnije 6 mjeseci
od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 1.
U Pravilniku o stručnom usavršavanju
službenika Gradske uprave grada Slavonskog
Broda od 28. studenog 2005. godine (Klasa:02101/05-01/814;
Urbroj:2178/01-07-05-02)
i
Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o
stručnom usavršavanju službenika Gradske uprave
grada Slavonskog Broda od 29. prosinca 2006.
godine (Klasa:021-01/07-01/4; Urbroj:2178/01-0707-01), članak 4. mijenja se na način da se
-

Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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-

riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuje
riječju : "gradonačelnik",
riječ: "gradonačelnika" zamjenjuje se
riječima: "čelnika upravnog tijela",
riječi: "Ured gradonačelnika" zamjenjuje
riječima: "nadležno upravno tijelo",
riječi: "prijedlozima upravnih odjela i
službi
grada",
zamjenjuju
riječima:
"potrebama čelnika upravnih tijela".
Članak 2.

GRADONAČELNIK
Klasa : 351-01/09-01/4
Urbroj:2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 7. srpnja 2009.

U članku 6. riječ: "većim" zamjenjuje se
riječju: "višim".
Članak 3.

Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med., v.r.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADONAČELNIK
Klasa : 112-01/09-01/23
Urbroj:2178/01-07-09-2
Slavonski Brod, 7. srpnja 2009.

95.
Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.
i 36/09.) i članka 47. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije"
br.
6/09),
gradonačelnik
grada
Slavonsko Broda donosi
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o stručnom
usavršavanju službenika Gradske uprave
grada Slavonskog Broda

Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med., v.r.
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Članak 5.

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.
i 36/09.) i članka 47. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije"
br.
6/09),
gradonačelnik
grada
Slavonsko Broda donosi

U članku 12. stavak 1. riječi: "Odsjek za
zajedničke poslove Gradske službe" zamjenjuju se
riječima: "nadležno upravno tijelo".
U stavku 3. riječi: "Odsjeka za zajedničke
poslove Gradske službe" zamjenjuju se riječima:
"nadležnog upravnog tijela".
Članak 6.

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
uvjetima i načinu korištenja službenih vozila

U članku 13. stavak 1. riječi: "Voditelj
Odsjeka za zajedničke poslove" zamjenjuju se
riječima: "nadležni službenik".

Članak 1.

Članak 7.

U Pravilniku o uvjetima i načinu
korištenja službenih vozila od 28. kolovoza 2006.
godine (Klasa:021-01/06-01/525; Urbroj:2178/0107-06-02) mijenja se članak 1. na način da se:
riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuje
riječima: "Grada Slavonskog Broda"
ispred riječi: "Gradskog vijeća" doda riječ:
"članova".

U članku 14. riječi: "Odsjek za zajedničke
poslove" zamjenjuje se riječima: "Nadležno
upravno tijelo", a riječ: "obvezan" stavlja se u
odgovarajuće lice i glasi: "obvezno".

Članak 2.
U članku 4. stavak 1. se briše, a novi
stavak 1. glasi:
"Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika (u
daljnjem tekstu: dužnosnici) i predsjednik
Gradskog vijeća imaju na stalnom korištenju dva
službena vozila za službene potrebe."
Članak 3.
U članku 9. stavak 1. riječi: "Voditelju
Odsjeka za zajedničke poslove" zamjenjuju se
riječima: "nadležnom službeniku".

Članak 8.
U članku 16. riječi: "Zakona
službenicima i namještenicima ("NN"
92/05)" zamjenjuje se riječima:
službenicima i namještenicima u
područnoj (regionalnoj" samoupravi
novine" br. 86/08)".

o državnim
br. 27/01. i
"Zakon o
lokalnoj i
("Narodne

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADONAČELNIK
Klasa : 112-01/09-01/23
Urbroj:2178/01-07-09-4
Slavonski Brod, 7. srpnja 2009.

Članak 4.
-

U članku 10.
riječi:
"upravnih
odjela
i
službi"
zamjenjuju se riječima: "upravnih tijela",
riječi: "Voditelju Odsjeka za zajedničke
poslove Gradske službe" zamjenjuju se
riječima: "nadležnom službeniku Gradske
uprave".

Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

-

16.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
regionalnoj (područnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 2.
sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, donosi

POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Bebrina

I.

-

-

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Unutarnje ustrojstvo, rad i djelovanje
Općinskog vijeća općine Bebrina uređuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća općine Bebrina.

Članak 2.

-

-

Ovim Poslovnikom se utvrđuje:
konstituiranje Općinskog vijeća
općine
Bebrina, početak obnašanja vijećničke
dužnosti, mirovanje i prestanak mandata
vijećnika,

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća,
djelokrug, sastav i način rada radnih tijela
Općinskog vijeća,
odnosi Općinskog vijeća i drugih tijela
lokalne samouprave,
postupak donošenja akata i rasprave o
pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog
vijeća,
poslovni red na sjednicama Općinskog
vijeća,
javnost rada Općinskog vijeća,
obavljanje stručnih, administrativnih,
tehničkih i drugih poslova za potrebe
Općinskog vijeća i vođenje tih poslova.

II.

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG
VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA
VIJEĆNIČKE DUŽNOSTI,
MIROVANJE I PRESTANAK
MANDATA VIJEĆNIKA
Članak 3.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne ( regionalne )
samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do
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izbora predsjednika privremeno predsjedava najstariji
član.
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.
Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća,
izabrani predsjednik Općinskog vijeća preuzima
predsjedanje sjednicom.

Članak 4.
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća bira se
Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanje
i predsjednik Općinskog vijeća.
Osim predsjednika Općinskog vijeća na
konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće može birati i
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka
1. i 2. ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, imaju
klubovi vijećnika ili najmanje jedna trećina vijećnika.

Članak 5.
Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj
sjednici podnosi izvješće Općinskom vijeću o
provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima
izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na
vijećničku dužnost, o imenima vijećnika koji obnašaju
dužnost nespojivu s vijećničkom dužnošću pa im
vijećnički mandat miruje, o imenima vijećnika kojima
mandat miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati
vijećničku dužnost.
Izabrani vijećnici, koji daju ostavku dužni su pisanu
ostavku ovjeriti kod javnog bilježnika najranije osam
dana prije podnošenja iste. Pisana ostavka člana
predstavničkog tijela treba biti zaprimljena najkasnije
tri dana prije zakazanog održavanja konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća.
Na konstituirajućoj sjednici umjesto
vijećnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u
mirovanje, nazočni su zamjenici vijećnika određeni
sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Općinsko vijeće zaključkom prihvaća
izvješće Mandatnog povjerenstva.
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Članak 6.

Nakon što Općinsko vijeće prihvati izvješće
Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima,
pred predsjedateljem Općinskog vijeća (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj), vijećnici daju prisegu. Tekst
prisege glasi:
”Prisežem svojom čašću da ću dužnost
vijećnika u Općinskom vijeću obnašati savjesno i
odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i
zakona, Statuta općine i poštivati pravni poredak, te
da ću se zauzimati za svekoliki napredak općine
Bebrina, Brodsko-posavske županije i Republike
Hrvatske.”
Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon
toga poziva vijećnike, a vijećnici daju prisegu tako što
ustaje i izgovaraju: “Prisežem”.

Članak 7.
Općinsko vijeće konstituirano je izborom
predsjednika na konstituirajućoj sjednici na kojoj je
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša
domovino”.

Članak 8.
Vi j e ć n i k , k o j i n i j e b i o n a z o č a n
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, daje
prisegu na idućoj sjednici Općinskog vijeća.
Vijećnik ili zamjenik vijećnika koji nije bio nazočan
sjednici kada je Općinsko vijeće donijelo odluku o
početku njegovog mandata, prisegu daje na idućoj
sjednici.

Članak 9.
Danom konstituiranja Općinskog vijeća
vijećnik počinje obnašati vijećničku dužnost i do dana
prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika
utvrđena zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.
Zamjenik vijećnika počinje obnašati
vijećničku dužnost danom kada Općinsko vijeće
utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta
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zamjenjivanja.
Odluke iz stavka 2. ovog članka objavljuju su
u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Članak 10.
Vijećniku prestaje vijećnički mandat:
ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih
nije mogao biti izabran za člana
predstavničkog tijela, danom donošenja
odluke Ustavnog suda,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Bebrina, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojima se
uređuje hrvatsko državljanstvo,
smrću.
U slučaju smrti, vijećniku prestaje vijećnički
mandat danom smrti.

Članak 11.
Vijećniku miruje vijećnički mandat za
vrijeme dok obnaša dužnost za koju je zakonom
određeno da je nespojiva s vijećničkom dužnošću,
odnosno za vrijeme za koje je stavio vijećnički mandat
u mirovanje.
Za vrijeme mirovanja vijećničkog mandata,
vijećniku miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom ili
ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 12.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora
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predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, te
Odbora za izbor i imenovanja, Klub vijećnika koji ima
većinu u Općinskom vijeću, odnosno koalicija
stranaka koja ima većinu u Općinskom vijeću,
predlaže dnevni red radnog dijela konstituirajuće
sjednice.

III.

OPĆA PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 13.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i
na njima raspravljati i glasovati,
podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
postavljati pitanja općinskom načelniku,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na
njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je
član i glasovati,
prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama
odredi Općinsko vijeće,
novčanu naknadu za sudjelovanje u radu na
sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, Statuta općine i ovoga
Poslovnika.
-

Članak 14.
Vijećniku se dostavljaju:
prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće,
izvješća, raščlambe i drugi materijali o kojima
će raspravljati Općinsko vijeće.

Članak 15.
Vijećniku su dostupni svi službeni materijali,
dokumenti i podaci koje se pripremaju ili prikupljaju u
radnim tijelima Općinskog vijeća i upravnim tijelima
općine, a koji se odnose na teme o kojima se raspravlja
na Općinskom vijeću.
Materijali, dokumenti i podaci iz stavka 1.
ovoga članka mogu biti vijećnicima dostupni i putem
internet stranice ovisno o tehničkim mogućnostima
općine.
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Članak 16.

Članak 20.

Predsjednik ili predsjedatelj Općinskog
vijeća i predsjednik radnog tijela dužan je davati
vijećniku obavijesti i objašnjenja.
Pročelnik Upravnog odjela općine dužan je
davati vijećniku obavijesti i obavještenja o radu
upravnog tijela općine kojim rukovodi.

Klubovi vijećnika obvezni su o svom
osnivanju izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća,
priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća osigurat će u skladu s
mogućnostima općine klubovima vijećnika,
razmjerno broju članova kluba, prostorne i druge
tehničke uvjete za rad (dvoranu za sjednice, prijepis,
umnožavanje, dostavu materijala i drugo).

Članak 17.
Vijećnici su dužni čuvati podatke koje saznaju
u obnašanju vijećničke dužnosti a koji, prema
zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i zato su
odgovorni prema zakonu.
Općinsko vijeće može donijeti kodeks o
etičkom ponašanju vijećnika.

IV.

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 21.

Općinsko vijeće ima predsjednika i
potpredsjednika.

Članak 18.
Članak 22.
Vijećnik može tražiti da mu upravno tijelo
općine pruži pomoć u obnašanju njegove vijećničke
dužnosti, prvenstveno u izradi prijedloga koje
podnosi, u obavljanju poslova i zadaća koje mu je
povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća, odnosno da
mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine
teme koje su u dnevnom redu sjednice Općinskog
vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne
obavijesti i objašnjenja.

Članak 19.
Klub vijećnika u Općinskom vijeću mogu
osnovati:
politička stranka koja ima najmanje tri
vijećnika,
dvije ili više političkih stranaka koje imaju
zajedno najmanje tri vijećnika,
najmanje tri nezavisna vijećnika,
vijećnici iz reda nacionalnih manjina.
Vijećnik može biti član samo jednog kluba, a
vijećnik iz reda nacionalnih manjina može biti i član
kluba stranke kojoj pripada, uz njezin pristanak.
Predsjednik Kluba vijećnika, u pogledu prava
i obveza ima status predsjednika radnog tijela
Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća:
predstavlja Općinsko vijeće,
saziva i predsjeda sjednicama Općinskog
vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
predlaže dnevni red sjednice Općinskog
vijeća,
brine se o postupku donošenja općih i drugih
akata,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje opće i druge akte koje donosi
Općinsko vijeće,
brine se o suradnji Općinskog vijeća i
načelnika,
određuje predstavnike Općinskog vijeća u
svečanim i drugim prigodama,
brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju
dužnosti vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
ovim Poslovnikom.

Članak 23.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u
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radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja
poslove iz njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.
U slučaju odsutnosti predsjednika Općinskog
vijeća ili spriječenosti u obnašanju predsjedničke
dužnosti, njega zamjenjuje potpredsjednik.

V.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Opće odredbe
Članak 24.
Radna tijela Općinskog vijeća su odbori i
povjerenstva u skladu s ovim Poslovnikom.
U radnom tijelu Općinskog vijeća raspravlja
se o prijedlozima i poticajima za donošenje općih i
drugih akata, te o drugim pitanjima iz djelokruga
Općinskog vijeća.
Radno tijelo prati, u okviru svog djelokruga,
rad općinskog načelnika i drugih tijela čiji rad nadzire
Općinsko vijeće sukladno zakonu.
Radno tijelo raspravlja o izvješćima tijela i
ustanova koja ona na temelju zakona podnese
Općinskom vijeću.
Radno tijelo Općinskog vijeća nakon
provedene rasprave zauzima stajalište, odnosno
utvrđuje prijedloge akata i o tome izvješćuje Općinsko
vijeće.
U radnom tijelu raspravlja se o predstavkama
i prijedlozima koje građani podnose Općinskom
vijeću. Ako predstavka ili prijedlog građana za
donošenje općih ili drugih akata upućena Općinskom
vijeću, predsjednik Općinskog vijeća će je proslijediti
predsjedniku matičnog radnog tijela koje je dužno
najkasnije u roku od tri mjeseca izvijestiti podnositelja
predstavke ili prijedloga o ishodu predstavke,
odnosno prijedloga.

Članak 25.
Radi razmatranja drugih pitanja Općinsko
vijeće može, uz radna tijela osnovana ovim
Poslovnikom, osnovati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela
uređuje se njihov naziv, sastav djelokrug i način rada.
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Članak 26.

Radno tijelo Općinskog vijeća ima
predsjednika, potpredsjednika i određeni broj
članova.
Općinsko vijeće bira i razrješava
predsjednika, potpredsjednika i članove radnog tijela
iz reda vijećnika u Općinskom vijeću, ako ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara
stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i
članova radnog tijela traje od dana izbora do dana
prestanka ili nastupa mirovanja vijećničkog mandata,
odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je
izabran.

Članak 27.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća
usklađuje rad radnog tijela s radom Općinskog vijeća i
drugih radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjeda
sjednicama radnog tijela.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća
surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
predsjednicima drugih radnih tijela Općinskog vijeća,
općinskim načelnikom, te pročelnikom upravnog
tijela općine u svezi s pitanjima iz djelokruga radnog
tijela.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća
brine se o provođenju zaključaka radnog tijela i
zaključaka Općinskog vijeća iz djelokruga radnog
tijela, te obavlja druge poslove određene ovim
Poslovnikom.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća u
slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, ima
njegova prava, obveze i odgovornosti određene ovim
Poslovnikom.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti
predsjednika i potpredsjednika, sjednicom radnog
tijela predsjeda član radnog tijela kojeg na to ranije
ovlasti predsjednik radnog tijela.
Ukoliko nije određen član radnog tijela iz
prethodnog stavka ovog članka koji će predsjedati
radnim tijelom odredit će ga predsjednik Općinskog
vijeća.
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Članak 28.

Članak 32.

Sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća
saziva predsjednik radnog tijela a dužan ju je sazvati
najkasnije u roku od 8 dana na osnovi zaključka
Općinskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik
Općinskog vijeća ili trećina članova radnog tijela
Općinskog vijeća, uz navođenje pitanja koja treba
razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to
dužan učiniti, sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća
sazvat će predsjednik Općinskog vijeća, odnosno
vijećnik kojeg predsjednik odredi.

Radno tijelo Općinskog vijeća obvezno je o
svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i
prijedlozima izvijestiti Općinsko vijeće. Radno tijelo
može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, a
mora kad mišljenja ostanu podijeljena u pogledu
prijedloga za rješenje pojedinog pitanja ili kada
pojedini član radnog tijela traži da se posebno izdvoji
njegovo mišljenje.
Kad podnosi izviješće ili prijedlog
Općinskom vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja
koji će prema zaključku radnog tijela, na vlastiti
poticaj ili na zahtjev Općinskog vijeća, na sjednici
obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.

Članak 29.
Radno tijelo Općinskog vijeća može
zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga
samo ako je sjednici nazočna većina članova radnog
tijela, a odluke se donose većinom glasova nazočnih
članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se
zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela
Općinskog vijeća, odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
Zapisnik s materijalima sjednice čuva
predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća i nakon
isteka mandata Općinskog vijeća pohranjuje ih u
pismohranu općine.

Članak 30.
Radna tijela Općinskog vijeća pokreću
razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su
razmotriti svako pitanje iz svog djelokruga koje im
uputi na razmatranje ili za koje to traži predsjednik
Općinskog vijeća.

Članak 31.
Radno tijelo Općinskog vijeća može uključiti
znanstvene i druge organizacije i pojedine stručnjake
u pripremanju akata ili razmatranje pojedinog pitanja
iz njegova djelokruga, ako su za to osigurana
financijska sredstva, a može predložiti Općinskom
poglavarstvu da se ti poslovi povjere upravnom tijelu
općine.

Članak 33.
Radna tijela Općinskog vijeća surađuju
međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu, te
Općinskom vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o
temi rasprave.
Članak 34.
Radno tijelo Općinskog vijeća može na
sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne
djelatnike i druge osobe radi pribavljanja njihova
mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na
sjednici.
Radno tijelo Općinskog vijeća može, u skladu
s ovim Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu.

Posebne odredbe
Članak 35.

-

Radna tijela Općinskog vijeća su:
Odbor za Statut i Poslovnik,
Odbor za izbor i imenovanja,
Mandatno povjerenstvo
Odbor za financije i Proračun
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Mandatno povjerenstvo

Članak 36.

Članak 40.

Odbor za Statut i Poslovnik:
prati i razmatra provedbu Statuta općine,
rješava sporove u djelokrugu radnog tijela
Općinskog vijeća,
prati provedbu Poslovnika Općinskog vijeća,
predlaže donošenje i promjenu Statuta općine
i Poslovnika Općinskog vijeća,
obavlja i druge poslove određene ovim
Poslovnikom.

Mandatno povjerenstvo:
predlaže Općinskom vijeću odluku o
prestanku mandata vijećniku, odnosno
odluku o mirovanju mandata vijećnika, kada
se ispune zakonom predviđeni uvjeti, podnosi
izvješće Općinskom vijeću da su ispunjeni
zakonski uvjeti za početak vijećničkog
mandata zamjeniku vijećnika,
obavlja i druge poslove određene ovim
Poslovnikom.
-

Članak 37.
Članak 41.
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i dva
člana.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za financije i Proračun
Članak 42.

Članak 38.
Odbor za izbor i imenovanja:
priprema i podnosi Općinskom vijeću
prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika,
potpredsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
predlaže imenovanje i opoziv predstavnika
Općinskog vijeća u određena tijela i udruge,
predlaže izbor, imenovanja, razrješenje i
opoziv drugih osoba koje bira, odnosno
imenuje Općinsko vijeće, ako zakonom i
ovim Poslovnikom nije drugačije određeno,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
ovim Poslovnikom.

-

-

Članak 43.
Odbor za financije i Proračun ime
predsjednika i dva člana.

VI.
Članak 39.
Odbor za izbor i imenovanja ima
predsjednika i dva člana.

predlaže Općinskom vijeću prijedlog
Proračuna općine Bebrina, prijedlog odluke
o izmjenama i dopunama Proračuna općine
Bebrina,
obavlja i druge poslove određene ovim
Poslovnikom.

ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
NAČELNIKA
Članak 44.

Općinski načelnik nazočan je sjednicama
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
sudjeluje u njihovu radu, iznosi stajališta, daje
obavijesti i stručna objašnjenja, izjašnjava se o
podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu općih i
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drugih akata ako je za to ovlašten.
Ako na raspravi nije nazočan općinski
načelnik, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra
li da je nazočnost nužna, raspravu prekinuti ili
odgoditi. O tome će Općinsko vijeće odlučiti bez
rasprave.
U raspravi u Općinskom vijeću i radnim
tijelima osim općinskog načelnika, može sudjelovati i
njegov zamjenik.

Članak 45.
O sazivanim sjednicama predsjednik
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela
Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika. O
sazivanim sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela
Općinskog vijeća na kojime će se razmatrati prijedlog
akta ili drugi prijedlog što ga je podnio općinski
načelnik, izvješćuju se i zamjenik općinskog
načelnika.
Zatražena mišljenja, stajališta i prijedloge
općinskog načelnika u slučajevima kada ono nije
predlagatelj, općinski načelnik je obvezan dostaviti
Općinskom vijeću do početka rasprave u radnim
tijelima Općinskog vijeća, te odrediti svog
predstavnika.

ODGOVORNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINSKOM VIJEĆU
Članak 46.
Općinski načelnik je obvezan najmanje dva
puta godišnje podnijeti izvješće Općinskom vijeću o
svom radu, o politici koju provodi, u cjelini ili o
pojedinom području, o izvršavanju zakona i drugih
propisa, te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.
Općinski načelnik može i na vlastiti poticaj
podnijeti Općinskom vijeću izviješće o svom radu i o
stanju u pojedinim područjima.

Članak 47.
Općinski načelnik je odgovoran Općinskom
vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Općinski načelnik i njegov zamjenik
zajednički su odgovorni za odluke koje donose, a
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osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Članak 48.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razriješiti.
Općinsko vijeće može raspisati referendum o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika
u slučaju:
Kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
Kada svojim radom prouzroče općini znatnu
materijalnu štetu.
Pod pojmom znatne materijalne štete iz
stavka 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1%
od Proračuna općine u tekućoj godini, ako 1% od
Proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna
pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u
iznosu od 500.000 (petsto tisuća) kuna.
Na referendum iz stavka 2. ovoga članka
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu
i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju
državne vlasti i lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika
može ponijeti najmanje 1/3 članova predstavničkog
tijela.
Odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika
donosi se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Ako na referendumu po pitanju iz stavka 1.
ovog članka bude donesena odluka o razrješenju
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im
prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti općinskog načelnika.
Općinsko vijeće ne smije raspisati
referendum o razrješenju općinskog načelnika i
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od
početka mandata općinskog načelnika i njegovog
zamjenika.
Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne
smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od
ranije održanog referenduma o istom pitanju.
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Članak 49.

Birači upisani u popis birača općine imaju
pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje
referenduma o pitanju razrješenja općinskog
načelnika i njegovog zamjenika.
Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko
vijeća mora donijeti u roku od 30 dana od prijema
prijedloga.
Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne
smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od
ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 1. ovoga članka
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o
referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

Članak 50.
Općinski načelnik zastupa općinu.
Općinski načelnik odgovoran je središnjim
tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne
uprave prenijetih u djelokrug tijela općine.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine ima pravo
obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela
ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propisi, te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku
od 15 dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski
načelnik dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u Županiji, te
čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za
nadzor nad zakonitošću rada tijela Općinskog vijeća.
Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene
Statutom općine u skladu sa zakonom.

VII.

Broj: 9

vjerodostojna tumačenja općih akata, odnosno
odluka.

Članak 52.
Općinsko vijeće može odlukom, poveljom,
zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom
državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov
rad koji je od osobitog interesa za općinu Bebrina.
Prijedlog priznanja Općinskog vijeća podnosi
predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 53.
Odluka se donosi kao akt uređivanja
unutarnjeg ustrojstva, način rada i odnosa u
Općinskom vijeću.
Odlukom, kao aktom ostvarivanja prava
Općinskog vijeća, odlučuje se o izboru, odnosno
imenovanju, razrješenju i opozivu, o imenovanju u
određena tijela, o potvrdi akata organizacija i
zajednica ili o davanju suglasnosti na takve akte kad je
to određeno zakonom, te obavljaju druga zakonom
utvrđena prava.
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi
od važnosti za građane, pravne osobe i udruge
građana, utvrđuju njihova prava i obveze, te druga
pitanja od općeg interesa za općinu, kad je to
propisano zakonom ili Statutom.

Članak 54.
Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo,
način rada i odnosi u Općinskom vijeću ili obavljaju
druga opća ovlaštenja donose se u obliku odluke,
poslovnika ili pravilnika.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 55.

Opće odredbe
Članak 51.
Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonima Republike Hrvatske i ovim
Poslovnikom donosi Statut kao temeljni akt općine,
odluke, povelje, preporuke i zaključke, te daje

Preporukom se ukazuje na podnesene
predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela
koja imaju javne ovlasti s prijedlogom za njihovo
razrješenje.
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Članak 56.

Zaključcima Općinsko vijeće utvrđuje
stajališta o određenim događajima i pojavama.
Na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti
zaključcima se mogu zauzimati stajališta, izražavati
mišljenja ili utvrđivati obveze općinskog načelnika.
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razrješenju i opozivu dužnosnika koje bira ili
imenuje Općinsko vijeće, objavljuju se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela daje,
na osnovi izvornika akta Općinskog vijeća, ispravke
pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta.

Članak 61.
Članak 57.
Radna tijela Općinskog vijeća mogu, u okviru svojega
djelokruga, donositi zaključke o svojem radu i o radu
Jedinstvenog upravnog odjela općine, kojima
zauzimaju stajališta, izražavaju mišljenja i podnose
prijedloge.
Radna tijela Općinskog vijeća donose i druge akte u
okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim
propisom.

Članak 58.
Tekst općih i drugih akata potpisuje
predsjednik Općinskog vijeća.
Zaključke i druge akte koje donose radna
tijela Općinskog vijeća potpisuje predsjednik tijela
koje je donijelo zaključke i druge akte.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi
da podneseni prijedlog akta Općinskom vijeću,
odnosno raščlamba, izvješće ili drugi akt nije
sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika,
zatražit će od predlagatelja da u određenom roku
postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog
Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni
nedostatke akta, ne teku rokovi za razmatranje akata
utvrđenih ovim Poslovnikom, a ako nedostaci akta ne
budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije
podnesen Općinskom vijeću.

Postupak donošenja općih i drugih akata Općinskog
vijeća
a)

Pokretanje postupka

Članak 59.

Članak 62.

Na izvornike općih i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom općeg i drugog akta
Općinskog vijeća razumijeva se onaj tekst općeg i
drugog akta, koji je donesen na sjednici Općinskog
vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u
općini.
O izradi izvornika akata Općinskog vijeća, o
stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju
izvornika i o njihovoj evidenciji brine se Jedinstveni
upravni odjel općine.

Postupak donošenja općih i drugih akata
pokreće se dostavom prijedloga akata predsjedniku
Općinskog vijeća.

Članak 63.
Pravo predlagati akte ima svaki vijećnik u
Općinskom vijeću, klubovi vijećnika u Općinskom
vijeću, radna tijela Općinskog vijeća i općinski
načelnik.

Članak 64.
Članak 60.
Opći akti Općinskog vijeća, vjerodostojno tumačenje
općih akata, odluke o izboru, odnosno imenovanju,

Predlagatelji akata, mogu se prilikom
ukazivanja na potrebu donošenja određenog akta,
pozivati i na predstavke ili prijedloge koje, u skladu sa
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zakonom imaju pravo podnositi građani a u svom
sadržaju ukazuju na potrebu donošenja ili izmjene
pojedinog akta.

Članak 65.
Općinsko vijeće može posebnim zaključkom
odrediti da se u radnim tijelima provede, na osnovi
prikaza stanja u pojedinim područjima, te izloženih
teza o mogućim normativnim rješenjima, a uz
potrebna obrazloženja, prethodna rasprava o
razlozima donošenja akta i o osnovnim pitanjima koje
treba urediti aktom.
Prijedlog za provođenje prethodne rasprave
može podnijeti ovlašteni predlagatelj zakona.
Prethodna se rasprava može provesti i na
sjednici Općinskog vijeća.
Nakon provedene prethodne rasprave sva
stajališta, mišljenja i prijedlozi dostavljaju se
predlagatelju koji je obvezan pri izradi prijedloga
akta uzeti ih u obzir, te posebno obrazložiti one koje
nije mogao prihvatiti.

b)
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Članak 67.

Tekst prijedloga općeg akta sadrži rješenja u obliku
pravnih odredbi.
Pojedina se rješenja mogu predložiti
alternativno, s potrebnim obrazloženjima svake od
predloženih alternativa.
U obrazloženju prijedloga akta daje se
objašnjenje pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog
akta.

c)

Podnošenje i upućivanje prijedloga
Članak 68.

Postupak donošenja akta pokreće se u obliku
prijedloga akta s tekstom prijedloga akta, a mora
sadržavati sve sastojke iz članka 66. ovog Poslovnika.
Predlagatelj akta obvezan je izvijestiti
predsjednika Općinskog vijeća tko će u radnim
tijelima i u Općinskom vijeću davati obavještenja i
objašnjenja, odnosno potrebna obrazloženja o
podnesenom prijedlogu akta.

Prijedlog općeg akta
Članak 69.
Sadržaj prijedloga akta
Članak 66.

Prijedlog općeg akta sadrži:
zakonsku osnovu donošenja akta,
ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju
urediti aktom, te posljedice koje će
donošenjem akta proisteći,
ocjenu i izvore potrebnih sredstava za
provođenje akta,
tekst prijedloga akta, s obrazloženjem,
tekst odredbi važećeg akta koji se mijenjaju,
odnosno dopunjuju ako se predlaže izmjena
ili dopuna akta.
Uz prijedlog akta predlagatelj može dostaviti i
odgovarajuću dokumentaciju, posebice stručna
mišljenja, i druge akte kojima obrazlaže svoj
prijedlog.

Predsjednik Općinskog vijeća upućuje
primljeni prijedlog akta predsjednicima svih radnih
tijela, svim vijećnicima i općinskom načelniku ako
nije predlagatelj.

d)

Razmatranje prijedloga u radnim tijelima
Članak 70.

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici
Općinskog vijeća, predsjednik matičnog radnog tijela
i Odbora za Statut i Poslovnik dužni su prijedlog akta
uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i provesti
raspravu.
Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima
prijedloga akta, a Odbor za Statut i Poslovnik i o
zakonskim osnovama akta.
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Članak 71.

Ako se prijedlogom akta stvaraju materijalne
obveze, Općinsko vijeće ne može odlučivati o
prijedlogu akta prije nego utvrdi da se za ispunjenje
tih obveza mogu osigurati financijska sredstva.

Članak 72.
Kad razmotri prijedlog akta, matično radno
tijelo podnosi svoje izvješće Općinskom vijeću s
mišljenjem, primjedbama i prijedlozima iznesenim u
tijeku njegovog razmatranja.
Matično radno tijelo će razmotriti mišljenja,
primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga
radna tijela koja su razmatrala prijedlog. U izvješću
koje podnosi Općinskom vijeću, matično radno tijelo
izražava i svoje stajalište o mišljenju, primjedbama i
prijedlozima tih radnih tijela.

Članak 73.
Izvješća se radnih tijela upućuju predsjedniku
Općinskog vijeća, koji ih dostavlja predlagatelju
akata, predsjednicima radnih tijela i vijećnicima.

Članak 74.
Radno tijelo, kad razmotri prijedlog akta,
određuje izvjestitelja koje će na sjednici Općinskog
vijeća izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe, te
obrazlagati prijedloge tog tijela.
e)

Rasprava o prijedlogu akta na sjednici
Općinskog vijeća
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izmjenu, te odlučivanje o prijedlozima za izmjenu i
donošenje akta.

Članak 76.
Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje
on odredi osim usmenog izlaganja na početku
rasprave imaju prava davati objašnjenja, iznositi
mišljenja i izjašnjavati se o iznesenim miš
ljenjima, primjedbama i prijedlozima tijekom cijele
rasprave.
Usmeno izlaganje na početku rasprave može
podnijeti samo predlagatelj ili jedan od predstavnika.
Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje
on odredi, može povući prijedlog akta do zaključenja
rasprave.

Članak 77.
Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo
prijedlog akta može iznositi mišljenja, primjedbe i
prijedloge koje je zauzelo radno tijelo.

Članak 78.
Općinski načelnik može zatražiti riječ
tijekom cijele rasprave u Općinskom vijeću i kada
prijedlog akta nije podnio.

Članak 79.
Na sjednici Općinskog vijeća o prijedlogu
akta, vodi se u pravilo objedinjeno, opća rasprava i
rasprava o pojedinostima.

Članak 75.
Članak 80.
O prijedlogu za donošenje akta Općinsko
vijeće će raspravljati najkasnije u roku 30 dana od
podnošenja prijedloga predsjedniku Općinskog
vijeća.
Rasprava o prijedlogu obuhvaća uvodno
izlaganje predlagatelja, raspravu o pojedinostima koja
uključuje i raspravu o tekstu prijedloga odluke,
raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala
prijedlog, raspravu o podnijetim prijedlozima za

Opća rasprava o prijedlogu akta vodi se na
način da vijećnici iznose svoja mišljenja o osnovnim
pitanjima koje treba urediti aktom, o zakonskom
ovlaštenju da se predloženi odnosi urede aktom i o
opsegu i načinu uređivanja tih odnosa.
Rasprava o pojedinostima vodi se na taj način
što se raspravlja i o tekstu prijedloga akta.
Po završenoj raspravi i odlučivanju o
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prijedlozima za izmjenu, odlučuje se o donošenju
akta.

f)

Donošenje akata po hitnom postupku

Broj: 9
Članak 84.

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta upućuje
se predsjedniku Općinskog vijeća do kraja rasprave na
sjednici Općinskog vijeća.

Članak 81.
Članak 85.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom
postupku, samo kada to zahtijevaju interesi obrane i
drugi osobito opravdani razlozi, odnosno kada je to
nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih
posljedica i poremećaja.
Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
do utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. Predsjednik
Općinskog vijeća bez odgađanja upućuje prijedlog da
se akt donese po hitnom postupku predsjednicima
radnih tijela, svim vijećnicima, te načelniku ako nije
predlagatelj.

Predsjednik Općinskog vijeća odmah
dostavlja podnesene prijedloge za izmjenu i dopunu
akata vijećnicima, predlagatelju akata i općinskom
načelniku kada ono nije predlagatelj akata.

Članak 86.
Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s
tim složi, vijećnik može podnijeti prijedlog za izmjenu
i dopunu prijedloga akta i na samoj sjednici u tijeku
rasprave, u pisanom ili usmenom obliku uz prethodno
obrazloženje.

Članak 82.
O prijedlogu iz članka 81. ovog Poslovnika
odlučuje se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na
početku sjednice, a može se odlučivati i tijekom
utvrđivanja dopune dnevnog reda.
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije unio u
prijedlog dnevnog reda sjednice prijedlog da se akt
donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u
rokovima i na način određen ovim Poslovnikom, na
zahtjev predlagatelja akta, akt se uvrštava u dnevni
red, a nakon toga odlučuje se o prijedlogu za hitni
postupak.
Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni
postupak, akt za koji se predlagalo donošenje po
hitnom postupku donosi se na način za redovno
donošenje akta Općinskog vijeća.

g) Prijedlozi za izmjenu i dopunu prijedloga akata
Članak 83.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga
akta podnosi se pisano s obrazloženjem.
Pravo podnošenja prijedloga za izmjenu i
dopunu imaju ovlašteni predlagatelji akata.

Članak 87.
Ako su podneseni prijedlozi takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, Općinsko
vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se
vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu
prije odlučivanja.
Glasovanje o prijedlozima za izmjenu i
dopunu akata će se odgoditi ako to zatraži predstavnik
predlagatelja i općinski načelnik, neovisno je li ono
predlagatelj akta.

Članak 88.
O prijedlozima za izmjenu i dopunu
izjašnjava se predlagatelj i općinski načelnik,
neovisno je li predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovoga članka je
u pravilu usmeno.
Nakon očitovanja predlagatelja o pojedinom
prijedlogu na očitovanje predlagatelja može se
osvrnuti samo podnositelj prijedloga a njegov govor
ne može trajati dulje od 2 minute.
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Članak 89.

Prijedlog, koji je podnesen u roku iz članka
83. ovoga Poslovnika, postaje sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
!ako ga je podnio predlagatelj akta
!ako se s prijedlogom suglasio predlagatelj akta.
Ako vijećnik zatraži da se o pojedinom
prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka posebno
izjašnjava, o tom se prijedlogu glasuje odvojeno.
Ako prijedlog akta nije podnio općinski
načelnik, o prijedlogu s kojim se nije suglasio općinski
načelnik glasuje se odvojeno.
O prijedlozima se glasuje prema redoslijedu
članaka prijedloga akata na koje se odnose.
Ako je na jedan članak prijedloga akta
podneseno više prijedloga za izmjenu i dopunu o
prijedlozima za izmjenu i dopunu se glasuje po
redoslijedu koji odredi predsjedatelj Općinskog
vijeća, bez rasprave.
Ako je na jedan članak prijedloga akta
podneseno više prijedloga za izmjenu i dopunu
identičnog sadržaja, glasuje se samo o prvom od njih.
Ako se za isti članak prihvati više prijedloga
za izmjenu i dopunu koji se međusobno isključuju
prihvaćen je prijedlog za izmjenu i dopunu koji je po
redoslijedu posljednji prihvaćen.
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vijeća, a mora sadržavati naziv akta, naznaku odredbe
za koju se traži tumačenje i razloge za to.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje
prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta
općinskom načelniku radi ocjene njegove
osnovanosti.
Općinski načelnik je dužan, u roku od 15
dana, dostaviti mišljenje predsjedniku Općinskog
vijeća.
Ako općinski načelnik ne dostavi mišljenje u
propisanom roku smatrat će se da je suglasno s
prijedlogom za davanje vjerodostojnog tumačenja.

Članak 93.
Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, općinski
načelnik će utvrditi prijedlog teksta vjerodostojnog
tumačenja koji sa svojim izvješćem podnosi
Općinskom vijeću.
Ako općinski načelnik ocijeni da prijedlog za davanje
vjerodostojnog tumačenja nije osnovan, ono će o tome
izvijestiti Općinsko vijeće koje povodom toga
izvješća donosi odluke.

6.

VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 94.

Članak 90.
Prijedlog za izmjenu i dopunu prihvaćen na
sjednici Općinskog vijeća, postaje sastavni dio
prijedloga akta o kome se odlučuje.

h) Vjerodostojno tumačenje akata

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
općinskom načelniku i njegovom zamjeniku o stanju u
pojedinim područjima društvenog života, te o
izvršavanju zakona, općih i drugih akata Općinskog
vijeća.
Vijećnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u
pisanom obliku. Vijećnik je dužan navesti kome
upućuje vijećničko pitanje.

Članak 91.
Prijedlog za davanje vjerodostojnog
tumačenja akta može podnijeti ovlašteni predlagatelj
akta.

Članak 92.
Prijedlog za davanje vjerodostojnog
tumačenja akta podnosi se predsjedniku Općinskog

Usmena vijećnička pitanja
Članak 95.
Usmena pitanja općinskom načelniku
vijećnici mogu postavljati na sjednicama Općinskog
vijeća.
Redoslijed za postavljanje pitanja određuje se prema
redoslijedu prijave vijećnika, koji žele postaviti
vijećničko pitanje.
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Vijećnik može postaviti tri pitanja. Ona
moraju biti kratko i jasno formulirana i u pravilu takva
da se na njih može odgovoriti odmah bez pripreme.
Nakon dobivenog odgovora vijećnik može
iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko
pitanje.
Vijećnik, koji nije postavio vijećničko pitanje
nema pravo tražiti riječ da bi odgovorio na navod koji
je u odgovoru na vijećničko pitanje iznio općinski
načelnik.
Postavljanje pitanja ne može trajati duže od
jedne minute.
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Općinskog vijeća, postavljati vijećnička pitanja u
pisanom obliku, a nakon dobivenog odgovora i
dopunska vijećnička pitanja.

Članak 101.

Članak 96.
Na pitanja upućena općinskom načelniku
odgovara načelnik.

Vijećničko pitanje mora bit postavljeno u
skladu s odredbama ovog Poslovnika.
Ako postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća
će pozvati vijećnika da svoje pitanje uskladi s
odredbama Poslovnika. Ako vijećnik ne uskladi svoje
pitanje s odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti općinskom
načelniku i o tome će izvijestiti vijećnika.

Članak 97.

Članak 102.

Općinski načelnik dužan je odgovoriti na
postavljeno pitanje na istoj sjednici na kojoj je
vijećničko pitanje postavljeno ili navesti razloge zbog
kojih ne može odgovoriti.
Odgovor na postavljeno pitanje, u pravilu traje dvije
minute a ako je to zbog složenosti pitanja potrebno,
odgovor može trajati do četiri minute.

Pisani odgovor na pitanje postavljeno u
pisanom obliku daje se u roku od 30 dana od dana kada
je pitanje dostavljeno općinskom načelniku.
U istom roku općinski načelnik dužan je
odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje, ako
vijećnik nije dobio odgovor na sjednici Općinskog
vijeća ili je zatražio pisani odgovor.
Ako općinski načelnik ne može odgovoriti u
roku iz stavka 1. ovoga članka dužan je, preko
predsjednika Općinskog vijeća izvijestiti vijećnika o
razlozima zbog kojih to ne može učiniti i vremenu
kada će dostaviti odgovor.

Članak 98.
Općinski načelnik kome je postavljeno
vijećničko pitanje, može odbiti odgovor na
postavljeno pitanje ako se to pitanje ne odnosi na
njegov rad ili na poslove iz njegova djelokruga.

Članak 99.
Ako je odgovor povjerljive naravi, općinski
načelnik može predložiti da odgovori neposredno
vijećniku ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u
čijem je djelokrugu to pitanje.

Članak 103.
Općinski načelnik dostavlja pisani odgovor
vijećniku na vijećničko pitanje posredovanjem
predsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor
svim vijećnicima.

Članak 104.
Pisana vijećnička pitanja
Članak 100.
Vijećnici mogu, posredovanjem predsjednika

Ako općinski načelnik ne odgovori na
vijećničko pitanje prema članku 100. ovoga
Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će na kraju
vremena određenog za postavljanje vijećničkih
pitanja, izvijestiti vijećnike o pitanjima na koja
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općinski načelnik nije dostavio odgovor u propisanom
roku i zahtijevati da se u roku od 8 dana dostavi
odgovor.

7.
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sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u
nizu za sjednice koje se održavaju redovitom i
izvanrednom zasjedanju, tijekom jednog saziva
Općinskog vijeća.

POSLOVNI RED NA SJEDNICAMA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dnevni red

Sazivanje sjednice
Članak 109.
Članak 105.
Općinsko vijeće zasjeda po potrebi, a
najmanje jednom u tri mjeseca.
Na obrazloženi zahtjev najmanje jedne
trećine vijećnika predsjednik Općinskog vijeća dužan
je sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 15 dana
od dana kad zaprimi zahtjev.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka,
sjednicu će sazvati općinski načelnik u daljnjem roku
od 15 dana.

Članak 106.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 107.
Kada Općinsko vijeće redovito zasjeda,
sjednice Općinskog vijeća održavaju se jednom u tri
mjeseca, a ako je to potrebno i češće.
Za redovite sjednice dostavlja se vijećnicima
prijedlog dnevnog reda 5 dana prije održavanja
sjednice a za svaku točku dnevnog reda određuje se
izvjestitelj.
Iznimno, predsjednik Općinskog vijeća
može, u slučajevima kada je neophodno donijeti
pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju
drugi osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu
Općinskog vijeća u roku kraćem od 5 dana, a dnevni
red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

Članak 108.
Ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije,

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Ako je dnevni red sjednice predložen u
pisanom obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik
Općinskog vijeća može na samoj sjednici mijenjati
prijedlog dnevnog reda, na način što će iz
predloženoga dnevnog reda izostaviti i pojedine teme
ili dopuniti dnevni red novim temama. Tako
izmijenjen i dopunjen dnevni red dostavlja se
vijećnicima u obliku konačnog prijedloga dnevnog
reda.
Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz
poziv za sjednicu, vijećnik ili drugi predlagatelj akta
može podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan
prije zakazane sjednice Općinskog vijeća. Pisani
prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti
ako predsjednik Općinskog vijeća nije uvrstio u
prijedlog dnevnog reda teme koje su upućene u
postupak na način propisan ovim Poslovnikom. Ako
je prigovor opravdan, tema se uvrštava u dnevni red
bez rasprave.
Na sjednici Općinskog vijeća, vijećnik ili drugi
predlagatelj akta može podnijeti prigovor samo na one
točke dnevnog reda koje nije sadržavao prijedlog
dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu ili koje su
izostavljene u konačnom prijedlogu dnevnog reda a
bile su sadržane u prijedlogu dnevnog reda upućenog
uz poziv za sjednicu.
O podnesenim prigovorima na izmjene
dnevnog reda odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Članak 110.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u
pravilu, na početku sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
predložiti dopunu dnevnog reda kada to traži, tijekom
sjednice, u pisanom ili usmenom obliku 1/3 ukupnog

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 962
broja vijećnika Općinskog vijeća.

Predsjedanje i sudjelovanje
Članak 111.
Sjednici Općinskog vijeća predsjeda
predsjednik Općinskog vijeća, a kad je on odsutan ili
spriječen, sjednici predsjeda potpredsjednik
Općinskog vijeća.
Sjednici, kao gosti mogu prisustvovati svi
oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Na sjednici može održati govor i državni
dužnosnik kao gost, na poziv predsjednika Općinskog
vijeća.

Članak 112.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjedatelja sjednice.
Prijave za govor podnose se neposredno prije početka
rasprave.

Članak 113.
Predsjedatelj daje vijećnicima riječ po
redoslijedu kojim su se prijavili.
Neovisno o redoslijedu vijećnik može dobiti
riječ kada želi govoriti o povredi
Poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji drži da je
netočan, te za repliku.
Govornika može opomenuti ili prekinuti u
govoru samo predsjedatelj. Predsjedatelj se brine da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 114.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi
Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži.
Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od jedne
minute, a vijećnik odmah mora navesti članak
Poslovnika o čijoj povredi govori. Predsjedatelj je
dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio
netočan navod, predsjedatelj će mu dati riječ čim
završi govor onoga koji je iznio navod. Vijećnik se u
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svom govoru mora ograničiti na ispravak, u protivnom
će mu predsjedatelj oduzeti riječ, a vijećnikov govor
ne može trajati dulje od jedne minute.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na
navod iz izlaganja prethodnog govornika (replika),
predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onoga
koji je navod iznio. Replika vijećnika, odnosno govor
na repliku ne može trajati dulje od dvije minute.

Članak 115.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda,
predsjedatelj će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži teme dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti
riječ. U tom slučaju vijećnik više ne može sudjelovati
u raspravi o toj temi dnevnog reda.

Članak 116.
Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti
najdulje 10 minuta a predstavnici klubova 15 minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini predstavnik kluba ili vijećnik
može govoriti i dulje.
Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio
nazočan u vijećnici kada je pozvan, gubi pravo
govoriti o temi dnevnog reda za koju se prijavio.
Nakon što svi vijećnici koji su se prijavili za
raspravu završe svoj govor, predstavnici klubova
vijećnika mogu ponovno tražiti i tada mogu govoriti
najviše 5 minuta neovisno o tome je li predstavnik
kluba vijećnika već sudjelovao u raspravi o toj temi
dnevnog reda.
Prije donošenja odluke, Klub vijećnika ili 1/3
vijećnika može zatražiti stanku od 5 minuta.
Da bi se glasovalo o prijedlogu pojedinog
vijećnika potrebna je da ga podrži najmanje 1/3
vijećnika.

Održavanje reda i stegovne mjere
Članak 117.
Red na sjednici osigurava predsjedatelj.
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Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj
može vijećniku izreći stegovne mjere:
Opomenu,
Opomenu s oduzimanjem riječi,
Udaljenja sa sjednice.
Stegovne mjere iz stavka 2. ovoga članka su
izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 118.

-

-

Vijećniku se izriče opomena ako:
se u svom govoru ne drži teme o kojoj se
raspravlja,
govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja,
svojim upadicama ili na drugi način ometa
govornika,
se javi za povredu Poslovnika ili ispravak
netočnog navoda, a započne govoriti o
drugoj temi za koju nije dobio riječ,
omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili
druge vijećnike,
svojim ponašanjem odstupa od općih pravila
ponašanja u Općinskom vijeću,
na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 119.
Opomena s oduzimanjem riječi izriče se
vijećniku koji i nakon izricanja opomene svojim
govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe
Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se
vijećniku i kada svojim govorom vrijeđa hrvatski
narod, vjerske zajednice i nacionalne manjine.

Članak 120.
Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljenja
sa sjednice Općinskog vijeća kada je svojim
ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe
ovoga Poslovnika o radu na sjednici da je daljnje
održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se
izreći za vrijeme trajanja rasprave i odlučivanja o
jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za dan kada mu
je izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice.
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Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera
udaljenja sa sjednice Općinskog vijeća, vijećnik je
dužan odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini,
predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u
dvostrukom trajanju.
Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere iz
stavka 3. ovoga članka, ne udalji sa sjednice,
predsjedatelj će prekinuti sjednicu i naložiti da se
vijećnik udalji iz dvorane za sjednicu. U tom slučaju
predsjedatelj može zatražiti od nadležnih
redarstvenika da vijećnika udalji iz dvorane.
Predsjedatelj može od nadležnih
redarstvenika zatražiti da vijećniku, kojemu je
izrečena mjera udaljenja sa sjednice, onemogući
ulazak u dvoranu dok traje stegovna mjera.

Članak 121.
Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice
Općinskog vijeća vijećnik ima pravo prigovora.
Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog
vijeća najkasnije u roku od 24 sata od izricanja
stegovne mjere, a predsjednik ga upućuje svim
vijećnicima.
Predsjedatelj unosi prigovor u dnevni red za
prvu iduću sjednicu.
Odluku o prigovoru Općinsko vijeće donosi
većinom glasova nazočnih vijećnika bez rasprave,
time da pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio
prigovor.

Članak 122.

-

Općinsko vijeće može po prigovoru:
potvrditi izrečenu stegovnu mjeru,
ukinuti stegovnu mjeru.
Odluka Općinskog vijeća je konačna.

Članak 123.
Predsjedatelj može zatražiti da se iz dvorane udalji
svaki slušatelj koji narušava red. U tom slučaju
predsjedatelj može od nadležnih redarstvenika
zatražiti udaljenje iz dvorane slušatelja ili posjetitelja
koji narušava red na sjednici.
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Odlučivanje
Članak 124.

Članak 129.

Prije početka sjednice vijećnici se upisuju u
evidenciju nazočnih sjednici.

Za donošenje odluka na sjednici Općinskog
vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je zakonom ili ovim Poslovnikom
drukčije određeno.
Prigodom svakog odlučivanja, u pravilu,
predsjedatelj utvrđuje broj nazočnih.

Članak 125.
Nakon otvaranja sjednice predsjedatelj daje
potrebna objašnjenja u vezi s radom sjednice i
obavještenja o drugim prethodnim pitanjima.

Članak 126.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prilazi se na
raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom
koji je utvrđen u dnevnom redu.
Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog
dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazočnih
vijećnika.
U raspravi o temama utvrđenog dnevnog reda, svoja
stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova
vijećnika s tim da u redoslijedu govornika imaju
prednost.

Članak 127.
Na sjednici se o svakoj temi utvrđenoga
dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje,
osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se
odlučuje bez rasprave.
Na prijedlog predsjedatelja o dvije ili više
točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti
objedinjena rasprava.

Članak 128.
Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema
više prijavljenih govornika.
Predsjedatelj zaključuje sjednicu, u pravilu,
kada se iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice.

Članak 130.
Odluke, rezolucije, zaključke i druge akte
Općinsko vijeće donosi većinom glasova, ukoliko je
na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika
osim ako zakonom i ovim Poslovnikom nije drukčije
određeno.

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće
donosi:
Statut općine,
Proračun općine,
Obračun Proračuna općine,
Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
Poslovnik Općinskog vijeća,
Odluku o zaduživanju i davanju jamstava.
Odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog
zamjenika.

Glasovanje
Članak 131.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako
Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili
poimeničnim glasovanjem.
Poimenično glasovanje provodi se kada to zatraži klub
vijećnika ili predlagatelj akta.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način
da predsjedatelj prvo poziva vijećnike da se izjasne
tko je “za” prijedlog, zatim tko je “protiv” prijedloga,
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te tko se “uzdržao” od glasovanja.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili
“protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka,
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjedatelj može odmah konstatirati da je
amandman odbijen.
Poimenično glasovanje provodi se tako da
svaki prozvani vijećnik ustane i izgovara “za” ili
“protiv” prijedloga, odnosno “uzdržan”.
Vi j e ć n i k e p r o z i v a i g l a s o v e b r o j i
predsjedatelj.
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Članak 135.

Glasačka kutija i mjesto gdje će se postaviti
određuje predsjedatelj.
Glasovanju kod svake glasačke kutije
prisustvuje jedan od vijećnika izabranih da pomažu
predsjedatelju.

Članak 136.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Članak 137.
Članak 132.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li pojedina
odluka dobila potrebnu većinu glasova i objavljuje
rezultat glasovanja.
Na zahtjev jednog vijećnika, koji zatraži provjeru
glasovanja, predsjedatelj nalaže brojenje i ponovno
objavljuje rezultat glasovanja.
Provjera glasovanja mora se zatražiti prije nego što
predsjedatelj utvrdi da je pojedina odluka donesena.

Članak 133.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i oblika
i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata
navedena su abecednim redom.

Članak 134.
Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomaže i
određeni broj vijećnika.
Vijećnici koji pomažu predsjedatelju u
provođenju tajnog glasovanja predaju vijećnicima
glasačke listiće.
Predaju glasačkog listića bilježi na popisu
vijećnika zapisničar na sjednici Općinskog vijeća
zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika
kojemu pripada glasački listić.

Vijećnik može glasovati samo jednim
glasačkim listićem, i to osobno.
Vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću
zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za koga
glasuje.
Glasački listić na kojem je zaokružen redni
broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji
se bira smatra se nevažećim.
Nevažeći je i ne popunjeni glasački listić, kao
i listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno
glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa
sigurnošću utvrditi za koje je kandidate glasovao
vijećnik.

Članak 138.
Nakon što su nazočni vijećnici predali
glasačke listiće i nakon što je predsjedatelj objavio da
je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje
rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se održava
sjednica.
Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi
predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u
nazočnosti vijećnika koji su mu pomogli kod
glasovanja.

Članak 139.
Predsjedatelj objavljuje rezultate izbora i
imenovanje na istoj sjednici na kojoj je provedeno
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tajno glasovanje.
Predsjedatelj objavljuje koliko je vijećnika od
ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće,
koliko je vijećnika ukupno glasovalo, koliko je bilo
nevažećih glasačkih listića, te koliko je vijećnika
glasovalo za izbor, odnosno imenovanje pojedinog
kandidata.
Iza toga predsjedatelj proglašava koji su
kandidati izabrani ili imenovani.

8.

IZBOR I IMENOVANJA
Članak 140.

Općinsko vijeće bira, odnosno imenuje
dužnosnike Općinskog vijeća i u određena tijela i
organizacije,
te ostale institucije na temelju
prijedloga ovlaštenih predlagatelja.

Broj: 9

prijedlog za izbor tog kandidata skida se sa popisa
predloženih kandidata.

Članak 144.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog
vijeća, te predsjednici, potpredsjednici i članovi
radnih tijela Općinskog vijeća, biraju se na vrijeme do
isteka vijećničkog mandata,
odnosno do dana
razrješenja.
Razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća mogu predložiti klubovi vijećnika
ili najmanje 1/3 vijećnika.
Izbor, imenovanje te razrješenje predsjednika,
potpredsjednika i članova radnih tijela Općinskog
vijeća obavlja se na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/5 vijećnika.

Članak 145.
Članak 141.
Prije početka glasovanja, predsjedatelj
izvješćuje vijećnike o načinu glasovanja i o načinu
utvrđivanja rezultata izbora i imenovanja, odnosno
razrješenja i opoziva.

Prijedlog kandidata za izbore i imenovanja,
odnosno razrješenja i opozive Općinskom vijeću
podnosi Odbor za izbor i imenovanje ako zakonom ili
ovim Poslovnikom nije propisano da prijedlog
kandidature za izbor ili imenovanja, odnosno
prijedlog za razrješenje i opoziv podnosi drugo tijelo
ili određeni broj vijećnika.

Članak 142.
Ako se ne može utvrditi koji su kandidati
izabrani, odnosno imenovani zbog toga što su dva ili
više kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje
se ponavlja samo za te kandidate.

Članak 143.
Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije
broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za
kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu.
U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu
sudjelovati kandidati koji su dobili manje od petine
glasova nazočnih vijećnika.
U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu
sudjelovati kandidati koji su dobili manje od trećine
glasova nazočnih vijećnika.
Ako ni u drugom ponovljenom glasovanju
pojedini kandidat ne dobije potrebnu
većinu,

9.

ZAPISNICI
Članak 146.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu
sjednice, sudjelovanju u raspravi, te o donesenim
odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o
pojedinoj temi.

Članak 147.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati
obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
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Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe,
odnosno zapisnik o kojemu su suglasno s prihvaćenim
primjedbama obavljene izmjene, smatra se
usvojenim.

Članak 148.
Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj
Općinskog vijeća i zapisničar.

Članak 149.
Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuvaju
se u Jedinstvenom upravnom odjelu općine, a nakon
isteka mandata Općinskog vijeća pohranjuju se u
pismohrani općine.

10.

JAVNOST RADA
Članak 150.

Općinsko vijeće izvješćuje javnost o radu
Općinskog vijeća i odlukama koje je donijelo, kao i o
temama o kojima je raspravljalo.
Prijedlozi akata Općinskog vijeća, odnosno
akti Općinskog vijeća mogu se u cijelosti objaviti u
sredstvima javnog priopćavanja ili kao posebne
publikacije.

Članak 151.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni
dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji, u skladu
s posebnim propisima, nose oznaku tajnosti.
Vijećnik ne smije, na sjednici, iznositi podatke iz
dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 152.
Sjednica ili pojedini dio sjednice radnih tijela
Općinskog vijeća mogu se na temelju odluke radnog
tijela održati bez nazočnosti javnosti.
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Članak 153.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu.
Na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća
može se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava
javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako
se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva
javnosti. O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i
drugih sredstava priopćavanja davati za javnost samo
one obavijesti za koje se to na sjednici odluči. Na
sjednici se može odlučiti da se obavijesti o takvom
pitanju mogu davati tek nakon isteka određenog roka.

Članak 154.
Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih
uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika
priopćavanja u Općinskom vijeću, osigurava im se
pravovremena dostava materijala i uvjeti za praćenje
rada na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela,
razgovori s predstavnicima predlagatelja ili s
dužnosnicima u Općinskom vijeću i drugi kontakti s
izvjestiteljima.

Članak 155.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za
druga sredstva priopćavanja.
Konferencija za tisak održava se na temelju
odluke predsjednika Općinskog vijeća ili na temelju
odluke Općinskog vijeća.
Tiskovnu konferenciju može održati i radno
tijelo na temelju odluke radnog tijela ili predsjednika
radnog tijela, odnosno predsjedatelja radnog tijela.
Tiskovnu konferenciju može održati i klub
vijećnika.
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11.

OBAVLJANJE STRUČNIH,
ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I
DRUGIH POSLOVA ZA POTREBE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 156.

Jedinstveni upravni odjel općine obavlja stručne,
administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe
Općinskog vijeća.

Broj: 9

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 33/01., 60/01., 129//05., 109/07.,
125/08., i 36/09), Općinsko vijeće općine Bebrina na
2. sjednici održanoj 13. srpnja 2009.godine, donijelo
je
S TAT U T
općine Bebrina

12

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 157.

Način ostvarivanja suradnje između općine s
predstavnicima nacionalnih manjina izabranim
temeljem zakona, manjinskim udrugama i drugim
oblicima organiziranja i djelovanja nacionalnih
manjina na području općine uredit će se posebnim
aktom.

Članak 158.
Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik općine Bebrina “ Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 10/01).

Članak 159.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana nakon
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-01/23
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. srpnja 2009. godine.

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug općine Bebrina, njena obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način
obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana,
provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne
samouprave, te duga pitanja važna za ostvarivanje
prava i obveza općine Bebrina.
Članak 2.
Općina Bebrina je jedinica lokalne
samouprave na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj
Općina Bebrina obuhvaća područje naselja: Kaniža,
Bebrina, Stupnički Kuti, Banovci, Dubočac, Šumeće i
Zbjeg.
Granice područja općine Bebrina idu
katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze
unutar područja.
Granice općine Bebrina mogu se mijenjati na
način i po postupku koji su propisani zakonom.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.

Članak 3.
Općina Bebrina je pravna osoba.
Sjedište općine Bebrina je u Bebrini, Bebrina
81.
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Tijela i upravna tijela općine Bebrina imaju
pečat.
Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način
njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom
odlukom koju donosi Općinsko vijeće općine Bebrina.

4.
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u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije
u suprotnosti s odredbama ove Odluke o grbu
i zastavi

Članak 5.
Članak 4.
Općina Bebrina ima grb i zastavu.
Grb općine Bebrina svjetlo plavi je štit
omeđen crvenim obrubom. Na štitu se nalazi crtež
serežana (graničara) srebrne boje sa crnim obrubnim
linijama.
Zastava općine Bebrina je jednobojna - tamno
plave boje s grbom općine u sredini zastave na sjecištu
dijagonale.
Omjer širine i dužine zastave je 2:1, a visina
grba je 2/3 širine.
Grb i zastava koriste se na način kojim se
ističe tradicija i dostojanstvo općine Bebrina..
Na temelju mjerila koje općim aktom utvrdi
Općinsko vijeće, općinski načelnik može odobriti
uporabu grba i zastave pravnim osobama radi
promicanja interesa općine Bebrina.
Grb općine Bebrina koristi se:
1.
u službenim natpisima istaknutim na
zgradama u kojima su smještena općinska
tijela;
2.
na službenim aktima i sličnim aktima kojima
se služe općinska tijela;
3.
na diplomama, poveljama i priznanjima koje
dodjeljuje Općinsko vijeće;
4.
za potrebe fizičkih i pravnih osoba ako je to u
interesu općine;
5.
u drugim prilikama ako njegova uporaba nije
u suprotnosti s odredbama Odluke o grbu i
zastavi

1.
2.
3.

Zastava općine Bebrina ističe se:
stalno na zgradama svih općinskih tijela;
prigodno obilježavanje dana općine te
državnih blagdana,
pri javnim skupovima (političkim,
znanstvenim, kulturno-umjetničkim,
sportskim i drugim) koji se održavaju u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u skladu s
pravilima i običajima održavanja takvih
skupova;

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako koristi
grb i zastavu općine Bebrina suprotno odredbama
Odluke.
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna
kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako rabi grb i
zastavu općine Bebrina suprotno odredbama Odluke.

Članak 6.
Dan općine Bebrina je 17.travanj dan kada je
konstituirano Općinsko vijeće općine Bebrina i time
ustrojena općina Bebrina kao jedinica lokalne
samouprave.

Članak 7.
Građanima općine smatraju se osobe koje
imaju prebivalište na njenom području.

Članak 8.
Općinsko vijeće općine Bebrina može
pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu proglasiti
počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno
obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani
pokaže nedostojnim počasti.

Članak 9.
Općinsko vijeće općine Bebrina odlučuje o dodjeli
javnih priznanja općine Bebrina.
Javna priznanja općine Bebrina utvrdit će se
posebnom odlukom Općinskog vijeća, a dodjeljuju se
prigodom Dana općine.
Općinsko vijeće općine Bebrina posebnom odlukom
uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja,
njihov izgled i oblik, kriterij i postupovnost njihove
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dodjele, te tijela koja provode postupak i dodjeljuju
priznanja.

Članak 10.
Općina Bebrina surađuje s općinama i
gradovima na području Brodsko-posavske županije i
Brodsko-posavskom županijom radi ostvarivanja
zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i
društvenog razvitka.
Općina Bebrina, radi promicanja i
ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređenja
gospodarskog i društvenog razvitka općina u
Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim
gradovima i općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 11.
Općina na svom području osigurava,
podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih
manjina u RH na izražavanju svoje kulture i uporabu
svoga jezika i pisma, odgoja i obrazovanja i drugih
prava zajamčenih Ustavom i zakonom.
U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog
članka općinska tijela surađuju s vijećima i
predstavnicima nacionalnih manjina izabranim
temeljem zakona, manjinskim udrugama i drugim
oblicima organiziranja i djelovanja nacionalnih
manjina na području općine i Županije.
Način ostvarivanja suradnje iz stavka 2. ovog
članka uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća
općine Bebrina i drugim aktima.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju prava
na zastupljenost u tijelima općine srazmjerno svom
udjelu u ukupnom stanovništvu općine u skladu sa
zakonom.
Uz službenu uporabu znamenja i simbola RH
nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuća
znamenja i simbole nacionalnih manjina.
Kada se ističe zastava i simbol nacionalne
manjine tada se obvezno ističe uz zastavu i grb
Republike Hrvatske.

Članak 12.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvika, općina
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Bebrina uspostavlja, surađuje i održava suradnju s
jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih
država.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje
odnosno sklapanju sporazuma o suradnji općine
Bebrina s lokalnim jedinicama drugih država,
sadržaju i oblicima, te suradnje donosi Općinsko
vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 13.
Općina Bebrina u postupku pripremanja i
donošenja općih akata na razini Brodsko-posavske
županije, te zakona i drugih propisa na razini
Republike Hrvvatske, a koji se neposredno tiču
općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge
nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja
i prijedloge iz
prethodnog stavka u ime općine Bebrina mogu
podnositi Općinsko vijeće i općinski načelnik
neposredno nadležnom tijelu i posredno putem
članova predstavničkog tijela i zastupnika u
Hrvatskom saboru.
II

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.

Općina Bebrina samostalna je u odlučivanju u
poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i
podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti
ovlaštenih državnih tijela.
Članak 15.
Općina Bebrina obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodjeljeni
državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose
na:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uređenje naselja i stanovanje,
Prostorno i urbanističko planiranje,
Komunalno gospodarstvo,
Brigu o djeci,
Socijalnu skrb,
Primarnu zdravstvenu zaštitu,
Odgoj i osnovno obrazovanje,
Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
Zaštitu potrošača,
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·
·

Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
Protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na
svom području,
·
Te ostale poslove sukladno posebnim
zakonima.
Posebnim zakonima kojima će se urediti
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će
se poslovi koje je općina Bebrina dužna organizirati
kao i poslovi koje će općina Bebrina obavljati ako
osigura uvjete za njihovo obavljanje.
Način organiziranja poslova iz stavka 2.
ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se
općim aktima koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 16.
Općina Bebrina može obavljanje pojedinih poslova iz
članka 14. ovog Statuta prenijeti na Brodskoposavsku županiju ili na mjesni odbor na području
općine Bebrina ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina Bebrina može obavljanje pojedinih poslova iz
članka 14. ovoga Statuta, organizirati zajedno s
drugim općinama i gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini
sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih
poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko
vijeće većinom glasova svih članova.
Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom
2. ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati
zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo,
ustanovu, i organizirati obavljanje poslova u skladu sa
zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova iz stavka 2. ovog članka sklapa na temelju
odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova
svih članova.

-

prostorno i urbanističko planiranje,
gospodarski razvoj,
promet i prometnu infrastrukturu ako osigura
dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Postupak iz stavka 1. ovog članka općina
Bebrina može pokrenuti zajedno s drugim općinama i
gradovima.
Članak 18.
Općina Bebrina u okviru samoupravnog djelokruga:
-

-

-

-

-

Članak 17.

-

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske
skupštine Brodsko-posavske županije, da općini
Bebrina uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova
koji se odnose na:

-

-

školstvo,
zdravstvo,
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-

raspolaže, upravlja i koristi imovinu u
vlasništvu općine,
promiče društveni i gospodarski napredak
radi vrednovanja lokalnih
posebnosti i
poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
vodi brigu o potrebama i interesima
stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne
zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,
osigurava uvjete za utvrđivanje politike
gospodarenja i unapređenje i zaštitu
prirodnog okoliša,
obavlja poslove u vezi s poticanjem
poduzetničkih aktivnosti i korištenja
prostora u vlasništvu općine,
osigurava uvjete za održiv razvitak
komunalnih djelatnosti,
vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti
stanovanja i komunalnim objektima,
organizira obavljanje komunalnih i drugih
djelatnosti,
osniva pravne osobe radi ostvarivanja
gospodarskih, društvenih, komunalnih,
socijalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva,
obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju
općini Bebrina,
potiče primjenu djelotvornih mjera radi
zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove
socijalne skrbi,
potiče aktivnosti udruga građana,
promiče očuvanje prirodne baštine,
povjesnog, kulturnog i graditeljskog
nasljeđa,
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osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu
zaštitu,
vodi brigu o zaštiti potrošača,
donosi Proračun općine Bebrina,
obavlja redarstvene poslove radi očuvanja
komunalnog reda,
obavlja i uređuje druge poslove koji su u
neposrednoj vezi s interesima općinske
zajednice za njezin gospodarski, društveni i
socijalni napredak.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se
utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela općine
Bebrina u skladu sa zakonom.

III.

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
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Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
područje za koje se raspisuje referendum,
naziv akta o kojem se odlučuje na
referendumu, odnosno naznaku pitanja o
kojima će birači odlučivati na referendumu,
obrazloženje akta ili pitanja o kojima se
raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja odnosno
jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati,
dan održavanja referenduma.
Od dana objave odluke o raspisivanju
referenduma do dana održavanja referenduma ne
smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.
-

Članak 19.

Članak 23.

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

Odluka donesna na referendumu obvezatna
je za Općinsko vijeće općine Bebrina.

Članak 24.
Članak 20.
Jedanput godišnje organizira se zbor građana
u mjesnim odborima s Vijećem općine Bebrina.
Sastanak saziva predsjednik Općinskog
vijeća.

Članak 21.
Lokalni referendum može se raspisivati radi
odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog
značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, o pitanju
razrješenja općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Lokalni referendum na temelju odredaba
zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može
dati 1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik,
polovina mjesnih odbora na području općine Bebrina i
20 % birača upisanih u birački popis općine.

Općinsko vijeće općine Bebrina može tražiti
mišljenja mjesnih zborova o prijedlogu općeg akta ili
o drugim pitanjima iz svoga djelokruga kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom.
Općinsko vijeće općine može sazvati mjesni
zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova
naselja (dio naselja, ulicu i sl.)
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se
pitanje o kojem će se tražiti mišljenje, odnosno
područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 25.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
općine Bebrina donošenje određenog akta ili
rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz
stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10 posto birača upisanih u popis birača
općine Bebrina.
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Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati
potpuni tekst građanske inicijative.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe
prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice
ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od
prijama prijedloga.

Članak 26.
Građani i pravne osobe imaju pravo na način
određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na
rad tijela općine Bebrina, i na nepravilan odnos
zaposlenih u tijelima općine Bebrina ako se obraćaju
tim tijelima radi ostvarivanja svojih prva i interesa
ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na
odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.
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utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se
prenositi na drugo tijelo, odnosno drugu fizičku ili
pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

a)

Općinsko vijeće
Članak 29.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo
građana općine Bebrina i tijelo lokalne samouprave
koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i
druge akte, te obavlja druge poslve u skladu s
Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na
način određen zakonom.
Izbor i mandat člana Općinskog vijeća
određen je zakonom.

Članak 30.
IV

OPĆINSKA TIJELA
Članak 27.

Tijela općine su:
1
PREDSTAVNIČKO TIJELO
Općinsko vijeće
2.
IZVRŠNO TIJELO
općinski načelnik
3.
Upravni odjel

Članak 28.
Ovlasti
i obveze koje proizilaze iz
samoupravnog djelokruga općine Bebrina podjeljene
su između Općinskog vijeća, općinskog načelnika i
upravnih tijela općine Bebrina.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga općine Bebrina, poslovi
koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne
naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi
izvršne naravi u nadležnosti su općinskog načelnika.
Ako se po naravi poslova ne može utvrditi
nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je
Općinsko vijeće.
Nadležnost tijela za obavljanje poslova,

OPĆINSKO VIJEĆE:
-

-

-

-

Donosi Statut općine Bebrina,
Dosnosi odluke i druge opće akte kojima
uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
općine Bebrina,
Osniva i bira radna tijela i bira članove radnih
tijela Općinskog vijeća imenuje i razrješava
druge osobe određene zakonom, drugim
propisom i ovim Statutom,
Uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih
upravnih tijela,
Osniva javne ustanove i druge pravne osobe
za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za općinu Bebrina, te odlučuje o njihovim
statusnim promjenama i preoblikovanjima u
skladu sa zakonom,
Donosi Proračun, odluku o izvršenju
Proračuna i Godišnji obračun Proračuna,
Donosi programe javnih potreba,
Donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
Imenuje i razrješava osobe ako je to određeno
zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
Odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova
iz samoupravnog djelokruga s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
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-

-

Odlučuje o davanju koncesije,
Odlučuje o sastavu skupštine trgovačkih
društava u kojima općina Bebrina ima 100 %
ni udjel, odnosno dionica i određuje
predstavnika općine Bebrina u skupštinama
trgovačkih društava u kojima općina Bebrina
nema 100 %-ni udjel, odnosno dionice,
Odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i
prodaji) dionica, odnosno udjela u
trgovačkim društvima ako zakonom, ovim
Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća
nije drugačije riješeno,
Odlučje o prijenosu i pruzimanju osnivačkih
prava u skladu sa zakonom,
Općinsko vijeće može raspisati referendum o
razrješenju općinskog načelnika, u slučaju:
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potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća.

Članak 32.
Predsjednik Općinskog vijeća:
-

-

Zastupa Vijeće ,
Saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red,
predsjedava sjednicama i potpisuje akte
Vijeća,
Brine o javnosti rada Vijeća,
Obavlja druge poslove predviđene
Poslovnikom.

-

kada krši ili ne izvršava odluke
Vijeća,
kada svojim radom prouzroči
jedinici lokalne samouprave znatnu
materijalnu štetu.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika
može podnijeti najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća. Odluka o raspisivanju referenduma
donosi se većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika mandat im
prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada
RH imenovat će povjerenika Vlade za obavljanje
poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.
Obavlja i druge poslove koji su mu zakonom
ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 33.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja
poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih
predsjednik povjeri.

Članak 34.
Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.

Članak 35.

-

Članak 31.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i
potpredsjednika može dati Odbor za izbor i
imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog
vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika
i

-

-

Član predstavničkog tijela ima pravo:
Predlagati donošenje općih i drugih akata, te
davati amandmane na prijedloge općih akata,
postavljati pitanja Općinskom vijeću i tražiti
razmatranje pojedinih pitanja iz
samoupravnog djelokruga.
Postavljati pitanja općinskom načelniku o
njegovu radu. Pitanja mogu biti postavljena
usmeno na sjednicma Općinskog vijeća ili u
pisanom obliku posredstvom predsjednika
Općinskog vijeća
Na naknadu troškova u skladu s odlukom
Općinskog vijeća.
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Članak 36.

Predstavničko tijelo smatra se konstituiranim
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je
nazočna većina članova predstavničkog tiujela.

Članak 37.
Predsjednik predstavničkog tijela saziva
sjednice predstavničkog tijela, presjeda sjednicama i
predstavlja ovo tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od
15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka,
sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 15
dana.
Nakon proteka roka iz stavka 4. ovog članka
sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine
članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne
samouprave.

Članak 38.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene
odbore i druga radna tijela za proučavanje i
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu
i
podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga
Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i
općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u
rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršavanje
određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada
tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se
Poslovnikom
Općinskog vijeća ili posebnom
odlukom o osnivanju radnog tijela.
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općinski načelnik i njegov zamjenik.
Općinski načelnik može odrediti da sjednici
Općinskog vijeća prisustvuje pročelnik Upravnog
odjela, službenik zadužen za pojedini djelokrug rada i
druge osobe koje mogu odgovoriti na određena pitanja
vezano uz točku dnevnog reda predložene za sjednicu
Općinskog vijeća.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se
javno, ako predstavničko tijelo ne odluči da se, u
skladu s Poslovnikom i drugim općim aktom o nekom
pitanju glasuje tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se zazvati i
elektroničkim putem, te se održavati putem videoveze
(videokonferencija).

Članak 40.
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će
Općinsko vijeće:
1.
Ako donese odluku ili drugi akt kojim
ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost
RH,
2.
Ako Općinsko vijeće novoustrojene jedinice
ne donese Statut u roku 60 dana od dana
konstituiranja,
3.
Ako učestalo donosi opće akte suprotne
Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog
učestalih, težih povreda zakona i drugih
propisa,
4.
Ako iz bilo koje grazloga trajno ostane bez
minimalnog broja članova potrebnih za rad i
donošenje odluka,
5.
Ako ne može donositi odluke iz svog
djelokruga dalje od 3 mjeseca,
6.
Ako u zakonom određenom roku ne donese
proračun, odnosno ako ne donese odluku o
privremenom financiranju,
7.
Ako u zakonom određenom roku ne donese
prostorni plan.

Članak 41.
Članak 39.
Sjednice predstavničkog tijela su javne.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje

Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek
sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava
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predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te članova
Vijeća.

2.

IZVRŠNO TIJELO

Općinski načelnik
Članak 42.
Općinski načelnik je izvršno tijelo općine
Bebrina :
Predstavlja i zastupa općinu
Priprema prijedloge općih akata,
Izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća,
Usmjerava djelovanje upravnih tijela u
obavljanju poslova iz njegova samoupravnog
djelokruga, te nadzire njihov rad,
Upravlja nekretninama i pokretninama u
vlasništvu općine, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,
Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina općine Bebrina čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše
do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako
je stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina planirano u Proračunu, a stjecanje
i otuđivanje pokretnina i nekretnina
provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovog članka
odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi
0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost
veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od
iznosa prihoda iz točke 5. stavak 1. ovog
članka, donosi Općinsko vijeće,
Odgovoran je središnjim tijelima državne
uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenijetih u djelokrug tijela općine,
Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u
nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim
Statutom ili drugim općim aktom.
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Članak 43.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine Bebrina ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća
općine Bebrina ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, te zatražiti od predstvničkog
tijela da u roku od petnaest (15) dana otkloni uočene
nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini općinski
načelnik dužan je u roku osam (8) dana o tome
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u
Županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela općine
Bebrina.

Članak 44.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog
načelnika bira se na neposrednim izborima sukladno
posebnom zakonu.

Članak 45.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću.
Osim izvjeća iz stavka 1. ovog članka,
Općinsko vijeće može tražiti i posebno izvješće, ako to
zatraži 1/3 članova Općinskog vijeća, o pojedinoj
temi, koje je općinski načelnik dužan podnijeti na
narednoj sjednici Općinskog vijeća, a najkasnije 60
dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 46.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika.
Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje
općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove
dužnosti.
Općinski načelnik može obavljanje određenih
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri
obavljanju povjerenih poslova, zamjenik je dužan
pridržavati se uputa općinskog načelnika.
Zamjenik općinskog načelnika na temelju
pisanog ovlaštenja općinskog načelnika obavlja
poslove iz njegova djelokruga.
Općinskom načelniku ne prestaje
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odgovornost za obavljanje poslova
djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

iz njegova

Članak 47.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku
prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom
izbora novog općinskog načelnika i njegovog
zamjenika.

Članak 48.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku
mandat prestaje po sili zakona:
-

-

-

Danom podnošenja ostavke,
Danom pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti,
Danom pravomoćnosti sudske presude kojim
je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
Danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
Danom odjave prebivališta s područja općine,
Danom prestanka hrvatskog državljanstva,
Smrću,
Danom provedbe odluke o pravodobno
provedenom referendumu.

Članak 49.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razrješiti dužnosti u postupku i na način kako je to
propisano posebnim zakonom.

Članak 50.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razriješiti:
Predstavničko tijelo može raspisati
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referendum o razrješenju općinskog načelnika,
gradonačelnika, odnosno župana i njihovog
zamjenika u slučaju:
kada krše ili ne izvršavaju odluke
predstavničkog tijela, kada svojim radom
prouzroče jedinici lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave znatnu materijalnu
štetu.
Pod pojmom znatne materijalne štete iz
stavka 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1%
od proračuna te jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave u tekućoj godini, a ako 1%
od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća)
kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se
šteta u iznosu od 500.000 kuna.
Na referendum iz stavka 2. ovoga članka
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu
i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju
državne vlasti i lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o
razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana i njihovog zamjenika može podnijeti
najmanje jedan trećina članova predstavničkog tijela.
Odluka o raspisivanju referenduma o
razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana i njihovog zamjenika donosi se
većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1.
ovoga članka bude donesena odluka o razrješenju
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno
župana i njihovog zamjenika, mandat im prestaje
danom objave rezultata referenduma, a Vlada
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana.
Predstavničko tijelo ne smije raspisati
referendum o razrješenju općinskog načelnika,
gradonačelnika, odnosno župana i njihovog
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka
mandata općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana i njihovog zamjenika.
Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne smije se
raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije
održanog referenduma o istom pitanju.
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Birači upisani u popis birača općine, grada,
odnosno Županije imaju pravo predstavničkom tijelu
predložiti raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana i njihovog zamjenika.
Odluku o raspisivanju referenduma
predstavničko tijelo mora donijeti u roku od 30 dana
od prijema prijedloga.
Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne
smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od
ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 1. ovoga članka
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o
referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne
(regionalne) samouprave.«

Članak 52.
Općinski načelnik i njegov zamjenik izabrani
na neposrednim izborima odlučuju hoće li dužnost na
koju su izabrani obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u
roku od osam (8) dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini, o
tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja
dužnosti na koju su izabrani osobe iz stavka 1. ovoga
članka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu
plaće kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja
dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osnovna mjerila za određivanje plaće,
odnosno naknade plaće osoba iz stavka 1. ovoga
članka određuje se posebnim zakonom, donosno
odlukom Općinskog vijeća do donošenja posebnog
zakona.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju
pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od
180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja
dužnosti, i to u visini prosječne plaće koja im je
isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili
donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Naknada iz stavka 5. ovoga članka isplaćuje se na teret
Proračuna općine.
Prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka
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ostvarenje prava prestaje na vlastiti zahtjev,
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu
dužnost koju obavlja profesionalno.
Ako općinski načelnik i njegov zamjenik
svoju dužnost ne obavljaju profesionalno tada će
Općinsko vijeće svojom odlukom odrediti pravo na
naknadu plaće za obavljanje dužnosti i druga prava u
skladu sa zakonom.

V

UPRAVNI ODJEL
Članak 53.

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga općine Bebrina kao i
poslova državne uprave prenijetih na općinu Bebrina
ustrojava Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu:
upravno tijelo) općine Bebrina.
Upravno tijelo općine Bebrina neposredno
izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog
vijeća i načelnika i odgovorno je za stanje u
područjima za koje je osnovano.
Upravno tijela općine Bebrina dužno je svojim radom
omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i
pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik, kojeg na
temelju javnog natječaja, imenuje općinski načelnik.

Članak 54.
Upravno tijelo općine Bebrina samostalno je
u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovorno je
općinskom načelniku za zakonito i pravodobno
obavljanje poslova.

Članak 55.
Upravne, stručne i ostale poslove u
Upravnom tijelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obaljaju upravne i stručne poslove iz svog
djelokruga rada, a namještenici obavljaju prateće i
pomoćne poslove.
Službenici u lokalnoj samoupravi poticat će
se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje
putem tečajeva, seminara i školovanja.
Trajno osposobljavanje i usavršavanje
službenika u općini Bebrina provodit će se na osnovi
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strategije i plana trajnog osposobljavanja i
usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju
zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti
Vlada Republike Hrvatske.
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mjesnog odbora odlučuje, Općinsko vijeće uz
prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog
odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 58.
Tijela mjesnog odbora su:

V.

MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 56.

Na području općine Bebrina osnivaju se
mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području općine Bebrina mjesni odbori su:
Mjesni odbor Kaniža,
Mjesni odbor Bebrina,
Mjesni odbor Stupnički Kuti
Mjesni odbor Banovci,
Mjesni odbor Dubočac,
Mjesni odbor Šumeće i
Mjesni odbor Zbjeg.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se
posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga
članka, mjesni odbor je dužan uvažavati interes općine
Bebrina u cjelini.

1
2

Vijeće mjesnog odbora
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se
neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora
raspisuje Općinsko vijeće.
Mandat članova Vijeća mjesnog odobra traje
četiri godine.
Broj
članova Vijeća mjesnog odbora
određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500
stanovnika,
7 članova u mjesnom odboru koji ima preko
500 stanovnika.

Članak 59.
Vijeće mjesnog odbora:

Članak 57.
Inicijativu i prijedloge za osnivanje novog
mjesnog odobra, koji u odnosu na ostale dijelove čini
zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati
Općinsko vijeće, vijeće mjensog odbora, najmanje 20
% građana s područja postojećeg mjesnog odbora,
njihove organizacije i udruženja. Prjedlog sadrži
podatke o:
podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,
imenu mjesnog odbora,
području i granicama mjesnog odbora,
sjedištu mjesnog odbora.
O inicijativi i prijelogu za izdvajanje dijela iz

-

Donosi program rada i izvješće o radu
mjesnog odbora,
Donosi plan komunalnih akcija i utvrđuje
prioritet u njihovoj realizaciji,
Donosi pravila mjesnog odbora,
Donosi poslovnik o radu u skladu s ovim
Statutom,
Donosi financijski plan i godišnji obračun,
Bira i razješava predsjednika i
potpredsjednika Vijeća,
Saziva mjesne zborove građana,
Odlučuje o korištenju sredstava namjenjenih
mjesnom odboru u Proračunu općine
Bebrina,
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-

-

Predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno
daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim
inicijativama i prijedlozima za osnivanje
mjesnih odbora na njegovu području,
Surađuje s drugim mjesnim odborima na
području općine Bebrina,
Surađuje s udrugama na svom području u
pitanjima od interesa za građane mjesnog
odbora,
Obavlja i druge poslove utvrđene propisima,
odlukma i općim aktima Općinskog vijeća.

-

površina, parkova, škola, vrtića i drugih
objekata na svom području,
predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 64.
Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem
bira predsjednika Vijeća i jednog potpredsjednika iz
svog sastava na četiri godine.
Član Vijeća mjesnog odbora svoju dužnost
obavlja počasno.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:

Članak 60.
-

Program rada mjesnog odbora sadrži
planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje
programa.

-

Članak 61.

-

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih
mjesnim odborima za rad vijeća mjesnih odbora
osiguravaju se u Općinskom proračunu.
Kriterij za utvrđivanje i podjelu sredstava u
Općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se
posebnom općinskom odlukom.
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-

Predstavlja mjesni odbor i Vijeće mjesnog
odbora,
Saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red,
predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte
Vijeća,
Provodi i osigurava provođenje odluka
Vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka
Vijeća,
Surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i
načelnikom,
Informira građane o pitanjima važnim za
mjesni odbor,
Obavlja druge poslove koje mu povjeri Vijeće
mjesnog odbora i Općinsko vijeće Bebrina i
načelnik.

Članak 62.
Stručne i administrativne poslove za mjesne
odbore obavljaja Jedinstveni upravni odjel na način
uređen općinskom odlukom.

Članak 63.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
-

-

rješenje od interesa za svoje područje u
postupcima izrade i donošenja prostornih i
drugih planskih dokumenata općine Bebrina i
njihova ostvarenja, te drugih akata od
utjecaja na život i rad područja odbora,
predlaže mjere za razvoj komunlne
infrastrukture i uređenja naselja,
predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih

Članak 65.
Vijeće mjesnog odbora odgovorno je
načelniku za zakonitost svoga rada.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora
odgovoran je za svoj rad Vijeću mjesnog odbora i
općinskom načelniku za povjerene poslove iz
samoupravnog djelokruga.

Članak 66.
Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i
dužnost:
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prisustvovati sjednicama Vijeća mjesnog
odbora,
p r e d l a g a t i Vi j e ć u m j e s n o g o d b o r a
razmatranje pojedinih pitanja iz njegova
djelokruga,
raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima
koji su na dnevom redu Vijeća mjesnog
odbora,
obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru
svog djelokruga povjeri Vijeće mjesnog
odbora.

Član Vijeća mjesnog odbora ima i druga prava
i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa
zakonom.

Članak 70.
Prihodi općine Bebrina su:
-

Članak 67.
Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog
odbora i predsjednika Vijeća mjesnog odbora obavlja
općinski načelnik u skladu sa zakonom.

-

VII.

IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
BEBRINA
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-

Općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe,
Prihodi od stvari i imovinskih prava u
vlasništvu općine Bebrina,
Prihod od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu općine Bebrina
odnosno onih u kojima općina ima udjel ili
dionice,
Prihod od naknada za koncesije koju daje
Općinsko vijeće,
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje Općinsko vijeće samo propiše
u skladu sa zakonom,
Udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom,
Sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske u državnom proračunu,
Drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 68.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te
imovinska prava koja pripadaju općini Bebrina čine
imovinu općine Bebrina.
Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu općine
Bebrina raspolaže, upravlja i koristi se načelnik
općine Bebrina.
Nekretninu u vlasništvu općine Bebrina,
Općinsko vijeće može otuđiti ili na drugi način s njom
raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz
naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije
drugačije određeno.

Članak 71.
Općinsko vijeće donosi odluku kojom
propisuje vrstu poreza, visinu stopa, odnosno visinu
iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja od
poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza,
porezne prekršaje, te druga postupovna pitanja u
skladu sa zakonom.

Članak 72.

Članak 69.

Svi prihodi koji pripadaju općini kao i svi
rashodi za poslove koje općina obavlja iskazuju se u
Proračunu općine Bebrina.

Općina Bebrina slobodno raspolaže prihodima koje
ostvaruje u okviru svoga samoupravnog djelokruga i
poslova koje obavlja i osigurava iz područnog
(regionalnog) značenja za područje općine.
Prihodi općine Bebrina moraju biti razmjerni

Svi prihodi i primitci Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazani po izvorima iz
kojih potječu.
Prihodi i rashodi Proračuna moraju biti
uravnoteženi.
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Članak 73.

Članak 79.

Općina Bebrina sastavlja bilancu imovine u
kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s
računovodstvenim propisima.

Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i
financijsko poslovanje općine Bebrina.

Članak 74.
Ako se tijekom proračunske godine smanje
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđenim
Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti sniženjem
predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Proračun se uravnotežuje izmjenama i
dopunama Proračuna postupkom utvrđenim za
donošenje Proračuna.

VIII.

Članak 75.
Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun
prije početka godine za koju se donosi, donijet će
odluku o privremenom financiranju, i to najduže za
razdoblje od tri mjeseca.

Članak 76.
Nakon isteka godine za koju je Proračun
donijet Općinsko vijeće utvrđuje Godišnji obračun
Proračuna najkasnije do kraja travnja.

Članak 77.
Općina Bebrina može se zaduživati u skladu s
posebnim zakonom.
Općina Bebrina može raspisivati javni zajam
ili izdati obveznice, odnosno druge vrijednosne
papire.

Članak 78.
Općina Bebrina može davati jamstva
korisnicima Proračuna i pravnim osobama u
vlasništvu općine, odnosno onim društvima u kojima
ima udjel ili dionice, i davati zajmove u skladu s
posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

AKTI OPĆINE BEBRINA
Članak 80.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik,
odluke, Općinski proračun, obračun Proračuna,
zaključke i druge opće akte, te daje vjerodostojna
tumačenja općih akata.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge
pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava u
pojedinačnim stvarima.

Članak 81.
Upravno tijelo općine, ako izvršava opće akte
Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima
riješava o pravima, obvezama i pravinim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Brodsko-posavske županije.
Pojedinačni akt kojim se riješava u obvezi
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji
pripadaju općini Bebrina donosi se po skraćenom
upravnom postupku.
Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe
Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih
zakona.
U skladu s odredbma Zakona o upravnim
sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga
članka može se pokrenuti upravni spor.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
općinskog načelnika kojim se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije
drugačije
propisano, na može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.
Članak 82.
Podrobnije odredbe o aktima općine Bebrina,
postupku donošenja i objavi akata, te o
vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se
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Poslovnikom Općinskog vijeća.
Akti općine stupaju na snagu najranije osam
dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito
opravdanih razloga odrediti da stupaju na snagu
danom objave.

Članak 83.
Nadzor nad zakonitošću rada i akata općine
Bebrina provodi se na način i u postupku utvrđenim
zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.
Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi
Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji
Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut,
Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku
ureda državne uprave zajedno s 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.

IX.
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Općinski načelnik dužan je upoznati javnost s
obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Bebrina preko sredstava javnog priopćavanja
ili na drugi prikladan način.

Članak 86.
Sjednice Općinskog vijeća su javne i mogu im
prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog
priopćavanja.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica,
ili dio sjednice Općinskog vijeća, kada se raspravlja o
materijalu koji je u skladu s posebnim propisima
označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Članak 87.
Općinski načelnik može odlučiti da se
prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je
javnost osobito zainteresirana, objave putem
sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi
zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

JAVNE SLUŽBE
Članak 88.
Članak 84.

U okviru samoupravnog djelokruga općina
Bebrina osigurava obavljanje javnih službi koje
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na
području komunalnih, gospodarskih i društvenih
djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Općina osigurava obavljanje komunalnih,
gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem
trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih
pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne
samouprave.
Obavljanje određenih javnih službi općina
može povjeriti na temelju ugovora i ugovora o
koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

X.

JAVNOST RADA
Članak 85.
Djelovanje tijela općine Bebrina je javno.

Općina Bebrina organizirat će svoj rad i
poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja
Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene
interese, te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 89.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao
i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnom
tijelu utvrđuje Općinsko vijeće.
Građani i pravne osobe moraju biti na
prikladan način javno obavješteni o radnom vremenu,
uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad
upravnog tijela općine Bebrina.
Članak 90.
Na zgradama u kojima su smještena tijela
općine Bebrina mora biti istaknut naziv tijela, a na
prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut
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raspored prostorija tijela općine Bebrina.

Članak 91.
Ostvarivanje javnosti rada tijela općine
pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

Broj: 9
Članak 95.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta
prestaje vrijediti Statut općine Bebrina objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”
10/2001.

Članak 96.
XI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 92.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju
poslovi iz samoupravnog djelokruga općine Bebrina
sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog
Statuta, primjenjivat će se akti općine Bebrina u onim
odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim
Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz
stavka 1. ovog čanka, primjenjuju se neposredno
odredbe zakona i ovog Statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/09-02/22
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. srpnja 2009. Godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.

Članak 93.
Općina Bebrina donijet će opće akte kojima se
uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga općine
Bebrina u rokovima određenim posebnim zakonima.
18.
Članak 94.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se
prijedlogom za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti radno tijelo
Općinskog vijeća, općinski načelnik i 1/3 članova
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti
prijedlog za promjenu Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na
dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana
zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju
glasovala većina članova Općinskog vijeća.

Sukladno članu 35. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001), Općinsko vijeće općine
Bebrina, na 2.sjednici održanoj 13.srpnja2009.godine
donijelo je
ODLUKU
o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik

Član 1.
Za članove Odbora za Statut i Poslovnik
izabiru se:
1.
2.

Mijo Belegićpredsjednik
Stjepan Šoldra član
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Bara Olujević član

19.

Član 2.

-
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Odbor za Statut i Poslovnik:
prati i razmatra provedbu Statuta općine,
rješava sporove o djelokrugu radnih tijela
Općinskog vijeća,
prati provedbu Poslovnika Općinskog vijeća,
predlaže donošenje i promjene Statuta općine
i Poslovnika Općinskog vijeća,
obavlja i druge poslove određene
Poslovnikom Vijeća.

Na temelju članka 31. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), i članka 26. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001), Općinsko vijeće općine
Bebrina
na
2. sjednici održanoj 13. srpnja
2009.godine donosi
ODLUKU
o izboru članova
Odbora za financije i Proračun

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/24
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13.srpnja 2009.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Član 1.
Ovom Odlukom
Proračun izabiru se:
1.
2.
3.

u Odbor za financije i

Josip Ruda - predsjednik
Željko Stvorić - član
Slavko Cesarec - član

Član 2.
Članovi Odbora pomažu načelniku općine pri
izradi Proračuna općine i financijskih izvještaja.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/25
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13.srpnja 2009.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić ,v.r.
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dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Na temelju članka 26. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), i članka 25. i 26. Poslovnika Vijeća općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 10/2001) Općinsko vijeće općine
Bebrina na 2 sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine
donosi

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/26
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK:
Mijo Belegić, v.r.

ODLUKU
o izboru članova Komisije za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području općine
Bebrina
21.
Član 1.
Ovom Odlukom izabire se Komisija za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području
općine Bebrina.

Na temelju članka 31. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), Općinsko vijeće općine Bebrina, na 2.
sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine donijelo je

Član 2.

ODLUKU

U ostvarivanju svoje zadaće Komisija vrši
procjenu nastalih šteta od elementarnih nepogoda
(tuče, suše, poplave, olujnog nevremena, polijeganja,
napada štetočina i dr.) na području općine Bebrina.

o izboru članova Komisije za davanje u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu općine Bebrina

Član 1.
Član 3.
Komisija za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda broji pet članova.

Ovom Odlukom izabire se Komisija za
davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
općine Bebrina.
Za članove Komisije izabrani su:

Za članove Komisije izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Stjepan Veseličić - predsjednik
Marinko Ćosić - zamjenik predsjednika
Bara Olujević - član
Luka Grgić - član
Darko Karamazan - član

1.
2.
3.
4.
5.

Stjepan Šoldra - predsjednik
Pavo Cesarec - zamjenik predsjednika
Bara Olujević - član
Stjepan Hrajnek - član
Slavko Cesarec - član

Član 2.
Član 4.
U ostvarivanju svoje zadaće Komisija:
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9
-

raspravlja o prikupljenim ponudama za zakup
poslovnog prostora po raspisanom natječaju
obavlja izbor najpovoljnije ponude i predlaže
ga na usvajanje Općinskom vijeću
obavlja i druge poslove u svezi s davanjem u
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine.

-
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Za članove Komisije izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Mijo Belegić - predsjednik
Stjepan Veseličić - zamjenik predsjednika
Željko Stvorić - član
Josip Ruda - član
Stjepan Hrajnek - član

Član 3.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

-

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

-

Klasa:021-05/09-02/27
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

-

U ostvarivanju svoje zadaće Komisija:
u suradnji s općinskim načelnikom raspisuje
natječaj o zakupu ili prodaji poljoprivrednog
ili građevinskog zemljišta
raspravlja o prikupljenim ponudama po
raspisanom natječaju,
obavlja izbor najpovoljnije ponude i predlaže
ga na usvajanje Općinskom vijeću ,
obavlja i druge poslove u svezi s davanjem u
zakup i prodajom poljoprivrednog i
građevinskog zemljišta

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

22.

Na temelju članka 31. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
10/2001), Općinsko vijeće općine Bebrina, na 2.
sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/28
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. srpnja 2009. godine

ODLUKU
o izboru članova Komisije za davanje u zakup
i prodaju poljoprivrednog i građevinskog
zemljišta u vlasništvu države i općine Bebrina

Član 1.
Ovom Odlukom izabire se Komisija za
davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog i
građevinskog zemljišta u vlasništvu države i općine
Bebrina na području općine Bebrina.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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23.

24.

Na temelju članka 31.Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
10/2001), Općinsko vijeće općine Bebrina na 2.
sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine donijelo je

Sukladno Zakonu o popisima birača
(“Narodne novine” br. 19/92), te na temelju članka 31.
Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 10/2001), Općinsko vijeće
općine Bebrina, na 2. sjednici održanoj 13. srpnja
2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru Komisije za popis dugotrajne imovine
i sitnog inventara općine Bebrina

ODLUKU
o izboru članova Komisije za popis birača

Članak 1.
Član 1.
Za članove Komisije za popis dugotrajne
imovine i sitnog inventara općine Bebrina izabrani su:

Za članove Komisije za popis birača izabrani
su:

1.
2.
3.

Mijo Belegić
Ivanka Wurzberg
Stjepan Ćosić

Članak 2.
Uz članove Komisje pri popisu inventara u
pojedinom mjestu prisustvovat će i predsjednik toga
Mjesnog odbora.

1.
2.
3.

Marinko Ćosić - predsjednik
Bara Olujević - član
Luka Grgić - član

4.
5.
6.

Stjepan Šoldra - zamjenik predsjednika
Josip Ruda - zamjenik člana
Mijo Belegić - zamjenik člana

Član 2.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Komisija za popis birača provjerava
pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima
građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje
nije uvažilo tijelo državne uprave koje vodi taj popis i
potvrđuje popise birača.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Član 3.

Klasa: 021-05/09-02/29
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. 7. 2009. godine

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/30
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. srpnja 2009. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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Obrazloženje

Na neposrednim izborima provedenim
17.svibnja 2009.godine (I.krug) i 31. svibnja
2009.godine (II.krug) za zamjenika načelnika općine
Bebrina izabran je IVAN HRAJNEK.
Izabrani zamjenik načelnika obavijestio je
nadležnu općinsku službu da će poslove obavljati
volonterski (članak 90. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi). Imenovani je stupio na
dužnost 5.lipnja 2009.godine.

Član 3.
25.

Na temelju članka 34. Zakona o izborima
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 90. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine“ broj33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),i članka 26. Statuta
općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 10/2001), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2009.
godine donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/09-02/32
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13.srpnja 2009.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

ODLUKU
o plaćanju naknade za volontersko obnašanje
dužnosti izabranom zamjeniku načelnika općine
Bebrina

Član 1.
Ovom Odlukom odobrava se plaćanje
naknade
za volontersko obnašanje dužnosti
izabranom zamjeniku načelnika Ivanu Hrajneku u
mjesečnom iznosu od 2.000,00 kn netto.

26.

Na temelju članka 2. Zakona o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine broj 174/04), te članka
10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine br. 25/06) te članka 26.Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj/2009) Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici
održanoj 13. srpnja 2009. godine, donijelo je

Član 2.
ODLUKU
Naknada iz točke 1. uplaćuje se na žiro-račun
imenovanog zajedno s isplatom plaća djelatnicima
općinske uprave, počevši od 5.lipnja 2009.godine.

o izboru članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Bebrina
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Članak 1.

27.

Stožer zaštite i spašavanja općine Bebrina
osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih
resursa općine u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i veće nesreće sa ciljem sprječavanja,
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće
nesreće.

Članak 2.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o
koncesijama (Narodne novine broj 125/08) i članka
11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» broj pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), a po
prethodno dostavljenom očitovanju Ministarstva
financija KLASA:363-01/09-01/ 464, URBROJ:51312/09-14 od 20.02.2009.godine, Općinsko vijeće
općine Bebrina na svojoj 2. sjednici održanoj 13. 7.
2009. g. donijelo je

U Stožer zaštite i spašavanja općine Bebrina
izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Broj: 9

Ivan Hrajnek, zamjenik načelnika općine zapovjednik
Ivanka Wurzberg, djelatnica Općinske uprave
- član
Jadranka Čorluka, djelatnica Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje - član
Damir Stvorić, zapovjednik VZO Bebrina član
Dr. Mirta Abramović-Barić, dr. opće
medicine - član
Stjepan Ćosić, djelatnik komunalnog pogona
općine - član
Dr. vet. med. Mirko Stuparević, predstavnik
veterinarske službe - član
Davor Gusak, policijski službenik u
Policijskoj upravi Sl.Brod - član

ODLUKU
o objavi namjere za davanje koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području općine Bebrina

Članak 1.
Objavljuje se namjera za davanje koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Bebrina.

Članak 2.
Korisnici koncesije mogu biti fizičke ili
pravne osobe s registriranom djelatnošću koje
obavljaju sljedeće uvjete:
-

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

da su organizacijski sposobni obavljati
poslove iz članka 1. ove Odluke,
da su sposobni provoditi nadzor, fakturiranje i
naplatu svojih usluga.

Članak 3.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/09-02/33
Urbroj:2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. srpnja 2009. godine
Predsjednik Vijeća:
Mijo Belegić, v.r.

Koncesija se dodjeljuje na rok od pet godina, a
početna visina godišnje naknade za dodijeljenu
koncesiju iznosi
2.000,00 kn a podmiruje se
jednokratno za tekuću godinu.
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Članak 4.

Ponuda mora sadržavati:
Naziv, točnu adresu i matični broj ponuditelja
Dokaz o registarciji za obavljanje komunalne
djelatnosti (Izvod iz sudskog registra ili
obrtnicu)
BON 1 i BON 2 za pravne osobe ili BON 2 za
fizičke osobe ne stariji od trideset dana
Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima
ne stariju od 30 dana (Porezna uprava)
Cijenu usluga za domaćinstvo i tvrtke i način
naplate usluge
Ponuđenu visinu naknade za dodijeljenu
koncesiju
Reference (oprema, broj i struktura
zaposlenih, dosadašnji poslovi)
Rok važenja ponude

Članak 5.
Postupak otvaranja ponuda provodi
Povjerenstvo za koncesiju. Otvaranju ponuda mogu
prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo će
donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te
uputiti Općinskom vijeću općine Bebrina radi
donošenja odluke o davanju koncesije.
Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko
vijeće općine Bebrina na temelju sljedećih kriterija:
povoljnosti ponude (najviša naknada za
koncesiju, najniža cijena za pruženu uslugu)
sposobnosti za ostvarivanje koncesije (bolja
oprema, poslovni prostor, broj zaposlenih)
poslovnog ugleda podnositelja ponude (broj
zaključenih ugovora za djelatnost za koju se
daje koncesija)
Davatelj koncesije zadržava pravo da bez
obrazloženja prihvati ili odbije svaku ponudu ili
poništi javni natječaj prije donošenja odluke o dodjeli
koncesije, bez posebne odgovornosti prema
ponuditeljima.

Strana: 991

objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u
Narodnim novinama..
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu na
adresu:
OPĆINA BEBRINA, Bebrina 81, 35254 Bebrina
“za koncesiju” - dimnjačarski poslovi

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINEBEBRINA
Klasa: 021-05/09-02/34
Urbroj: 2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. 7. 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.

28.

Na temelju članka 28. i 29. b. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04, 79/07, 38/09) i članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 2. sjednici održanoj 13. s rpnja 2009.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju procjene ugroženosti općine
Bebrina

Članak 1.
Članak 6.
Rok za podnošenje ponude je 30 dana od

Usvaja
se
procjena
ugroženosti
stanovništva i kulturnih dobara općine Bebrina.
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Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Broj: 9

Klasa : 810-01/09-01/3
Urbroj: 2178/02-03-09-1
Bebrina, 13. 7. 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

15.

područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja
od važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine
Garčin.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09) i Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) Općinsko vijeće općine Garčin
na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2009.g. donosi
STATUT

Članak 2.
Općina Garčin je jedinica lokalne samouprave.
Općina Garčin obuhvaća područja naselja: Garčin,
Bicko Selo, Klokočevik.
Sapci, Selna, Trnjani, Vrhovina i Zadubravlje.
Granice općine Garčin mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom zakonom.

općine Garčin
Članak 3.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug općine Garčin, njena obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine
Garčin, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i

Općina Garčin je pravna osoba.
Sjedište općine Garčin je u Garčinu, Kralja Tomislava
92.

II. OBILJEŽJA OPĆINE GARČIN
Članak 4.
Općina Garčin ima grb i zastavu
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
općina Garčin i izražava pripadnost općini Garčin.
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Način uporabe i zaštita obilježja općine Garčin
utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV.
Članak 5.
Grb općine Garčin je …….

Članak 6.
Zastava općine Garčin je …….
Omjer dužine i širine zastave je 2 : 1.

Broj: 9

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE)SAMOUPRAVE
Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
općina Garčin uspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.

Članak 7.
Članak 12.
Dan općine Garčin je 18. travnja, koji se svečano slavi
kao općinski blagdan.

III.

JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna
dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled općine Garčin, a poglavito za naročite
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti,
kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša,
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome
usmjerene.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.

Članak 13.
Sporazum o suradnji općine Garčin i općine ili grada
druge države objavljuje se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Članak 9.
V
Javna priznanja općine Garčin su:
1. Počasni građanin općine Garčin,
2. Nagrada općine Garčin za životno djelo,
3. Nagrada općine Garčin,
4. Plaketa općine Garčin.

Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.

Općina Garčin samostalna je u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine
Garčin.
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Članak 15.

Općina Garčin u svom samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu
Ustavom i zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to
osobito poslove koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Garčin obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
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za građane na području više jedinica lokalne
samouprave prenijeti na Brodsko-posavsku županiju,
u skladu s njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19 .
Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o
prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može, temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
članova Općinskog vijeća, općinski načelnik,
polovina mjesnih odbora na području općine i 20%
birača upisanih u popis birača općine.

Članak 16.
Općina Garčin može organizirati obavljanje pojedinih
poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s
posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom
organiziranju poslova kojim se uređuju međusobni
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 17.
Općinsko vijeće općine Garčin može posebnom
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa

Članak 20.
Referendum se može raspisati radi
razrješenja općinskog načelnika i njegovog
zamjenika u slučaju :
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroče općini Garčin znatnu
materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od
Proračuna općini Garčin u tekućoj godini.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o
pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog
zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis
birača općine Garčin. Prijedlog mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati
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referendum o razrješenju općinskog načelnika i
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci
od početka mandata općinskog načelnika i njegovog
zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije
proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja
prethodnog referenduma.
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Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.

Članak 26.
Članak 21.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma,
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko
vijeće je dužno
dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o
kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili
pitanja o kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili
više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan
održavanja referenduma.

Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju
građani koji imaju prebivalište na području
općine Garčin, odnosno na području za koje se
raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima
iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1.
ovog članka može dati jedna trećina vijećnika
Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog
iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova
građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba
dostaviti.

Članak 27.
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 28.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
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podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od
prijema prijedloga.

Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Garčin kao i
na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju
radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine
Garčin, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, te neposrednim
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela
općine Garčin.

Članak 32.

-

-

-

VII. TIJELA OPĆINE GARČIN
Članak 30.

-

Tijela općine Garčin su Općinsko vijeće i općinski
načelnik.

-

1.

Općinsko vijeće
Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim
Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog
načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i
zadaće obavlja Općinsko vijeće.
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-

-

-

Općinsko vijeće donosi:
Statut općine,
Poslovnik o radu,
odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine,
proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
odluku o privremenom financiranju
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina čija ukupna vrijednostprelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina, odnosno čija je pojedinačna
vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
odluku o promjeni granice općine Garčin,
uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za općinu,
daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu s općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i
postupku za dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.
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Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva
potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika
vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne
primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju
pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci
Općinskog vijeća.
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Članak 37.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri
godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je
počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.

Članak 34.
Članak 38.
-

Predsjednik Općinskog vijeća:
zastupa Općinsko vijeće
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
održava red na sjednici Općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog
načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.
Općinsko vijeće čini 15 vijećnika.
Općinsko vijeće može imati i više od 15
vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala
odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne
manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom
zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 36.
Pripadnicima srpske nacionalne manjine
jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću jednim
članom.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka
vremena na koji je izabran:
ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije podnošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Garčin, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.

Članak 39.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog
tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti,
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika,
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
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prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 40.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje
je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata,
postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
postavljati pitanja općinskom načelniku i
zamjeniku općinskog načelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi
s tim koristiti njihove stručne i tehničke
usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za
glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
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1.1. Radna tijela
Članak 42.

-

Radna tijela Općinskog vijeća su:
Komisija za izbor i imenovanja,
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost,
Mandatna komisija.

-

Članak 41.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja,
sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja
od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 43.

-

-

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika, te naknade
troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.

Članak 44.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost:
predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta općine, odnosno Poslovnika
Općinskog vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim
Statutom.

Članak 45.

-

Mandatna komisija:
na konstituirajućoj sjednici obavještava
Općinsko vijeće o provedenim izborima za
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-

-

-

Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.

Članak 46.
Općinsko vijeće može uz radna tijela
osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja
drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na
dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim
odlukama.
2. Općinski načelnik
Članak 47.
Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je
izvršne vlasti općine.
Mandat općinskog načelnika traje četiri
godine
U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:
priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
utvrđuje prijedlog Proračuna općine i
izvršenja Proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu općine u
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skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Garčin čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše
do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
upravlja prihodima i rashodima općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima
na računu Proračuna općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova
kojih je osnivač općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine,
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,,
utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine,
predlaže izradu Prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela i službi općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, odnosno
poslova državne uprave, ako su preneseni
općini,
nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i
službi u samoupravnom djelokrugu i
poslovima državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti
Općinsko vijeće o danim suglasnostima za
zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka
tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno
izvještajno razdoblje.
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Članak 48.

Članak 51.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela općine.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji
zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju
svoje dužnosti.

Članak 49.

Članak 52.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu, i to do 31. ožujka
tekuće godine
za razdoblje
srpanj-prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanjlipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz
stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po
zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od
općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije
podnesenog izvješća o istom pitanju.

Općinski načelnik može obavljanje
određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za
njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz
stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa
općinskog načelnika.

Članak 50.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine:
ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan
u roku od osam dana o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji, te čelnika
središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica
lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima
Općinskog vijeća.

Članak 53.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit
će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati
profesionalno.
Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su
u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu
općine o tome hoće li dužnost obavljati
profesionalno.

Članak 54.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku
mandat prestaje po sili zakona:
danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja općine
Garčin,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata
općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih
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izbora za novog općinskog načelnika.
Ako mandat općinskog načelnika prestane u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije
njihovog održavanja, dužnost općinskog načelnika do
kraja mandata obavlja zamjenik.

Broj: 9
Članak 58.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga
općih akata od Vijeća srpske nacionalne manjine,
osnovanog za područje općine Garčin, zatražiti
mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju
prava i slobode srpske nacionalne manjine.

Članak 55.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom
člankom 20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, mandat im prestaje danom objave
rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za
obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog
načelnika.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA
SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Članak 56.
Pripadnici srpske nacionalne manjine u općini Garčin
sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim
poslovima putem vijeća nacionalne manjine.

Članak 59.
Na području općine Garčin, pripadnici
nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati
simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu
Republike Hrvatske i zastavu općine Garčin isticati na
poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina
ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za
nacionalnu manjinu.

Članak 60.
Vijeće srpske nacionalne manjine može u službene
svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje
nacionalne manjine i to:
u sastavu svojih pečata i žigova
u natpisnim pločama na poslovnim zgradama
u kojima imaju sjedište, te u službenim i
svečanim prostorijama
u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 57.
Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Garčin ima
pravo:
predlagati tijelima općine Garčin mjere za
unapređivanje položaja srpske nacionalne
manjine u općini Garčin, uključujući davanje
prijedloga općih akata kojima se uređuju
pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
isticati kandidate za dužnosti u tijelima
općine Garčin;
biti obaviješteno o svakom pitanju o kome će
raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a
tiče se položaja nacionalne manjine;
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka
1. uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća općine
Garčin.

Članak 61.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu
može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma
nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme
nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna
Republike Hrvatske.
Članak 62.
Općina Garčin, u skladu s mogućnostima, financijski
pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju
pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja
nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina Garčin osigurava sredstva za rad Vijeća srpske
nacionalne manjine.
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za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna
služba.

Članak 63.
Članak 68.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga općine Garčin, utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji
su zakonom prenijeti na općinu, ustrojava se
Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje
općinski načelnik.

Članak 64.
Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga
utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i
nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela
općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzima propisane mjere.

Općina Garčin osigurava obavljanje
djelatnosti iz članka 67. ovog Statuta osnivanjem
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih
osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima općina
Garčin ima udjele ili dionice općinski načelnik je član
skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti općina
Garčin može povjeriti drugim pravnim i fizičkim
osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 69.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u
okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je
općinskom načelniku.

Na području općine Garčin osnivaju se mjesni
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja
ili više međusobno povezanih manjih naselja, na način
i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se
detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela
mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 66.

Članak 70.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela, osiguravaju se u Proračunu općine Garčin,
Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa
zakonom.

Mjesni odbori na području općine Garčin su:
Mjesni odbor Garčin,
Mjesni odbor Sapci,
Mjesni odbor Bicko Selo,
Mjesni odbor Selna,
Mjesni odbor Trnjani,
Mjesni odbor Zadubravlje
Mjesni odbor Vrhovina
Mjesni odbor Klokočevik
.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se
na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te
odluke.

Članak 65.

IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 67.
Općina Garčin u okviru samoupravnog
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na
području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti,
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Članak 71.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora može dati 20 % građana upisanih u popis
birača za područje za koje se predlaže osnivanje
mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te
općinski načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog
članka, daju građani ili njihove organizacije i
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku
općinskom načelniku.

Članak 72.

Broj: 9

vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora Vijeća mjesnog uređuje se posebnom
odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenjuju
odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 76.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
općinski načelnik u roku od 60 dana od dana
donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju
mjesnog odbora, odnosno u roku od 30 dana od dana
isteka mandata ili raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može
proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim
Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog
nije podnesen na propisani način i po propisanom
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u
roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik
upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i
predsjednika, 5 - 7 članova.
Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti
biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog
odbora.

Članak 73.

Članak 78.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora
navode se podaci o predlagatelju, području i
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora,
osnove pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori
financiranja mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz
svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Članak 74.

Članak 79.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog
odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik
o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te
obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim
Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog
načelnika.

Članak 75.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na

Članak 77.
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Članak 80.

Članak 85.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju
područja mjesnog odbora, provođenjem manjih
komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni
standard građana na području mjesnog odbora,
vođenju brige o poboljšavanju
zadovoljavanja
lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne
skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na
svom području

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski
načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za
koje se traži promjena područja.

Članak 86.
Članak 81.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti članova Vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja
od značaja za rad mjesnog odbora.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog
odbora obavlja općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku
provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog
odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog
odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
GARČIN
Članak 82.
Članak 87.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od
pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi
koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te
imovinska prava koja pripadaju općini Garčin, čine
imovinu općine Garčin.

Članak 83.
Članak 88.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o
potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može
sazivati zborove građana.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi
Vijeće.

Imovinom općine upravljaju općinski
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog
Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Općinski načelnik u postupku upravljanja
imovinom općine donosi pojedinačne akte glede
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine.

Članak 84.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine na način propisan općim aktom kojim se
uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog
odjela općine.

Članak 89.
Općina Garčin ima prihode kojima u okviru
svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine Garčin su:
općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
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pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu općine i
imovinskih prava,
prihod od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu općine odnosno u
kojima općina ima udjele ili dionice,
prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše općina Garčin u skladu
sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Brodskoposavskom županijom i Republikom
Hrvatskom,
sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 90.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine
Garčin iskazuju se u Proračunu općine Garčin.
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih
potječu.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u
Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 91.
Proračun općine Garčin i odluka o izvršenju
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za
godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31.
prosinca.

Članak 92.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku
godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na
način i postupku propisanim zakonom i to najduže za
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razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 93.
Ako se tijekom proračunske godine smanje
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni
Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem
novih prihoda.
Uravnoteženje Proračuna provodi se
izmjenama i dopunama Proračuna po postupku
propisnom za donošenje Proračuna.

Članak 94.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje
općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost
korištenja proračunskih sredstava općine nadzire
Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE
Članak 95.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju Proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinačnim stvarima.

Članak 96.
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 97.
Radna
tijela Općinskog vijeća donose
zaključke i preporuke.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9
Članak 98.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih
akata iz članka 95. ovog Statuta, na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad
zakonitošću rada upravnih tijela.
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uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 102.
Detaljnije odredbe o aktima općine Garčin i
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom
Općinskog vijeća .

Članak 99.
Jedinstveni upravni odjel općine u
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi
pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Brodsko-posavske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjerene javne ovlasti.

Članak 103.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu,
objavljuju u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od
dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na
snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA
Članak 104.

Članak 100.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi
razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose
se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o
pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih
osoba od strane pravnih osoba kojima je općina
Garčin osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
općinskog načelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.

Članak 101.
Nadzor nad zakonitošću općih akata
Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavlja ured državne uprave u Brodskoposavskoj županiji i nadležna središnja tijela državne

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i
Jedinstvenog upravnog odjela općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća
u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 105.

-

se:
-

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava
održavanjem konferencija za medije,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije
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Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela
općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku
i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 106.

Članak 110.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 13/01).

Način djelovanja općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih
dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 107.

Broj: 9

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/09
Ur.br. 2178/06-09-01-01
Garčin,14. srpnja 2009.

Općinsko vijeće posebnom odlukom
propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u
obnašanju javne vlasti, te uređuje sprječavanje sukoba
interesa između privatnog i javnog interesa u
obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

16.

Članak 108.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski
načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne
donese odluka da će se pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može
ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije
isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja
rasprave o prijedlogu.

Članak 109.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju
Statuta općine Garčin i zakona, uskladit će se s
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05,109/07,128/08 i 36/09) i članka 32. Statuta
općine Garčin, Općinsko vijeće općine Garčin na 2.
sjednici održanoj 14.srpnja 2009. godine godine,
donosi
POSLOVNIK
Vijeća općine Garčin

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Rad i djelovanje Općinskog vijeća Garčin i
radnih tijela Vijeća uređuje se Poslovnikom Vijeća
općine (u daljnjem tekstu: Poslovnik).
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Članak 2.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje
ustrojstvo i način rada Vijeća, prava i dužnosti
predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Vijeća,
sastav, djelokrug i način rada stalnih i povremenih
odbora i drugih tijela Vijeća, programiranje rada
Vijeća i pribavljanje mišljenja od strane građana.

II.
OSTVARIVANJE PRAVA I DUŽNOSTI
ČLANOVA VIJEĆA
1.
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Član Vijeća može, kada ima izričite
instrukcije i stavove svoje političke stranke o
pojedinom pitanju, ovisno o tijeku diskusije u Vijeću o
tom pitanju, zatražiti da se rasprava odgodi kako bi se
u klubu stranke članova Vijeća moglo ponovo
razmotriti pitanje koje je na dnevnom redu i zauzeti
stavovi. Vijeće će na zahtjev tog člana odgoditi
odlučivanje za 30 minuta.
Ako se ne postigne suglasnost klubova
stranaka članova Vijeća, o pitanju koje je na dnevnom
redu odlučuje Vijeće glasovanjem natpolovičnom
većinom nazočnih članova Vijeća na sjednici.

Prava člana Vijeća
2.

Prisustvovanje sjednicama Vijeća

Članak 3.
Članak 7.
Članovi Vijeća izabrani na višestranačkim i
demokratskim izborima na četiri godine stječu prava i
dužnosti danom potvrde mandata i davanja svečane
prisege.
Mandat članova Vijeća izabranih na
prethodnim izborima prestaje danom potvrde
mandata novoizabranih članova.

Član Vijeća ima pravo i dužnost prisustvovati
sjednici Vijeća, sjednicama radnih tijela u koja je
imenovan i sudjelovati u njihovom radu i odlučivati.
Član Vijeća ima pravo prisustvovati
sjednicama radnih tijela Vijeća iako nije član tih tijela,
te pravo sudjelovati u njihovom radu, ali bez prava
odlučivanja.

Članak 4.
Članak 8.
Članovi Vijeća obavljaju svoju funkciju
počasno i imaju pravo na naknadu troškova i
izgubljenu zaradu prema odluci Vijeća.
Član Vijeća ima prava utvrđena zakonom,
Statutom općine i ovim Poslovnikom.

Članak 5.
Član Vijeća je dužan izvršavati zadatke koje
mu povjeri Vijeće, odnosno tijelo Vijeća čiji je član.
Član Vijeća ne može bez opravdanog razloga
odbiti obavljanje svoje dužnosti i zadatke koje mu u
okviru samoupravnog djelokruga općine povjeri
Vijeće, odnosno radno tijelo čiji je član.

Članak 6.
U zauzimanju stavova o pitanjima o kojima
odlučuje Vijeće, član Vijeća je samostalan u
odlučivanju i glasovanju.

Član Vijeća koji je spriječen prisustvovati
sjednici Vijeća dužan je o tome pravodobno izvijestiti
predsjednika Vijeća.
Član Vijeća dužan je postupiti na jednak način
i u slučaju kada iz opravdanih razloga u tijeku rada
Vijeća ili njezinih radnih tijela kojih je član treba
napustiti sjednicu.

Članak 9.
Ukoliko član Vijeća nije u mogućnosti
obavijestiti predsjednika Vijeća da ne može
prisustvovati sjednici, obavijest može dostaviti tijelu
općinske uprave nadležnom za poslove Općinskog
vijeća uz navođenje razloga zbog kojih ne može
prisustvovati sjednici.
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Članak 10.

O nazočnosti članova Vijeća sjednici vodi se
evidencija o kojoj se brine tajništvo Vijeća.
Ako član Vijeća neopravdano izostaje sa
sjednice ili njenog radnog tijela čiji je član,
predsjednik Vijeća opominje ga pismeno i o tome
obavještava klub političke stranke čiji je član.

3.

Podnošenje prijedloga

Broj: 9

odnose na njihov rad.

Članak 14.
Član Vijeća ima pravo postavljati pitanja i
tražiti odgovor od općinskih službi i organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu iz
samoupravnog djelokruga, kao i o pitanjima koja su
mu potrebita u cilju pravilnog obavljanja svoje
dužnosti.

Članak 11.
Članak 15.
Član Vijeća ima pravo podnositi prijedloge
akata iz samoupravnog djelokruga općine i podnositi
inicijativu da se na Županijskoj skupštini i putem
zastupnika Hrvatskog Sabora Republike Hrvatske
raspravi određeno pitanje. Data inicijativa je podržana
ako se o njoj izjasni natpolovična većina članova
Vijeća.
Član Vijeća može predložiti provođenje
ankete po određenim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine, te predlagati Vijeću da uputi
zahtjeve Hrvatskom Saboru RH za donošenje zakona
ili drugih propisa iz njegove nadležnosti.

Članak 12.

-

Član Vijeća ima pravo predložiti raspravu:
o stanju u pojedinim područjima života iz
samoupravnog djelokruga općine,
o pitanju zakonom utvrđenog nadzora i
predlagati mjere za ostvarivanje tog nadzora,
o pitanjima koja se odnose na odlučivanje iz
samoupravnog djelokruga općine, kao i na
rad načelnika i zamjenika načelnika, na
izvršavanju odluka i drugih akata Vijeća, na
rad Općinske uprave i organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu.

4

Postavljanje pitanja

-

Članak 13.
Član Vijeća ima pravo tražiti objašnjenja i
obavijesti od načelnika općine, zamjenika načelnika
općine i drugih tijela općine o pitanjima koje se

Član Vijeća postavlja pitanja u pravilu
pismenim putem predsjedniku Vijeća ili usmeno na
sjednici Vijeća.
Predsjednik Vijeća ovisno o sadržaju pitanja,
dostavit će pitanje načelniku ili zamjeniku načelnika,
odnosno pročelniku, Općinskoj upravi ili organizaciji
koja obavlja poslove od interesa za općinu radi
dostavljanja odgovora.

Članak 16.
Na postavljena pitanja koja su postavljena
pismenim putem prije dana utvrđenog za održavanje
sjednice, odgovori se daju u pravilu prije utvrđivanja
dnevnog reda sjednice Vijeća.

Članak 17.
Na pitanja postavljena na početku ili tijeku
sjednice Vijeća odgovori se mogu dati na istoj
sjednici.
Ako se odgovor ne bi mogao dati na istoj
sjednici, odgovor će se obavezno dati u pismenoj
formi najkasnije osam dana prije dana određenog za
održavanje naredne sjednice Vijeća ili na samoj
sjednici Vijeća.
Kada se odgovor daje u pismenoj formi,
potrebito je prethodno utvrditi koji će organ, odnosno
tijelo ili organizacija dati odgovor.
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Članak 18.

usmeno prema zahtjevu člana Vijeća.

Pitanja koja postavljaju članovi Vijeća na
samoj sjednici moraju biti kratka i jasno formulirana.

Članak 19.
Nakon primljenog odgovora član Vijeća
može na sjednici Vijeća postaviti dopunsko pitanje, te
predložiti da se o predmetu na koje se pitanje odnosi
provede rasprava na jednoj od narednih sjednica.

O prijedlogu odlučuje Vijeće bez rasprave.
5.

Obavješćivanje
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Članak 22.
Radi što potpunijeg informiranja i
obavješćivanja članu Vijeća se, uz materijale o kojima
se raspravlja i odlučuje u Vijeću, dostavljaju i razni
pregledi, te određeni informativni i dokumentirani
materijali.
Član Vijeća ima pravo od službe koja
opslužuje Vijeće tražiti razna dopunska obavještenja o
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice, kao i o
drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga
općine.
Član Vijeća ima pravo uvida u informativne i
dokumentarne materijale koji se prikupljaju u općini.

Članak 20.
Članak 23.
Član Vijeća ima pravo da bude redovito obavješćivan
o svakom pitanju o kojem se raspravlja i odlučuje u
Vijeću, te o drugim pitanjima koja su mu potrebita radi
obavljanja dužnosti člana Vijeća, a osobito:
o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, načelnik
ili zamjenika načelnika i Općinske uprave, te
organizacija koje obavljaju poslove od
interesa za općinu,
o stanju, problemima i osnovnim zadacima iz
oblasti društvenog života koji spadaju u
samoupravni djelokrug općine,
o korištenju i uporabi imovine i radu
organizacija kojima je data na raspolaganje i
upravljanje ta imovina, i
o svakom pitanju koje treba biti predmet
rasprave na sjednici Vijeća.

Članak 21.
Član Vijeća ima pravo tražiti izvješća od
načelnika općine ili zamjenika načelnika općine, te
pročelnika Općinske uprave i organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu u okviru
samoupravnog djelokruga općine, a koji su dužni da
mu pruže traženo objašnjenje.
Izvješće se traži u pravilu pismenim putem, a
ako se radi o kratkom izvješću može se tražiti i usmeno
od odgovarajućeg obnašatelja dužnosti.
Izvješća se daju članu Vijeća pismeno ili

Podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili
koji nisu za objavljivanje, a do kojih je član Vijeća
došao u obavljanju svoje dužnosti, ne može, a niti
smije saopćiti drugima i dužan je spriječiti mogućnost
da takvi podaci budu dostupni drugim osobama.

Članak 24.
Načelnik općine utvrđuje prigodom dostave
materijala za sjednicu Vijeća koji se materijali
smatraju službenom tajnom.
Način rukovođenja materijalom koji se
smatra službenom tajnom utvrđuje se posebnim
pravilnikom kojeg donosi načelnik općine.

6.

Osiguranje uvjeta za obavljanje dužnosti
člana Vijeća
Članak 25.

Član Vijeća ima pravo tražiti da mu službe
koje opslužuju Vijeće pruže stručnu pomoć u izradi
prijedloga koji podnosi Vijeću, kao i u izvršavanju
drugih povjerenih mu zadataka.
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Članak 26.

Članak 31.

Član Vijeća ima pravo koristiti prostorije koje
im je općina dužna staviti na raspolaganje za rad i
sastanke.

Potvrdom mandata i davanjem svečane
prisege član Vijeća stječe sva prava i dužnosti člana
Vijeća utvrđena zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

Članak 27.
Članak 32.
Član Vijeća ne može biti pozvan na
odgovornost niti pritvoren ili kažnjen za izraženo
mišljenje ili glasovanje u Vijeću.

7.

Članu Vijeća prestaje mandat u slučajevima
utvrđenim zakonom i Statutom općine.
Članu Vijeća koji je podnio ostavku prestaje
mandat kada Vijeće prihvati ostavku.

Potvrda i prestanak mandata
Članak 28.

Članak 33.

Potvrdu mandata novoizabranim članovima
Općinskog vijeća na osnovu izvješća Izborne komisije
o izboru obavlja Vijeće na prijedlog Mandatnoimunitetske komisije.
Članu Vijeća kojem je prestao mandat u
smislu članka 8. Zakona o izborima članova
predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave i
uprave nasljeđuje zamjenik kome Vijeće na prijedlog
Mandatno-imunitetske komisije potvrđuje mandat.

Mandat članu Vijeća može prestati i prije
isteka četiri godine:
- ako je podnio ostavku,
- ako je imenovan za pročelnika Općinske uprave ili
rukovoditelja organizacije kojeg imenuje Vijeće,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta
poslovna sposobnost,
- ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora duže od
šest mjeseci.

Članak 29.

Članak 34.

Mandatno-imunitetska komisija razmatra
izvješće Izborne komisije i izborne akte, te ispituje da
li su izbori pravilno provedeni i o utvrđenom stanju
podnosi izvješće Vijeću.
Ako Mandatno-imunitetska komisija nije
osporila niti jedan mandat članova Vijeća o izvješću te
komisije glasuje se u cjelini. U protivnom, prvo se
glasuje o cjelini o svim neospornim mandatima, a
zatim o svakom osporenom mandatu.

Ostavku na mandat član Vijeća podnosi
pismeno predsjedniku Vijeća.
Ostavka na mandat data prije nego što je
mandat potvrđen sprječava ispitivanje da li je izbor
člana Vijeća pravilno proveden.

Članak 30.
Poslije potvrde mandata članovima Vijeća,
članovi Vijeća daju svečanu prisegu. Tekst svečane
prisege utvrđen je Poslovnikom.
Potpisana prisega prilaže se materijalima o
potvrdi mandata članova Vijeća.

Članak 35.
O razlozima za prestanak mandata člana
Vijeća predsjednik Vijeća izvješćuje Vijeće na
sjednici.
Vijeće utvrđuje prestanak mandata i mjesto
člana Vijeća popunjuje se zamjenikom. Izabranom
zamjeniku potvrđuje se mandat na prvoj sjednici
Vijeća.
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III.

VIJEĆE OPĆINE

1.
-

4.

Potvrda mandata članova Vijeća:
izbor komisije za potvrdu mandata
(Mandatno- imunitetska komisija),
razmatranje izvješća Komisije za potvrdu
mandata,
potvrda mandata.
Izbor Komisije za izbor i imenovanje
Izbor predsjednika Vijeća i potpredsjednika
Vijeća
Davanje svečane prisege

a)

Mandatno-imunitetska komisija

Članak 36.
Obavljajući svoja prava i dužnosti iz
samoupravnog djelokruga odlučivanja, Vijeće i
njegova radna tijela u okviru zakona i Statuta općine
organizira svoj rad tako:
da se postupak odlučivanja u Vijeću temelji na
prijedlogu općinskog načelnika ili zamjenika
načelnika, te inicijativama i prijedlozima
članova Vijeća i njegovih radnih tijela,
da se inicijative građana razmatraju s dužnom
pažnjom i da se o njima donose odgovarajući
zaključci,
da se prati izvršenje akata i mjera koje je
usvojilo Vijeće i da se ukazuje načelniku ili
zamjeniku načelnika, Općinskoj upravi i
organizacijama kojima je povjereno
obavljanje poslova od interesa za općinu na
propuste do kojih dolazi u izvršenju akata
Vijeća,
da osigurava javnost svog rada, zakonitost i
odgovornost u radu.

1

Konstituiranje Vijeća općine
Članak 37.
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2.
3.

Članak 39.
Mandatsko-imunitetska komisija provjerava
uvjerenja o izboru članovaVijeća, izbornu
dokumentaciju i eventualne žalbe na izborni
postupak, te utvrđuje da li postoje smetnje za potvrdu
mandata svakog pojedinog člana Vijeća.

Članak 40.
U Mandatno-imunitetsku komisiju bira se tri
člana Općinskog vijeća. Izbor se obavlja javnim
glasovanjem.
Komisija između sebe bira svog
predsjednika.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašetni sazivač odmah će sazvati
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u
roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća,
do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član.

Mandatno-imunitetska komisija sastaje se
odmah nakon izbora i ispituje na osnovi uvjerenja o
izboru i izbornih akata, te eventualnih žalbi na
provedene izbore izbor svakog pojedinog člana Vijeća
i odlučuje čiji će mandat predložiti Vijeću na potvrdu,
a čiji eventualno osporiti.
Zaključci Komisije donose se većinom
glasova i podnose se Vijeću na potvrdu u obliku
izvješća.

Članak 38.

Članak 42.

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća ima obavezni sljedeći dnevni red:

Nakon rasprave o izvješću Komisije za
potvrdu mandata, Vijeće u cjelini potvrđuje mandate
svojih članova čiji izbor nije osporen, a zatim prelazi

Članak 41.
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na pojedinačnu raspravu i rješavanje o mandatima
članova čiji je izbor eventualno osporen.
Zaključak Vijeća o odbijanju ili odlaganju
potvrde osporenog mandata donosi se u obliku
obrazloženja rješenja koje se članu Vijeća dostavlja
pismeno.

Broj: 9

s političkim strankama koje su na izborima dobile
većinu vijećnika predlaže kandidate za predsjednika
Vijeća, potpredsjednike Vijeća.
O kandidatima za obnašatelje funkcija iz st. 1.
ovog članka moguće je i međustranačko dogovaranje.

c)

Izbor dužnosnika općine

Članak 43.
Članak 47.
Članovi Vijeća čiji su mandati potvrđeni daju svečanu
prisegu u tekstu koji je glasi: Prisežem da ću prava i
obveze člana Općinskog vijeća obavljati savjesno radi
gospodarskog i socijalnog probitka Republike
Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti člana
Općinskog vijeća pridržavati Ustava, Zakona i
Statuta općine i da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske.
Potpisana prisega prilaže se matrijalima o potvrdi
mandata članova Vijeća.
Članovi Vijeća kojima je mandat osporen, a naknadno
potvrđen ili koji nisu bili iz objektivnih razloga
prisutni na konstituirajućoj sjednici Vijeća, kao i onih
koji su naknadno izabrani, dat će prisegu na prvoj
sjednici Vijeća.

Članak 44.

I z b o r p r e d s j e d n i k a Vi j e ć a , d v a
potpredsjednika Vijeća, vrši se u pravilu javnim
glasovanjem.
Vijeće može odlučiti da se izbor ovih
obnašatelja funkcija provede tajnim glasovanjem.

Članak 48.
Na prijedlog najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća može se pokrenuti pitanje
povjerenja načelniku i njegovom zamjeniku.
O povjerenju se ne može raspravljati i
glasovati prije nego protekne sedam dana od dana
dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se
provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave
prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Prisega članova Vijeća daje se pred
predsjednikom Vijeća.
Članak 49.
b)

Komisija za izbor i imenovanje
Članak 45.

Nakon potvrde mandata članova Vijeća
predsjedavajući predlaže izbor Komisije za izbor i
imenovanja.
Komisija za izbor i imenovanja broji pet
članova.
Članovi komisije biraju se javnim
glasovanjem iz redova članova Vijeća.
Predsjednika komisije bira Općinsko vijeće.

Članak 46.
Komisija za izbor i imenovanje u konzultaciji

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju
glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.
Kad Općinsko vijeće izglasuje nepovjerenje
načelniku ili zamjeniku načelnika,proces opoziva
provodi se prema Zakonu o lokalnoj (područnoj)
regionalnoj samupravi /NN broj 33/01,60/01vjerodostojno tumančenje,129/05,109/07,128/08 i
36/06/.
Ako Općinsko vijeće ne izglasuje
nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća koji su
podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti
prijedlog prije isteka roka od 12 mjeseci od njegova
odbijanja.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

Strana: 1015

Članak 50.

Članak 54.

Tajno glasovanje u Vijeću obavlja se
glasačkim listićima, a javno dizanjem ruku.
Za predsjednika Vijeća, potpredsjednika
Vijeća, izabran je onaj kandidat za kojeg je glasovala
većina članova Vijeća.
Ako kandidat ne dobije većinu iz prethodnog
stava, glasovanje se ponavlja.
Komisija za izbor i imenovanje dužna je za
ponovljeno glasovanje predložiti novog kandidata po
postupku predviđenom u članku 46. ovog Poslovnika.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na
kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Poziv na sjednicu Vijeća mora biti uručen
članovima Vijeća u pravilu najkasnije pet dana prije
dana određenog za održavanje sjednice.
Zajedno s pozivom članovima Vijeća
dostavlja se i prijedlog dnevnog reda, te odgovarajući
materijal za pitanja koja se predlažu za dnevni red i
skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.
Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik
Vijeća može sazvati sjednicu Vijeća u roku kraćem od
5 dana, a dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj
sjednici.

Članak 55.
Članak 51
Kod izbora dužnosnika Vijeća, glasuje se
pojedinačno za svakog dužnosnika.
Novoizabrani predsjednik Vijeća preuzima
daljnje vođenje sjednice.

IV.

Dnevni red sjednice Vijeća predlaže
predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog
reda sve predmete iz samoupravnog djelokruga
odlučivanja općine koje mu do dana sazivanja
sjednice podnesu ovlašteni predlagači.

NAČIN RADA VIJEĆA

Članak 56.

Članak 52

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice
Vijeća.

Vijeće obavlja Statutom općine i zakonom
određene poslove iz samoupravnog djelokruga općine
na sjednici.

1.

Sazivanje sjednice i dnevni red
Članak 53.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća saziva sjednicu Vijeća po
potrebi, na prijedlog načelnika općine a najmanje
jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od
15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka,
sjednicu će sazvati općinski načelnik, u daljnjem roku
od 15 dana.

Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog
dnevnog reda unio predmet kojeg je predložio
načelnik ili zamjenik načelnika a načelnik ili zamjenik
načelnika ostaju pri svome prijedlogu, o prijedlogu se
odlučuje na sjednici Vijeća bez rasprave.
Na isti način odlučuje se i o prijedlogu koji
daje ovlašteni predlagač nakon sazivanja sjednice
Vijeća.

Članak 57.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik
Vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,
sjednicom predsjedava potpredsjednik Vijeća kojeg
odredi predsjednik Vijeća.

Članak 58.
Pravo i dužnost sudjelovanja u radu na
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sjednici Vijeća imaju svi članovi Vijeća, općinski
načelnik i zamjenik načelnika.
Na sjednici mogu sudjelovati bez prava
odlučivanja članovi komisija, odbora i drugih radnih
tijela Vijeća koji nisu članovi Vijeća, predstavnici
Općinske uprave i organizacija, predstavnici mjesnog
odbora, članovi Skupštine županije i zastupnici u
Saboru Republike Hrvatske izabrani na području
općine, predstavnici Županije kao i stručni i javni
djelatnici i građani koji su pozvani na sjednicu, te
predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Na sjednici mogu govoriti predstavnici
Županije i Hrvatskog Sabora Republike Hrvatske, kao
i stručni i javni djelatnici, te građani kada izlažu
određene stručne elaborate, odnosno kada obrazlažu
podnijetu građansku inicijativu.
Na sjednici mogu govoriti strani državljani i
gosti Vijeća koji su pozvani na sjednicu.
Dužnosnici Općinske uprave i organizacija
dužni su prisustvovati sjednici Vijeća kada su na
dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih službi i
organizacija i po potrebi davati odgovore i objašnjenja
na pitanja članova Vijeća.

Članak 59.
Nitko ne može govoriti na sjednici Vijeća
prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika
Vijeća.
Prijave za riječ podnose se čim se otvori
rasprava i mogu se podnositi sve do zaključenja
rasprave.
U raspravi se u pravilu govori iz govornice. S
mjesta se može govoriti samo ako to dozvoljavaju
tehnički uvjeti da govornika svi čuju i da njegove riječi
mogu biti zabilježene.
Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća osigurava da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 60.
Predsjednik Vijeća daje riječ članovima
Vijeća po redu kojim su se prijavili.
Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi
Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda
predsjednik Vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži.
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Govor tog člana Vijeća ne može trajati duže od pet
minuta.
Predsjednik Vijeća je dužan poslije iznijetog
govora člana Vijeća dati objašnjenje vezano uz navod
člana Vijeća da je povređen Poslovnik, odnosno
utvrđeni dnevni red.
Ako navedeni član Vijeća nakon toga zatraži
riječ da bi objasnio svoj navod koji je bio povod
nesporazuma da izaziva potrebu njegovog objašnjenja
predsjednik Vijeća dat će mu riječ time da njegov
govor ne može trajati duže od pet minuta.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda predsjednik Vijeća će ga opomenuti da se drži
dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži predmeta dnevnog reda, predsjednik će mu
oduzeti riječ.

Članak 61.
Na sjednici Vijeća može se odlučiti da
govornik o istom predmetu može govoriti samo
jedanput, a može se odrediti i vrijeme trajanja govora.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
replika. Replikom se ne može vrijeđati govornik, a niti
dostojanstvo stranke koju predstavlja u Vijeću.

2.

Održavanje reda
Članak 62.
Red na sjednici Vijeća osigurava predsjednik

Vijeća.
Za povredu reda na sjednici predsjednik može
člana Vijeća opomenuti ili oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Vijeća koji na
sjednici svojim ponašanjem ili govorom narušava red
i odredbe Poslovnika.
Članu Vijeća će se oduzeti riječ kad svojim
govorom na sjednici narušava red i odredbe
Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio dva puta
opomenut da se pridržava reda i odredaba Poslovnika.
Ako predsjednik Vijeća ne može održati red
na sjednici redovnim mjerama, održat će kratak prekid
sjednice.
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Predsjednik može naložiti da se iz dvorane
udalji svaki slušatelj koji narušava red.
Ako je red narušen, predsjednik može naložiti
da se udalje svi slušatelji iz dvorane u kojoj se održava
sjednica.

dnevnom redu raspravlja prije nego što se o njemu
odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da
se odlučuje bez rasprave.
O pojedinom se predmetu raspravlja dotle dok ima
prijavljenih govornika.
Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da više
nema govornika.

Članak 64.

Članak 67.

Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u
dvorani po službenom poslu, dužne su u pogledu
održavanja reda izvršiti naloge predsjednika Vijeća.

Rasprava pojedinih pitanja u pravilu je jedinstvena
ako se na sjednici ne odluči da će se o pojedinim
osobito značajnim pitanjima voditi opću raspravu i
raspravu o pojedinostima.
U tijeku opće rasprave raspravlja se o prijedlogu u
načelu i mogu se iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja
i pokretati sva pitanja u pogledu rješenja datih u
prijedlogu.
U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja se po
dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, a po
potrebitosti i po člancima. U tijeku rasprave o
pojedinostima raspravlja se i o amandmanima.

3

Tijek sjednice
Članak 65.

Prije početka sjednice predsjednik Vijeća
provjerava da li sjednici prisustvuje potreban broj
članova Vijeća za odlučivanje.
Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice,
predsjednik otvara sjednicu, te izvješćuje Vijeće koji
su članovi Vijeća izvijestili da su spriječeni da
prisustvuju sjednici.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda
predsjednik daje kratka saopćenja u svezi s radom
Vijeća i izvješćuje o drugim prethodnim pitanjima.
Prije utvrđivanja dnevnog reda, pristupa se
usvajanju zapisnika s prethodne sjednice. O
primjedbama na zapisnik odlučuje se bez rasprave.
Nakon toga pristupa se rješavanju i
postavljanju pitanja članova Vijeća. Članovi Vijeća
postavljaju pitanja usmeno ili pismeno. Ona moraju
biti formulirana kratko i sažeto bez posebne rasprave.
Odgovori se daju na pitanja po redosljedu kako su
postavljena. Ako je odgovor iz opravdanih razloga
nemoguće dati na sjednici, onda se on daje pismenim
putem s materijalima za iduću sjednicu.

Članak 68.
Poslije završetka rasprave o prijedlogu akata,
Vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti ili vratiti
predlagaču radi dopune.
Ako je Vijeće odbilo prijedlog akta zbog toga
što je ocijenilo da nema potrebe za donošenje takvog
akta, taj prijedlog se može ponovno iznijeti na
sjednicu najranije šest mjeseci poslije odbijanja
prijedloga, ako Vijeće ne odluči drugačije.
Kada Vijeće prijedlog akta vraća predlagaču
radi dopune dat će mu smjernice i stavove u kom
pogledu treba prijedlog akta dopuniti, odnosno
izmjeniti i odrediti rok do kojeg ga je predlagač dužan
dostaviti Vijeću na raspravu.

4

Odlučivanje

Članak 66.
Članak 69.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na rad ili
raspravu o pojedinim pitanjima odnosno predmetima i
to redom kako je utvrđeno u prihvaćenom dnevnom
redu.
Na sjednici se o svakom predmetu koji se nalazi na

Za donošenje odluke ili drugog akta na
sjednici Vijeća potrebna je prisutnost većine članova
Vijeća.
Ako predsjednik smatra da sjednici ne
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prisustvuje dovoljan broj članova Vijeća, naložit će
prozivanje.
Prozivanje će se izvršiti i kad to zatraži jedan
član Vijeća, čiji zahtjev podrži najmanje pet članova.

Članak 70.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova,
ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog
vijeća.
O donošenju Statuta općine, Proračuna i
Godišnjeg obračuna, Poslovnika Općinskog vijeća,
izboru i razrješenju predsjednika i podpredsjednika
Općinskog vijeća, te razrješenju općinskog načelnika
ili zamjenika načelnika, kao i o povjerenju općinskom
načelniku ili zamjeniku načelnika, Općinsko vijeće
odlučuje većinom glasova svih članova.

Broj: 9
Članak 75.

Pojedinačno glasovanje obavlja se ako to
odredi predsjednik Vijeća, kad smatra da je potrebno
da bi se točno utvrdio rezultat glasovanja, ili ako
zatraži član Vijeća čiji zahtjev podrži najmanje 5
članova Vijeća.
Poimenično glasovanje obavlja se na taj način
što se svaki prozvani član Vijeća izjašnjava “za” ili
“protiv” prijedloga ili se “suzdržao” od glasovanja.
Kad je prozivanje završeno, ponovo se
prozivaju članovi Vijeća za koje u popisu nije
naznačeno da su glasovali.
Prozivanje članova Vijeća obavlja djelatnik
koji pomaže predsjedniku u radu sjednice Vijeća.
Predsjednik Vijeća utvrđuje i objavljuje
rezultate glasovanja.

Članak 76.
Članak 71.
Član Vijeća ima pravo prije glasovanja
obrazložiti svoj stav.
Njegovo obrazloženje ne može trajati duže od
pet minuta.

Tajno glasovanje obavlja se glasačkim
listićima.
Svaki glasački listići su iste veličine, oblika i
boje.
Na svakom glasačkom listiću utisnut je pečat
općine.

Članak 72.
Članak 77.
Glasovanje je u pravilu javno, osim ako
većinom Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom
pitanju glasuje tajno.

Članak 73.
Članovi Vijeća glasuju na način da se izjašnjavaju za
prijedlog ili protiv prijedloga ili se uzdržavaju od
glasovanja.
Glasovanje se obavlja istovremeno dizanjam ruku “za” ili “protiv” ili “suzdržan”.

Ako se tajnim glasovanjem odlučuje o
prijedlogu općeg akta ili zaključku, na svakom
glasačkom listiću mora biti ispisano pod 1) “za”, pod
2) ”protiv” i pod 3) “suzdržan”.
Član Vijeća glasuje na način da zaokružuje
redni broj prema svom opredjeljenju.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj
glasački listić iz kojeg se ne može točno utvrditi da li je
član Vijeća glasovao “za” ili “protiv”.

Članak 78.
Članak 74.
Glasovanje dizanjem ruku obavlja se tako što
predsjednik poziva članove Vijeća da se izjasne tko je
za prijedlog, tko je protiv njega i da li se tko uzdržao od
glasovanja.

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik
Vijeća kojemu u tome pomažu dva člana Vijeća koje
odredi Vijeće.
Svaki član Vijeća dobije glasački listić po
pozivu.
Po završenom glasovanju predsjednik Vijeća
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utvrđuje rezultat glasovanja i objvaljuje da li je
odgovarajući prijedlog prihvaćen ili odbijen.

5

Izbori i imenovanja, odnosno razrješenja
Članak 79.

Vijeće bira i imenuje, odnosno razrješava
određene dužnosnike u skladu sa zakonom, Statutom
općine i drugim propisima.
Javnim glasovanjem, u pravilu, izabiru se
predsjednik Vijeća i potpredsjednici Vijeća.
Način izbora ovih dužnosnika, ako zakonom
nije drugačije određeno, obavlja se na način kako je to
utvrđeno u članku 45., 46., 47. i 48. ovog Poslovnika.

Članak 80.
Izbor članova tijela Vijeća, u pravilu, obavlja
se javnim glasovanjem ukoliko posebnim propisima
ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Na zahtjev jednog člana Vijeća, ako njegov
zahtjev podrži najmanje pet članova Vijeća, izbor i
imenovanje članova tijela Vijeća, odnosno razrješenje
može se obaviti tajnim glasovanjem.

Članak 81.
Postupkom izbora, odnosno imenovanja
rukovodi predsjednik Vijeća kojemu, ako se izbor
provodi tajno, pomažu i dva člana Vijeća koje za tu
prigodu bira Vijeće.
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razrješenju donosi se većinom glasova nazočnih
članova Vijeća.
Ako je na listi bio predložen veći broj
kandidata od broja koji se biraju, izabrani su oni
kandidati koji su dobili redom najveći broj glasova.
Ako se u slučaju iz stavka 3. ovog članka ne
može utvrditi koji su kandidati izabrani zbog toga što
su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova,
glasovanje se za nepopunjena mjesta ponavlja tako da
se ponovo glasuje samo za te kandidate.

Članak 84.
Ako pri glasovanju potrebnu većinu ne dobije
toliki broj kandidata koliko se bira, glasovanje se
ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu
većinu.
Ako ni pri ponovljenom glasovanju ne dobije
potrebnu većinu toliki broj kandidata koliko ih se bira,
prijedlog za izbor kandidata koji na ponovljenom
glasovanju nisu dobili potrebnu većinu skida se s
dnevnog reda.

Članak 85.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su jednake boje, iste veličine
i oblika, a svaki je ovjeren pečatom općine.
Glasačke listiće priprema određena služba
Općinske uprave zadužena za rad Vijeća.

Članak 86.

Prije početka glasovanja predsjednik Vijeća
obavještava članove Vijeća o načinu glasovanja i o
načinu utvrđivanja rezultata glasovanja.

Postupak glasovanja provodi se tako da
članovi Vijeća koji pomažu predsjedniku u
provođenju izbora predaju članovima Vijeća glasački
listić. Predaja glasačkih listića bilježi se na spisku
članova Vijeća zaokruživanjem rednog broja ispred
imena člana Vijeća kojemu je glasački listić uručen.

Članak 83.

Članak 87.

Za donošenje odluke o izboru i imenovanju,
odnosno razrješenju potrebna je prisutnost članova
Vijeća utvrđena Statutom općine.
Odluka o izboru i imenovanju, odnosno

Glasovanju kod glasačke kutije prisustvuju
članovi Vijeća izabrani da pomognu predsjedniku u
provođenju glasovanja.

Članak 82.
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Članak 88.

Članak 92.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica
Vijeća se prekida za vrijeme potrebno radi pripreme
novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se po istom
postupku kao i prvo glasovanje.

Izbori i imenovanja kao i razrješenja koja se
na sjednici Vijeća provode javnim glasovanjem,
glasovanje se provodi na način da se članovi
izjašnjavaju “za” ili “protiv” prijedloga.

Članak 93.
Članak 89.
Član Vijeća može glasovati samo jednim
glasačkim listićem i osobno.
Član Vijeća glasuje tako da na glasačkom
listiću zaokruži redni broj ispred imena kandidata za
kojeg glasuje.
Glasački listić na kojem je zaokružen redni
broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji
se bira smatra se nevažećim.
Nevažeći je i neispunjeni glasački listić,
odnosno glasački listić koji je tako ispunjen da se ne
može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate član
Vijeća glasovao.
Dopisivanje na glasačkom listiću ne uzima se
u obzir.
Članak 90.
Nakon što su članovi Vijeća predali listiće i
predsjednik Vijeća objavio da je glasovanje završeno,
prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi
predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik uz
pomoć članova Vijeća koji mu pomažu.

Članak 91.
Predsjednik objavljuje rezultate glasovanja o
izboru, odnosno imenovanju i razrješenju na istoj
sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.
Predsjednik će objaviti koliko je članova
Vijeća primilo glasačke listiće, koliko je članova
ukupno glasovalo, koliko je bilo nevažećih listića, te
koliko je članova glasovalo za izbor i imenovanje,
odnosno razrješenje za svakog kandidata.
Iza toga predsjednik proglašava koji su
kandidati izabrani, odnosno koji je dužnosnik
razriješen.

Kada javno glasuju članovi Vijeća glasuju
dizanjem ruke ili usmeno poimenično.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se tako da
predsjednik Vijeća prvo proziva članove Vijeća da se
izjasne tko je “za” prijedlog, a zatim tko je “protiv”
prijedloga i koliko se “suzdržalo” od glasovanja.

Članak 94.
Poimenično se glasuje ako to odredi
predsjednik Vijeća zato što smatra da je potrebito
točno utvrditi rezultat glasovanja ili ako to zatraži
jedan član Vijeća, a njegov zahtjev podrži najmanje
pet članova Vijeća.
Poimenično glasovanje provodi se tako da se
svaki prozvani član izjašnjava “za” prijedlog ili
“protiv” prijedloga.
Kad prozivanje bude završeno predsjednik
objavljuje rezultat glasovanja o izboru ili imenovanju,
odnosno razrješenju.

Članak 95.
Izbor predsjednika i članova odbora i
komisija Vijeća kao radnih tijela obavlja se na osnovi
kandidatske liste koju predlaže Komisija za izbor i
imenovanja. Svaka mora sadržavati pored kandidata
za predsjednika i najmanje onoliki broj kandidata
koliko se bira u radno tijelo Vijeća.
Izbor predsjednika i članova radnih tijela
obavlja se prema kandidatskoj listi u cjelini.
Naknadni izbori pojedinih članova radnih
tijela vrše se na osnovi pojedinačnih prijedloga.
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V. AKTI VIJEĆA OPĆINE
Članak 96.

Vijeće općine u okviru samoupravnog
djelokruga odlučivanja donosi odluke, naredbe,
pravilnike, rješenja i zaključke.

Članak 97.
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Članak 101.

Ukoliko je pokrenuta građanska inicijativa za
donošenje određene odluke ili drugog općeg akta,
nadležno tijelo Vijeća razmotrit će inicijativu i
ukoliko ocijeni da postoji potreba za donošenje odluke
ili drugog općeg akta, dostavit će se načelniku općine
zahtjev za izradu prijedloga odgovarajućeg akta.
Ukoliko je nadležno tijelo Vijeća uz
suglasnost načelnika prihvatilo inicijativu dužno je o
tome obavijestiti pokretača inicijative.

Pravo predlaganja odluke i drugih akata ima
svaki član Vijeća, radna tijela Vijeća, načelnik općine i
zamjenik načelnika općine.
Inicijativu za donošenje odluke ili drugog
općeg akta mogu pokrenuti građani putem građanske
inicijative i preko mjesnog odbora.

Odluke i druge akte koje donosi Vijeće
potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 98.

Članak 103.

Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta
kojeg su podnijeli članovi Vijeća i radna tijela Vijeća
upućuje se na razmatranje načelniku općine.
Ukoliko načelnik općine ocijeni osnovanost
potrebe za donošenje odluke ili drugog akta, dostavlja
prijedlog sa svojim stavom Vijeću na razmatranje i
odlučivanje.
Ukoliko načelnik općine ocijeni da ne postoji
potreba za donošenjem odluke ili drugog općeg akta,
vratit će prijedlog nadležnom tijelu koje je dalo
prijedlog sa svojim mišljenjem i obrazloženjem.

Sa sadržajem odluka ili drugih akata Vijeća
upoznavaju se građani putem službenog glasnika kao i
putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 102.

Članak 104.
Autentično tumačenje odredaba, odluka i
drugih akata daje Vijeće na sjednici.

Članak 105.
Članak 99.
Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta
podnosi, u pravilu, načelnik općine s navođenjem
osnovnog sadržaja, kao i razloga i svrhe za donošenje
tog akta.

Originali odluka ili drugih akata koje donosi
Vijeće trajne su vrijednosti i o njihovom čuvanju brine
se načelnik općine i administrativni tajnik u skladu s
odredbama Zakona o arhivskoj i registraturnoj građi.

VI. PREDSJEDNIK VIJEĆA I RADNA TIJELA
VIJEĆA
Članak 100.
1.
Svaki prijedlog odluke ili drugog općeg akta
prije iznošenja na sjednicu Vijeća razmatra
odgovarajuće radno tijelo Vijeća.

Predsjednik Vijeća
Članak 106.

Predsjednika Vijeća bira Vijeće općine iz reda
svojih članova (u daljnjem tekstu: predsjednik)
Predsjednik predstavlja i zastupa Vijeće.
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U obavljanju predsjedničkih poslova:
saziva sjednice Vijeća i predsjedava
sjednicama,
pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu
o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,
prima prijedloge za dnevni red sjednice,
utvrđuje prijedlog dnevnog reda, vodi
sjednicu Vijeća, stavlja prijedloge akata na
glasovanje, te utvrđuje njihovo donošenje,
brine se o primjeni Poslovnika Vijeća, te o
načelu javnosti rada Vijeća,
potpisuje akte koje donosi Vijeće,
ostvaruje suradnju s mjesnom samoupravom i
građanima radi odlučivanja o inicijativi
građana,
Predsjednik Vijeća brine se o ostvarivanju
programa rada Vijeća i njegovih radnih tijela, o
suradnji Vijeća s vijećima susjednih općina i
Županijskom skupštinom.
Predsjednik Vijeća tumači odredbe
Poslovnika u pogledu rada Vijeća i njegovih radnih
tijela, te obavlja i druge poslove određene ovim
Poslovnikom.

Broj: 9
Članak 109.

-

2

Radna tijela Vijeća
Članak 107.

Vijeće osniva odbore i komisije.
Odbori i komisije su radna tijela.
Radna tijela Vijeća razmatraju pitanja o
kojima odlučuje Vijeće, daju Vijeću svoje prijedloge,
sugestije i mišljenja o pojedinim pitanjima koja su
predmet rasprave i odlučivanja na sjednici Vijeća.
Naziv, djelokrug rada radnih tijela, njihova
ovlaštenja i broj članova utvrdit će se posebnom
odlukom Vijeća.

Radna tijela Vijeća rade na sjednicama.
Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na osnovu
zaključka Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća ili
na svoju inicijativu.
Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati određene
stručnjake radi davanja mišljenja o nekom
značajnijem pitanju koje se raspravlja na sjednici
radnog tijela.
Na sjednici radnog tijela obavezno prisustvuje
predlagač akta o kome se raspravlja. On je dužan da
obrazloži prijedlog akta i da odgovori na sva nejasna
pitanja.
Svoje stavove o pojedinom pitanju radno tijelo donosi
većinom glasova prisutnih.

Članak 110.
Stavove radnog tijela na sjednici Vijeća iznosi
predsjednik ili član koga odredi radno tijelo.
Radno tijelo iznosi stavove i mišljenja o
predmetu na sjednici Vijeća prije rasprave o tom
predmetu.
U svemu ostalom na rad tijela shodno se
primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose
na rad Vijeća.

VII. PROGRAM RADA VIJEĆA
Članak 111.
Poslovi koji proizilaze iz samoupravnog
djelokruga općine utvrđuju se programom rada.
Programom rada utvrđuju se zadaci i poslovi
Vijeća, odnosno sadržaj i način njihovog ostvarivanja,
te oblici suradnje s građanima.

Članak 108.
Radna tijela iz članka 107. imaju
predsjednika i određeni broj članova koji se imenuju
na četiri godine.
Predsjednika i članove radnog tijela, na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, imenuje
Vijeće na svojoj sjednici javnim glasovanjem.

Članak 112.

-

Program rada Vijeća sadrži:
zadatke koje treba izvršiti u periodu za koje se
Program donosi,
nosioce obrade zadataka,
akte o kojima će odlučivati Vijeće i po kojoj
će se proceduri donositi (prvo i drugo čitanje)
akti i koji će se eventualno staviti na javnu
raspravu.
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Članak 113.

Članak 117.

Program rada donosi se za razdoblje od
godine dana.

Međusobni odnosi razvijat će se u okviru
utvrđenih prava svakog općinskog tijela zakonom i
Statutom općine.

Članak 114.
Članak 118.
Nacrt programa rada daje se na javnu
raspravu putem sredstava javnog informiranja ili na
drugi način.
Na osnovi primljenih prijedloga i mišljenja o
Programu rada izjašnjava se načelnik općine i daje
svoj stav u pogledu Programa rada Vijeća.
O Programu rada raspravljaju radna tijela
Vijeća i svoje stavove iznose na sjednici Vijeća.
Usvajanje Programa rada obavlja se po
postupku za donošenje odluka i drugih općih akata.

VIII.
ODNOS I SURADNJA OPĆINSKOG
VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA, TE
DRUGIH TIJELA LOKALNE UPRAVE I
SAMOUPRAVE
Članak 115.
Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo
građana i tijelo lokalne samouprave u okviru prava i
dužnosti općine donosi opće propise i druge akte
kojima se iz samoupravnog djelokruga uređuju prava,
obveze i pravni interesi građana i drugih pravnih
subjekata. Kao predstavničko tijelo općine upućeno je
na suradnju s ostalim tijelima (općinski načelnik i
zamjenik načelnika i općinski organi uprave, mjesni
odbori), radi i u cilju što učinkovitijeg obavljanja
njihove dužnosti i nadzora kako se akti Vijeća
izvršavaju u praksi.

Članak 116.
U okviru međusobne suradnje usklađuju se
mišljenja i utvrđuju odgovarajući stavovi radi
rješavanja određenih pitanja i s tim u svezi obveze
izvršne vlasti u predlaganju i provođenju zacrtane
politike u općini. Pri tome će Vijeće inzistirati da
načelnik i zamjenik načelnika prate stanje u općini, te
da predlažu Vijeću donošenje onih propisa koje traži
aktualna situacija i potrebe.

Općinsko vijeće razvijat će suradnju s
mjesnim odborima i drugim subjektima u općini radi
jačanja i razvoja demokratskih odnosa i što
učinkovitijeg rješavanja potreba građana od lokalnog
značaja.
Općinsko vijeće će također razvijati suradnju
sa susjednim općinama u cilju usklađivanja
zajedničkih interesa i razvoja zajedničkih organizacija
i službi.
Suradnju sa Županijskom skupštinom Vijeće
će razvijati u svim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine kako bi se mogli donositi
konzistentni propisi u onim djelatnostima u kojima je
općina upućena na odlučivanje u Županiji.

IX

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 119.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika
prestaje važiti privremeni Poslovnik Vijeća općine od
22. studenog 2001. godine.

Članak 120.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/10
Ur.broj:2178/06-09-01-1
Garčin, 14. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 9
IV.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. g.
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustupanju
nekretnine

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/12
Ur.broj:2178/06-09-01-1
Garčin, 14. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

I.
U skladu s Rješenjem o nasljeđivanju, u
ostavinskom
predmetu
iza
umrle
Marije
Budisavljević, rođ. Luketić, Općinsko vijeće je
donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o
ustupanju k.č.br. 96/I u k.o. Sapci u površini od
1040 čhv.

II.
Članak II. mijenja se i glasi:
K.č.br. 96/1 u k.o. Sapci čini jedna cjelina
s k.č.br. 96/3, te se dodjeljuje kao nužni dio
sljedećim nasljednicima k.č.br. 96/3:
-

udio 5/12 Milić Janji, rođ. Budisavljević,
Sapci 116
udio 5/12 Budisavljević Matiji, Sapci 114,
udio 2/12 Budisavljević Slavku, Slavonski
Brod, Dobriše Cesarića 14.

III.
Sve troškove oko prijenosa vlasništva
snosit će stranke kojima se zemljište dodjeljuje, a
za sve aktivnosti oko prijenosa zadužuje se
načelnik općine.

18.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. g.
donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine
Garčin za 2006. g.

I.
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine Garčin
za 2008.

II.
Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja općine Garčin
za 2008., te se zadužuje načelnik općine da
poslovanje općine Garčin uskladi s Izvješćem
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Državnog ureda za reviziju i da se u zadanom
roku očituje.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/09-01/11
Ur.broj:2178/06-09-01-1
Garčin, 14. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

27.

2.

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 03/06), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 2. sjednici održanoj 7. 7. 2009.
godine, donijelo je:

3.

4.

5.
ODLUKU

Pozicija 2.
3121
Ostali rashodi za
zaposlene umanjuje se sa 25.000,00 kn na
16.000,00 kn
Pozicija 3. 3132 Doprinosi za zdravstveno
osiguranje uvećava se sa 68.000,00 kn na
75.000,00 kn
Pozicija 4.
3133
Doprinosi za
zapošljavanje uvećava se sa 8.000,00 kn na
9.000,00 kn
Pozicija 6. 3212 Naknade za prijevoz, rad
na terenu i odvojeni život uvećava se sa
15.000,00 kn na 25.000,00 kn

o izmjeni i dopuni Proračuna
općine Gornja Vrba za 2009. godinu

Članak 1.
Rashodi posebnog dijela Proračuna općine
Gornja Vrba za 2009. godinu mijenjaju se po
pozicijama kako slijedi:
GLAVA 01: TEKUĆI PROGRAMI
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA
AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA
1.
Pozicija 1. 3111 Plaće u novcu uvećava se
sa 450.000,00 kn na 480.000,00 kn

AKTIVNOST:OPĆI POSLOVI OPĆINSKE
UPRAVE
6.
Pozicija 9. 3223 Energija uvećava se sa
20.000,00 kn na 30.000,00 kn
7.
Pozicija 10. 3224 Materijal i dijelovi za
tekuće i inv. održavanje uvećava se sa
3.000,00 kn na 10.000,00 kn
8.
Pozicija 11. 3225 Sitan inventar uvećava
se sa 20.000,00 kn na 100.000,00 kn
9.
Pozicija 12. 3231 Usluge telefona, pošte i
prijevoza uvećava se sa 20.000,00 kn na
30.000,00 kn
10.
Pozicija 15. 3233 Usluge promidžbe i
informiranja uvećava se sa 20.000,00 kn na
30.000,00 kn

Broj: 9
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GLAVA 02: PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA
TIJELA
PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST
TIJELA JLS
AKTIVNOST: RAD OPĆINSKOG VIJEĆA
11.
Pozicija 31. 3294 Članarine uvećava se sa
1.000,00 kn na 3.000,00 kn
PROGRAM: PROVOĐENJE LOKALNIH
IZBORA
AKTIVNOST: RAD OPĆINSKOG VIJEĆA
12.
Pozicija 33. 3239 Ostale usluge
umanjuje se sa 20.000,00 kn na 6.200,00 kn
13.
Pozicija 34. 3291 Naknade za rad predst.i
izvršnih tijela, povjerenstava i sl. uvećava
se sa 41.000,00 kn na 111.600,00 kn
14.
Pozicija 35. 3811 Tekuće donacije
političkim strankama Umanjuje se sa
39.000,00 kn na 34.500,00 kn
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Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena
u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja
2009. godine.
KLASA: 400-08/09-01/4
URBROJ: 2178/28-02-09-1
Gornja Vrba, 7. 7. 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Marunica, v.r.

28.
GLAVA 07: ZAŠTITA OKOLIŠA
PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA
AKTIVNOST: GOSPODARENJE OTPADOM
15.

Pozicija 58. 3234 Komunalne usluge
(Sanacija odlagališta) umanjuje se sa
1.009.900,00 kn na 899.900,00 kn

GLAVA 09: KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA I KAPITALNA
ULAGANJA

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05,109/07,125/08 i 36/09) i članka 30.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br.3/06 ) Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na 2. sjednici održanoj 7.
7. 2009. donosi:
POSLOVNIK

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AKTIVNOST:
NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE
POVRŠINE

o radu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba

I. UVODNE ODREDBE
16.

Pozicija 63. 3232 Ostale usluge tekućeg
održavanja uvećava se sa 300.000,00 kn na
450.000,00 kn.

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
PROJEKT: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG
SUSTAVA OPĆINE

17.

Pozicija 69. 4214 Ostali nespomenuti
građevinski objekti umanjuje se sa
500.000,00 kn na 249.700,00 kn.

Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba.
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II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom
predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na
konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne
komisije i Odbora za izbor i imenovanja, ovlašten je
predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i
najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.

Broj: 9

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj je u
trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je
prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama zakona.

Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i
Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili
najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu
dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 3.
Članak 6.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog
vijeća općine Gornja Vrba obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka
općine Gornja Vrba i Republike Hrvatske, da ću se u
obavljanju svojih dužnosti pridržavati Ustava, zakona
i Statuta općine Gornja Vrba, i da ću štititi ustavni
poredak Republike Hrvatske.“
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara:
“Prisežem”.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
općine Gornja Vrba.

Članak 7.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o
temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog
vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća
ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su
mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 8.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog
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vijeća odnosno da mu osigura dopunsku
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
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predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili
najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o
istim kandidatima se ponavlja.

Članak 12.
Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub
nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za
rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i
dostavu materijala i dr.).

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom općine Gornja Vrba i ovim
Poslovnikom.

Članak 13.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.

V. RADNA TIJELA
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika .
Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira Općinsko
vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća,većinom
glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog
kandidata.

Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se
ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo

Članak 14.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
općine su:
1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za statutarno-pravna pitanja
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka,
Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama
koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.
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Članak 15.

Članak 19.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija
bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama
Općinskog vijeća.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke
dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u
dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 16.
Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva
člana.
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika
Općinskog vijeća.

Članak 17.
Odbor za statutarno-pravna pitanja, čine predsjednik i
dva člana.
Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika, a
članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih
osoba.

Članak 20.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i
radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom
radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i
stručna objašnjenja, te obavještava općinskog
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog
vijeća, odnosno radnih tijela.

Članak 21.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća
i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje
najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 22.
Članak 18.
Općinski načelnik i zamjenik načelnika na prvoj
sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg
sadržaja: “Prisežem da ću prava i obveze
načelnika/zamjenika općine Gornja Vrba obavljati
savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog
probitka općine Gornja Vrba i Republike Hrvatske, da
ću se u obavljanju svojih dužnosti pridržavati Ustava,
zakona i Statuta općine Gornja Vrba, i da ću štititi
ustavni poredak Republike Hrvatske.“
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno načelnika i zamjenika, a
načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo
ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.

Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog
načelnika propisan je Statutom općine Gornja Vrba.

VII. AKTI VIJEĆA
Članak 23.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik
Vijeća.
Članak 24.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici
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Članak 28.

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u
pismohrani općine.

Članak 25.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje
bira ili imenuje Općinskog vijeće objavljuju se u
Službenom glasilu.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće.

Članak 26
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je
zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu
podnijeti samo određena tijela.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba
važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz
prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija.
Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a
ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom
objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost
ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o
izraženim mišljenjima i primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o
aktu i kada on nije predlagatelj.

Članak 29.
Članak 27.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta
ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi,
smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili
odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 1
mjeseca, osim ako Općinskog vijeće ne odluči
drukčije.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga
akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog
Proračuna i prijedlog Prostornog plana 15 minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od
propisanog stavkom 1. ovog članka.

Članak 30.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći
akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i
općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
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Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 26. ovog Poslovnika.

Članak 31.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi,
vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.

Broj: 9
Članak 35.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije
suglasio općinski načelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj
se odlučuje.

Članak 36.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka
konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Članak 32.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi
kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za
pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraži općinski načelnik, neovisno da li je on
predlagatelj.

Članak 33.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i općinski
načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu
usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM
POSTUPKU
Članak 37.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili
ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku
moglo uzrokovati znatniju štetu za općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29.
ovog Poslovnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te općinskom načelniku, ako on nije
predlagatelj.

Članak 34.
Članak 38.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim
dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
ako ga je podnio predlagatelj akta,
ako ga je podnijela Komisija za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se
suglasio predlagatelj akta,
ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s
njima se suglasio predlagatelj akta.

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red
sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
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IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA
OPĆINE
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XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Članak 43.

Članak 39.
Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za sljedeće
dvije proračunske godine i Godišnjeg izvještaja o
izvršenju
Proračuna općine podnosi općinski
načelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u
skladu s odredbama Statuta općine Gornja Vrba.

XII RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice

Članak 40.
Članak 44.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.

X. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 41.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
općinskom načelniku, zamjeniku načelnika i
pročelniku u svezi poslova iz njihovog djelokruga
rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
prije utvrđivanja 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 pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti
samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati
najduže pet minuta.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog
načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, pisani odgovor
daje se najkasnije u roku od 15 dana.

Članak 45.

Članak 42.

Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u
izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom
načelniku, zamjeniku, odnosno pročelniku upravnog
tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni,
precizni i kratki.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5
dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
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ovog Poslovnika prije proteka roka od 1 mjeseca od
dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

Članak 46.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 50.

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti potpredsjednik.

Članak 51.
Članak 47.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u
pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
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.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.

Članak 48.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog
reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra
se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda
sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je
pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog
vijeća.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 52.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.Vijećniku koji želi
govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog
dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj
zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri
minute.Predsjednik je dužan poslije iznesenog
prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika,
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na
sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
drži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 49.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta
bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni
red Općinskog vijeća na način propisan člankom 29.

Članak 53.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
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raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu, a o istoj
temi može govoriti samo jedanput.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća
će ga opomenuti.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor, svi vijećnici koji su se
prijavili za govor, mogu ponovno zatražiti riječ i tada
mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome
da li su ranije govorili o toj temi.
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Većinom glasova svih vijećnika, Općinskog vijeće
donosi sljedeće akte:
Statut općine,
Poslovnik Općinskog vijeća,
Proračun,
godišnji izvješće o izvršenju Proračuna
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća
odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika
odluku o raspisivanju referenduma o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga
utvrđenih Statutom općine Gornja Vrba.

6. Glasovanje
Članak 57.

4. Tijek sjednice
Članak 54.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost
vijećnika. Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za
određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za
vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.

5. Odlučivanje
Članak 55.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije
određeno.

Glasovanje na sjednici je javno.
Općinskog vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga
i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja,
smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.

Članak 58.
Članak 56.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom grada
ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja,
predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
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Članak 59.

Članak 64.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.

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 prvi potpredsjednik, a ukoliko
je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Općinskog
vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik Općinskog
vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 60.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasačke listiće.

Članak 61.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem, i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za
koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je
zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 65.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća
u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije
u osam (8) dana od dostave prijedloga.

Članak 62.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im
prestaju izborom novog predsjednika Općinskog
vijeća.

XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 63.

Članak 66.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira
i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom općine i ovim Poslovnikom.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu
dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika Općinskog vijeća.
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razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.)

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati
novog predsjednika.

XIV ZAPISNICI
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 71.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8 dana od dana
objavljivanja u „ Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća općine Gornja Vrba
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.6/06)

Članak 68.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 012-04/09-01/1
URBROJ: 2178/28-02-09-1
U Gornjoj Vrbi, 7. 7. 2009. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Marunica, v.r.

Članak 69.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik
prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni
upravni odjel.

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07 i 125/08) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
na 2.sjednici održanoj 7. 7. 2009. god., donosi:
STATUT
općine Gornja Vrba

XV JAVNOST RADA
Članak 70.

I. OPĆE ODREDBE

Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug općine Gornja Vrba, njena obilježja, javna
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priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine
Gornja Vrba, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja
od važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine
Gornja Vrba.

Broj: 9

bijelo-srebrno, u sredini stablo vrbe s korijenom u
inverziji srebrno i bijelo-crveno.

Članak 6.
Zastava općine Gornja Vrba je jednobojna, crvene
boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini
zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine
obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom.

Članak 2.
Članak 7.
Općina Gornja Vrba je jedinica lokalne samouprave.
Općina Gornja Vrba obuhvaća područja naselja Donja
Vrba i Gornja Vrba.
Naziv, područje i sjedište općine Gornja Vrba
određeni su zakonom.
Granice općine Gornja Vrba mogu se mijenjati na
način i po postupku propisanom zakonom.

Dan općine Gornja Vrba je 20. veljače, dan
obilježavanja Vrbsko-Ruščićkih žrtava iz 1935.
godine.

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.

Članak 3.
Općina Gornja Vrba je pravna osoba.
Sjedište općine Gornja Vrba je u Gornjoj Vrbi, Ulica
Braće Radić 1.

II. OBILJEŽJA OPĆINE GORNJA VRBA
Članak 4.
Općina Gornja Vrba ima grb, zastavu, svečanu
zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
Općina Gornja Vrba i izražava pripadnost općine
Gornja Vrba
Način uporabe i zaštita obilježja općine Gornja Vrba
utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom .

Članak 5.
Grb općine Gornja Vrba sastoji se od štita. U
četvrtastom štitu polje raskoljeno desno crveno, lijevo

Općinsko vijeće dodjeljuje javno priznanje za iznimna
dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak
i ugled općine Gornja Vrba.

Članak 9.
Javno priznanje općine je Povelja općine.
Uvjeti za dodjelu javnog priznanja, njegov izgled i
oblik, kriterij i postupnost dodjele, uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
općina uspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.
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Članak 11.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.

Članak 12.
Sporazum o suradnji općine Gornja Vrba i općine ili
grada druge države objavljuje se u službenom glasilu
Brodsko-posavske županije.

-
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ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Gornja Vrba obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.
Općina Gornja Vrba može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili
više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s
posebnim zakonom.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.
Općina Gornja Vrba je samostalna u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom i ovim
Statutom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom
organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.
Članak 14.
Općina Gornja Vrba u samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i
to osobito poslove koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom području ,

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, može posebnom
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa
za građane na području više jedinica lokalne
samouprave prenijeti na Županiju, u skladu sa
njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 17.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
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Članak 18 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu
općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o
raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih
odbora na području općine i 20% birača upisanih u
popis birača općine.

Članak 19.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
općinskog načelnika i njegovog zamjenika u
slučajevima i na način propisan zakonom.

Broj: 9

imaju prebivalište na području općine Gornja Vrba,
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i
upisani su u popis birača.

Članak 23.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.

Članak 24.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.

Članak 25.
Članak 20.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 19. Statuta, Općinsko vijeće je dužno
dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od prijema prijedloga.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.

Članak 21.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela
koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 26.
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.

Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a
odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
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Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

-

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača općine.

-

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od
prijema prijedloga.

-

VII. TIJELA OPĆINE GORNJA VRBA
Članak 28.
Tijela općine Gornja Vrba,
općinski načelnik.

su Općinsko vijeće i

-

1.

OPĆINSKO VIJEĆE

-

Članak 29.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim
Statutom.

-

-
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otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno
čija je pojedinačna vrijednost veća od
1.000.000 kuna),
odluku o promjeni granice općine Gornja
Vrba
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela
i službi,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za općinu,
daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu s općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.

Članak 30.
Članak 31.
Općinsko vijeće donosi:
Statut općine,
Poslovnik o radu,
odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine,
Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
odluku o privremenom financiranju
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Gornja Vrba čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva
potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu
troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 32.
Predsjednik Općinskog vijeća:
zastupa Općinsko vijeće
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
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-

Općinskog vijeća,
predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
održava red na sjednici Općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi
Općinsko vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog
načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 33.
Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

-

-

Broj: 9

trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Gornja Vrba, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.

Članak 36.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća
u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja
nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to
vijećnik ne prima plaću.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

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

Članak 37.

Članak 34.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 35.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije podnošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u

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
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata
postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
postavljati pitanja načelniku i zamjeniku
načelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi
s tim koristiti njihove stručne i tehničke
usluge.
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Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu
odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u
radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.

-

-

Članak 38.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Općinskom
vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama, te druga pitanja od značaja za
rad Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA
Članak 39.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
Odbor za izbor i imenovanja,
Odbor za statutarno-pravna pitanja,
Mandatna komisija.

Članak 40.
Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,

Članak 41.
Odbor za statutarno-pravna pitanja:
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predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim
Statutom.

Članak 42.
Mandatna komisija:
na konstituirajućoj sjednici obavještava
Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.

Članak 43.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati i druga stalna radna tijela
posebnom odlukom.
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2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 44.
Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne
vlasti općine.

-

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine

-

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:
priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća,
utvrđuje prijedlog Proračuna općine i
izvršenje Proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Gornja Vrba čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako
je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima,
upravlja prihodima i rashodima općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima
na računu Proračuna općine,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za
upravna tijela općine,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih
tijela,
utvrđuje plan prijema u službu u upravna
tijela općine,
predlaže izradu Prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
razmatra i utvrđuje konačni prijedlog
Prostornog plana,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanja natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne

-

-

-

-
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infrastrukture i Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za
prethodnu godinu,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,
donosi odluku o prikupljanju ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i
sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu općine,
organizira zaštitu od požara na području
općine Gornja Vrba i vodi brigu o uspješnom
provođenju i poduzimanju mjera za
unapređenje zaštite od požara,
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.

Članak 45.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela općine.

Članak 46 .
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine
za razdoblje
srpanj-prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanjlipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći
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broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća
iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o
istom pitanju.

Članak 47.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine:
ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od
osam dana o tome obavijestiti predstojnika
ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj
županiji, te čelnika središnjeg tijela državne
uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada tijela jedinica lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima
Općinskog vijeća.

Članak 48.
Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
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Članak 51.

Općinskog načelnika i zamjenik načelnika mandat
prestaje po sili zakona:
danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja
jedinice,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
načelnika.

Članak 52.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom
člankom 19. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti općinskog načelnika.

VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 49.
Članak 53.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova
iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Članak 50.
Općinski načelnik svoju
dužnost obavlja
profesionalno. Zamjenik općinskog načelnika svoju
dužnost obavlja volonterski.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Gornja Vrba, utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća..
Upravnim odjelom upravlja pročelnik koje na temelju
javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
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Članak 54.

Upravno tijelo u oblastima za koje je ustrojeno i u
okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju
neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

Članak 55.
Upravno tijelo samostalno je u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorno je općinskom
načelniku.

Broj: 9

Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se
na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te
odluke.

Članak 59.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
može dati 10 % građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora, organizacije i udruženja građana, te općinski
načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog
se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku.

Članak 56.
Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se u
Proračunu općine Gornja Vrba i iz drugih prihoda u
skladu sa zakonom.

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 57.
Na području općine Gornja Vrba osnivaju se mjesni
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na
način i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora
tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim
Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisani način i po propisanom
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u
roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje
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 61.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se
podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila
mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja
mjesnog odbora.

Članak 58.
Mjesni odbori na području općine Gornja Vrba su:
1.
Mjesni odbor Donja Vrba
2.
Mjesni odbor Gornja Vrba

Članak 62.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
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Članak 64.

Članak 68.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na
vrijeme od četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog
odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom
radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja
druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i
odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Članak 69.
Postupak izbora Vijeća mjesnog odbora uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 70.
Članak 65.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
općinski načelnik u roku od 60 dana od dana donošenja
odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora
odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili
raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može
proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama
i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 66.
Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i
predsjednika, 5 do 7 članova.
Vijeće mjesnog odbora koji ima do 1000 stanovnika
ima 5 članova, a Vijeće mjesnog odbora koji ima više
od 1000 stanovnika ima 7 članova.

Članak 67.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz
svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog
odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 72.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski
načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje
se traži promjena područja.
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Članak 73.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku provođenja
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora
raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo
krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne
izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
GORNJA VRBA

-

Broj: 9

Republikom Hrvatskom,
sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 77.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Gornja Vrba
iskazuju se u Proračunu općine Gornja Vrba
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih
potječu.

Članak 74.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju općini Gornja Vrba, čine imovinu
općine Gornja Vrba .

Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu
i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 78.
Članak 75.
Imovinom općine upravljaju općinski načelnik i
Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog domaćina.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom
općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja
imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu općine.

Proračun općine Gornja Vrba i odluka o izvršenju
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za
godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci,
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 79.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.

Članak 76.
Općina Gornja Vrba ima prihode kojima u okviru
svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže
Prihodi općine Gornja Vrba su:
općinski porezi, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu općine i
imovinskih prava,
prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše općine Gornja Vrba u
skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima sa Županijom i

Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku godinu
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom, i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 80.
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.
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Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i
dopunama Proračuna po postupku propisanom za
donošenje Proračuna.

Članak 81.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo
financija.
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Članak 86.

Upravno tijelo općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Brodsko-posavske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.

XII. AKTI OPĆINE
Članak 87.
Članak 82.

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

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi plaćanja
doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom
postupku.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
općinskog načelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.

Članak 83.

Članak 88.

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.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća
u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju Proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.

Članak 84.
Članak 89.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.

Članak 85.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz
članka 82. ovog Statuta, na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad
zakonitošću rada upravnih tijela.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana
objavljivanja, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na
snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
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XIII. JAVNOST RADA
Članak 90.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i
upravnih tijela općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 91.
Javnost rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i
Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se:
javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

Broj: 9

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na
dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 93.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ 3/06) i zakona, uskladit će se s
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 94.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ 3/06).

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 92.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik
i Odbor za Statut i Poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni Statuta.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 012-03/09-01/1
UR.BROJ. 2178/28-02-09-1
Gornja Vrba, 7. srpnja 2009. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Marunica, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

23.

III

Na temelju čl..128 I 130 Zakona
o
proračunu(N.N.br.96/03) I čl..24.Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br.3/02 i 4/03,8/04 i 5/05), Općinsko vijeće
na svojoj 3. sjednici održanoj 29.lipnja 2009.g.
donijelo je :
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Okučani za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. g.

Proračun 08

Izvršeno Index
I-XII 08

Ukupni
prihod
Proračuna

7.494.000,00

6.424.498,35 85,73

Ukupni
izdaci
Proračuna

7.494.000,00

6.332.994,98 84,51

Višak prihoda

91.503,37

OPĆI DIO
IV
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine Okučani za
2008g. utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 6.424.498,35 kn .

Stanje žiro računa na dan 31.12.2008g.iznosio je
313.915,53 kn.

V
II
Rashodi utvrđeni prema pozicijama Proračuna za
2008g. izvršeni su u ukupnom iznosu od
6.332.994,98 kn .

Općina Okučani nije primala, niti davala zajmove u
2008g.

VI
Izvršenje Proračuna općine Okučani za 2008g. u
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proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene tabele
usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i
izdataka te indexni postotak izvršenja za 2008g.

VII
Potraživanja na dan 31.12.2008g. iznose
2.390.804,39 kn, a odnose se najvećim dijelom na
potraživanja s osnova prihoda po posebnim propisima
( kom.naknade), te ostala potraživanja (potraživanja
za poreze ,doprinose,po sudskoj ovrsi,potraživanja po
izdanim računima).

VIII
Stanje nepodmirenih obveza po računima na
dan 31.12.2008. u ukupnom iznosu od 551.916,07 kn,
a odnosi se na obveze prema dobavljačima, od toga su
u iznosu od 436.200,29 kn nedospjele obveze.

Broj: 9

POSEBNI DIO
IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži rashode i
izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstva
po osnovnim i potanjim namjenama .

X
Godišnji izvještaj zajedno s izvještajem o izvršenju
općeg dijela Proračuna zajedno s usporednim
pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i
primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”

Broj: 9
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Klasa : 400-06/09-01/05
Urbroj: 2178/21-01-09-02
U Okučanima, 29. lipnja 2009. g

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" .

Članak XI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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Izvršenje Proračuna općine Okučani po programskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1. 1. 2008. g. do 31. 12. 2008. g.
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24.

25.

Na temelju članka 25. Statuta općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
3/02, 4/03, 8/04 i 5/05) Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 3. sjednici održanoj 19 lipnja
2009.g. donijelo je

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3., a u svezi
sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 26/03, pročišćeni tekst), Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 82/04) i Uredbe o dopuni
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 110/04),
te članka 25. Statuta općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/02, 4/03 i
8/04) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 3.
sjednici, održanoj 29.lipnja 2009.g. donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Okučani za razdoblje
1. XII. 2008. god.

ZAKLJUČAK
I

o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2008. godini

Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna općine
Okučani za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2008.
godinu

Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture
određuje se održavanje komunalne infrastrukture na
području općine Okučani za komunalne djelatnosti:

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 400-06/09-01/02
Urbr: 2178/21-01-09-01
Okučani, 29. lipnja 2009.g.

1.
2.
3.
4.
5.

Odvodnja atmosferskih voda
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Javna rasvjeta

Ovim Programom utvrđuje se :
Predsjednik
Općinsko vijeće
Ivica Pivac, v.r.

-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja

Članak 2.
U 2008. godini opseg održavanja komunalne
infrastrukture planiran je sukladno realnim
materijalnim i predvidivim financijskim sredstvima s
naslova komunalne naknade i izvornih prihoda
financiranja
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1.

Odvođenje atmosferskih voda
Planirano

a)

-

b)

Izvršeno Index

čišćenje i ispiranje slivnika i odvodnih otvora
po postojeće zatvorene kanalizacije (cca
1000 m, dok ne počne izgradnja
kanlaizacijskog sustava Okučana), te
redovno održavanje otvorene vodo-odvodne
mreže
40.000,00 kn -

3.

Održavanje javnih površina

a)

njegovanje postojećih stabala parkovnog i
ukrasnog drveća i grmlja, te sađenje novog,
plemenitog raslinja i cvijeća na javnim
površinama; gnojenje i obnavljanje
travnjaka; postavljanje tabli s upozorenjima
da se ne gaze travnate površine
50.000,00 kn 23.736,40 kn 47,50

b)

saniranje pločnika, nogostupa i pješačkih
staza oštećenih prekapanjem, drugim
mehaničkim djelovanjem ili dotrajalošću
30.000,00 kn 18.544,00 kn 61,80

c)

osvježenje obilježja parking i taxi mjesta na
parkirališnim mjestima, taxi i autobusnim
stajalištima, pješačkim prijelazima
5.000,00 kn 1.313,70 kn 26,30

izrada propusta (betonskih cijevi) po potrebi
(na za sada nepoznatim lokacijama)
40.000,00 kn -

interventno otklanjanje začepljenja, prokopi i
premošćivanje na kritičnim dijelovima
kanalske mreže u nepovoljnim hidrološkim
uvjetima
20.000,00 kn -

Broj: 9

UKUPNO:

85.000,00 kn 43.594,10kn 51,30

4) Održavanje nerazvrstanih cesta
UKUPNO:

100.000,00 kn

2.

Održavanje čistoće javnih površina

a)

redovno čišćenje parkovnih površina
(uklanjanje lišća
i otpalog granja,
obrezivanje stabala i ukrasnog grmlja,
uklanjanje korova iz cvjetnih rundela i
okopavanje, košenje travnatih površina,
redovno uklanjanje uličnog smeća u centru
Okučana i uz javne objekte, te košenje
bankina i oborinskih kanala
320.000,00 kn

b)

432.478,43 135,15

postavljanje novih i zamjena dotrajalih
koševa za smeće u centru Okučana i uz javne
objekte, te kontejnera za smeće na mjestima
gdje se očekuje stvaranje većih količina
smeća i otpada

a)

održavanje asfaltnog plašta na asfaltiranim
cestama i saniranje tucanikom makadamskih
nerazvrstanih cesta
30.000,00 kn 18.260,37 kn 60,9

b)

održavanje urednim oborinske kanale i
bankine uz nerazvrstane ceste (košenje i
niveliranje ili nasipanje bankina)
50.000,00 kn 34.150,61kn 68,30

UKUPNO:
5. Javna rasvjeta
a)

b)

UKUPNO:

20.000,00 kn

-

-

340.000,00 kn

432.478,43 127,2

80.000,00 kn 52.410,98kn 65,51

troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela
(«Gamalux» LVC-06, LVC-06V, LVC-16 i
LVC-16V) i drugi popravci armature
100.000,00 kn 41.257,96 kn 41,25

troškovi potrošnje električne energije za
uličnu rasvjetu
250.000,00 kn 207.956,06 kn 83,20
UKUPNO:
350.000,00 kn 249.214,02 kn 71,20
UKUPNO :
955.000,00 kn 777.697,53 81,43
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Broj: 9
Članak 3.

Ovaj Program izvršenja održavanja komunalne
infrastrukture u općini Okučani za 2008g. stupa na
snagu danom donošenja i bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-06/09-01-03
Urbr: 2178/21-02-09-01
Okučani, 29.lipnja 2009 g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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Sufinanciranje
rada organ.
inval. i
human.
organizacija
5.000,00

0,00

Podmirenje
troškova
stanovanja

30.000,00

27.050,00 90,17

Stipendije
i školarine

41.000,00

43.200,00 105,37

Ostale
naknade iz
Programa
soc. skrbi

20.000,00

18.555,01 92,27

UKUPNO

301.000,00

275.835,66 91,64

0,00

II
26.

Na temelju članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/02.),
Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 29.
lipnja 2009. g. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvršenja financijskog provođenja
Odluke o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani za 2008. g.

I
Plan
za 2008.

Ostvareno Index

Jednokratne
novčane
pomoći

85.000,00

81.569,50 95,96

Stalne
novčane
pomoći

120.000,00

105.461,15 87,88

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 400-06/09-01-04
Urbroj: 2178/21-02-09-01-01
Okučani, 29. lipnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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27.

Broj: 9
II

Na temelju članka 25. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/02, 4/03, 8/04. i 5/05.), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 3. sjednici
održanoj 19. lipnja 2009. g. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvješća za 2008.
godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne
djelatnosti

I
Usvaja se Financijsko izvješće za 2008.
godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2008.
godine, a ostvarena dobit u iznosu od 23.369,34
kn "Sloboština" d.o.o. zadržava za sebe.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 400-06/09-01/05
Urbroj: 2178/21-02-09-01
Okučani, 29. lipnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

8.

Članak 2.

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br.
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.),
članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN»
br. 109/07.) i čl. 94. Statuta općine Podcrkavlje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br
22/05.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj
3. sjednici održanoj 2. srpnja 2009.g. donijelo je

U članku 15. stavku 2. riječi: «na prijedlog Općinskog
poglavarstva» zamjenjuju se riječima: «na prijedlog
općinskog načelnika».

Članak 3.
U članku 18. stavku 1. 2. i 3. riječ: «Komisija»
zamjenjuje se riječju: «Povjerenstvo».

ODLUKU

Članak 4.

o izmjeni Statuta
općine Podcrkavlje

U članku 23. stavku 1.: «točka 3», briše se, a «točka
4» postaje točka 3.

Članak 1.

Članak 5.

U Statutu općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 22/05.), u članku 1.
točka V. «podtočka 3. Općinsko poglavarstvo i»
«briše se», a «podtočka 4.» postaje «podtočka 3».

U članku 27. stavku 3. riječi: «Općinskom
poglavarstvu», brišu se.

Članak 6.
U članku 33. riječi: «bira i razrješuje općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika,» i riječi:
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«bira i razrješuje članove Općinskog poglavarstva»,
brišu se.

Broj: 9

Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se
na neposrednim izborima u postupku i na način kako
je to propisano posebnim zakonom.

Članak 7.
Članak 10.
Iza članka 33. dodaju se članci 33.a i 33.b koji glase:
Iza članka 36. dodaju se članci 36.a, 36.b i 36.c, koji
glase:
«Članak 33.a»
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski
načelnik i njegov zamjenik.
Općinski načelnik može u dogovoru s predsjednikom
Općinskog vijeća odrediti da sjednici Općinskog
vijeća prisustvuje pročelnik Upravnog odjela,
službenik zadužen za pojedini djelokrug rada i druge
osobe koje mogu odgovoriti na određena pitanja
vezano uz točke dnevnog reda predložene za sjednicu
Općinskog vijeća.

«Članak 33.b»
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću.
Osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, Općinsko
vijeće može zatražiti i posebno izvješće, ako to zatraži
najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, o pojedinoj
temi, koje je općinski načelnik dužan podnijeti na
narednoj sjednici Općinskog vijeća, a najkasnije 60
dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 8.

«Članak 36.a»
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na
temelju obavljanja dužnosti prestaju danom izbora
novog općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
odnosno danom stupanja na dužnost novoizabranog
općinskog načelnika.

«Članak 36.b»
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat
prestaje po sili zakona:
danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja općine,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.

U članku 34. stavku 2. «točka 6» briše se, a «točka 7»
postaje točka 6.
«Članak 36.c»
Članak 9.
Članak 36. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik je izvršno tijelo općine
Podcrkavlje.
Općinski načelnik ima zamjenika općinskog
načelnika.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razriješiti dužnosti u postupku i na način kako je to
propisano posebnim zakonom.

Članak 11.
Članak 37. mijenja se i glasi:

Broj: 9
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Općinski načelnik je izvršno tijelo općine i u
djelokrugu svoga rada obavlja sljedeće poslove:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Predstavlja i zastupa općinu Podcrkavlje,
Priprema prijedloge općih akata,
Izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
koje donosi Općinsko vijeće,
Ima pravo obustaviti od primjene opći ili
drugi akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je
tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis,
te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od
petnaest (15) dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski
načelnik dužan je u roku od osam (8) dana o
tome obavijestiti predstojnika ureda državne
uprave u Županiji, te čelnika središnjeg tijela
državne uprave ovlaštenog za nadzor nad
zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave,
Usmjerava djelovanje upravnih tijela općine
u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga,
te nadzire njihov rad,
Upravlja nekretninama i pokretninama u
vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,
Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina općine Podcrkavlje 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, a najviše do
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je
stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu,
a stjecanje i otuđivanje provedeno u skladu sa
zakonskim propisima,
U slučaju iz točke 7. ovog članka o stjecanju i
otuđenju nekretnina i pokretnina čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju, odnosno 1.000.000,00 (jedan
milijun) kuna, odluku donosi Općinsko
vijeće.
Odgovoran je središnjim tijelima državne
uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenijetih u djelokrug tijela općine i
Obavlja i druge poslove utvrđene ovim
Statutom i drugim zakonskim propisima.
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općinskog načelnika pa do dana izbora novog
općinskog načelnika može obavljati samo poslove
koji su neophodni za redovito i nesmetano
funkcioniranje općine.

Članak 12.
Članak 38. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik i njegov zamjenik izabrani na
neposrednim izborima odlučuju hoće li dužnost na
koju su izabrani obavljati profesionalno.
Ako općinski načelnik i njegov zamjenik svoju
dužnost ne obavljaju profesionalno tada će Općinsko
vijeće svojom odlukom odrediti pravo na naknadu za
obavljanje dužnosti i druga prava u skladu sa
zakonom.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od
osam (8) dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest nadležnoj službi u općini, o tome
hoće li dužnost na koju su izabrane obavljati
profesionalno.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno
naknade plaće osoba iz stavka 1. ovog članka određuju
se posebnim zakonom, odnosno odlukom Općinskog
vijeća do donošenja posebnog zakona.
Osobe iz stavka 1. ovog članka ostvaruju prava na
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od
stoosamdeset (180) dana po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja
im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su
prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Naknada iz stavka 5. ovog članka isplaćuje se na teret
Proračuna općine.
Prije isteka roka iz stavka 5. ovog članka ostvarivanje
prava prestaje:
na vlastiti zahtjev,
zapošljavanjem,
umirovljenjem ili
izborom na drugu dužnost koju obavlja
profesionalno.

Članak 13.
Članak 40. «briše se».

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1074
Članak 14.

Broj: 9

prijevremene izbore u roku od 60 dana od dana objave
odluke Upravnog suda RH u «Narodnim novinama».

Članci 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. i 49. «brišu
se».
Članak 21.
Članak 15.

Članak 90. briše se.

U članku 51. riječi: «Općinsko poglavarstvo»
zamjenjuju se riječima «općinski načelnik».

Članak 22.

Članak 16.

U članku 91. stavku 2. riječi «Općinsko poglavarstvo»
brišu se.

U članku 70. riječi: «Općinsko poglavarstvo»
zamjenjuju se riječima «općinski načelnik».

Članak 23.

Članak 17.

U članku 92. stavku 3. riječi «Općinsko poglavarstvo»
i «Općinskom poglavarstvu» brišu se.

U članku 71. stavku 2. riječi: «Općinsko
poglavarstvo» zamjenjuju se riječima «Općinsko
vijeće».
U stavku 3. i 4. riječi: «Općinsko poglavarstvo»
zamjenjuju se riječima «općinski načelnik».

Članak 18.
U članku 72. stavku 2. riječi: «Općinsko
poglavarstvo» zamjenjuju se riječima «općinski
načelnik».
U stavku 3. riječi: «Općinskog poglavarstva»
zamjenjuju se riječima «općinskog načelnika».

Članak 19.
U članku 88. stavku 1. «točka 3» briše se.
Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5.
i 6.
Članak 20.
Članak 89. mijenja se i glasi:
Ukoliko je predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća
protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz članka
88. stavka 2. ovog Statuta podnio tužbu, a tužba je
odbačena ili odbijena Vlada RH će raspisati

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa: 021-01/09-01/12
Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje, 2. 7. 2009. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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9.

Članak 4.

ODLUKU

Povjerenstvo za procjenu šteta:
procjenjuje štete od elementarnih nepogoda
na području općine Podcrkavlje
izrađuje izvješće o procjeni šteta na području
općine, te ga dostavlja Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta
obavlja i druge poslove u svezi procjene šteta
po naputku Županijskog povjerenstva i
načelnika općine.

o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 5.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine»
br. 73/97.) i članka 33. Statuta općine Podcrkavlje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
22/05.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj
3. sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine donijelo je

Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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GORAN KATALINIĆ, predsjednik
TOMISLAV TRTANJ, zamjenik
predsjednika
MARIO LOVRIĆ, član
ŠIMO NIKOLIĆ, član
MIROSLAV JARIĆ, zamjenik člana
MIROSLAV BJELOBRK, zamjenik člana

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda imenuje se na vrijeme od
četiri godine.

Da bi Povjerenstvo pravovaljano moglo obavljati svoj
posao mora biti nazočno najmanje tri člana
Povjerenstva.
Članak 6.
Stručne, administrativno-tehničke i druge uvjete za
rad Povjerenstva za procjenu šteta osigurava
Jedinstveni upravni odjel općine, a sredstva za rad
osiguravaju se u Općinskom proračunu.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se
dužnosti predsjednika, zamjenika i članovi
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda imenovani Rješenjem Klasa: 320-01/0801/15 Urbroj: 2178/13-03-08-2 od 11.kolovoza
2008.godine.

Članak 2.
Članak 8.
Elementarnu nepogodu za područje općine
Podcrkavlje na prijedlog općinskog načelnika
proglašava župan Brodsko-posavske županije.

Članak 3.
Štetu od elementarne nepogode prijavljuju fizičke i
pravne osobe na propisanom obrascu EN-P odmah ili
u najkraćem roku, a najkasnije u roku osam dana od
nastanka štete.
Obrasci se dostavljaju Općinskom povjerenstvu za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda putem
urudžbenog zapisnika općine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa: 320-01/09-01/9
Urbroj: 2178/13-01-09-1
Podcrkavlje, 2. 7. 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04,
79/07 i 38/09.), članka 10. st. 1. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja («Narodne novine» br. 40/08. i 44/08.),
članka 33. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 22/05.), na
prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 3. sjednici održanoj 2.
srpnja 2009. godine donijelo je

Broj: 9

Načelnik stožera imenovan je sukladno čl. 5. st. 1.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja, a ostali članovi sukladno čl.
9. st. 3. Zakona o zaštiti i spašavanju i čl. 5. st. 2.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja.

Članak 2.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini
općine Podcrkavlje rukovodi i koordinira općinski
načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i
spašavanja.

ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
općine Podcrkavlje

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik
izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i
spašavanja na razini općine Podcrkavlje.

Članak 1.

Članak 3.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje imenuje Stožer
zaštite i spašavanja općine Podcrkavlje kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo za pripremu akcija u
slučaju katastrofe.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju članova
zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Podcrkavlje Klasa: 810-01/07-01/3 urbroj: 2178/1302-07-2 od 14.08.2007.g. i Odluka o imenovanju
članova Zapovjedništva civilne zaštite općine
Podcrkavlje Klasa: 810-01/07-01/6 Urbroj: 2178/1302-07-1 od 15.10.2007.g. («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 20/07.).

U Stožer zaštite i spašavanja općine Podcrkavlje
imenuju se:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

TOMISLAV TRTANJ, načelnik stožera
(zamjenik općinskog načelnika)
RUŽICA JANKOVIĆ, član
(djelatnik Općinske uprave)
IVICA BOŠNJAK, član
(predstavnik Policijske uprave)
JADRANKA ĆORLUKA, član
(djelatnik Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje)
IVAN VULETA, član
(zapovjednik vatrogasne postrojbe)
MARIJANA MAJER, član
(predstavnik Doma zdravlja)
MILKICA LIPOVAC, član
(predstavnik komunalnog poduzeća)
ANDRIJA ŽIVKOVIĆ, član
(predstavnik veterinarske službe)
JASNA TERZIĆ, član
(predstavnik škole)

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa: 810-01/09-01/3
Urbroj: 2178/13-01-09-8
Podcrkavlje, 2. 7. 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

20.

Na temelju članka 35. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 3/06.), članka 58. i članka 60.
stavka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 10/06.), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na 2. sjednici Općinskog
vijeća općine Slavonski Šamac održanoj 14. srpnja
2009. godine, donosi

-

sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljenje i prijedloge
Općinskom vijeću,
obavlja i druge poslove određene Statutom.

Članak 2.
Komisija za Statut Poslovnik i normativnu djelatnost
ima predsjednika i dva člana koje imenuje, odnosno
izabire Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor
i imenovanja, a na vrijeme od četiri godine.

ODLUKU
Članak 3.
o osnivanju Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“

Članak 1.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost je radno tijelo Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac koje
-

-

predlaže Statut općine i Poslovnik o radu
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta općine, odnosno Poslovnika o radu
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/09-02/23
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 14. srpnja 2009. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Branislav Milinović, ing., v.r.
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21.

22.

Na temelju članka 35. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 3/06.), članka 58. i članka 60.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Slavonski
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 10/06.),
Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja na 2. sjednici Općinskog vijeća općine
Slavonski Šamac održanoj 14. srpnja 2009. godine,
donosi

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05., 109/07. i 128/08.) i članka 28. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 3/06.) Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na 2. sjednici održanoj 14. 7. 2009.
donosi

RJEŠENJE

općine Slavonski Šamac

o izboru predsjednika i članova
Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost

STATUT

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 1.
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost izabiru se:
1.
2.
3.

Josip Vuksanović, dipl.iur.
- za predsjednika
Branislav Milinović, ing
- za člana
Danijel Popović - za člana

Ovim Statutom se podrobnije uređuje
samoupravni djelokrug općine Slavonski Šamac,
njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i
način rada tijela općine Slavonski Šamac, način
obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju, provođenje referenduma u
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza općine Slavonski Šamac.

Članak 2.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/09-02/24
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 14. srpnja 2009. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Branislav Milinović, ing., v.r.

Općina Slavonski Šamac je jedinica lokalne
samouprave.
Općina Slavonski Šamac obuhvaća područja naselja:
Slavonski Šamac i Kruševica.
Granice općine Slavonski Šamac mogu se mijenjati na
način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.
Općina Slavonski Šamac je pravna osoba.
Sjedište općine Slavonski Šamac je u Slavonskom
Šamcu,ulica Kralja Zvonimira 63.
Tijela općine Slavonski Šamac imaju pečate u skladu s
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posebnim propisima .Opis pečata iz stavka 3. ovog
članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se
posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture,
zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje
aktivnosti koje su tome usmjerene.

II. OBILJEŽJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 8.

Članak 4.
Općina Slavonski Šamac ima grb i zastavu.
Grb općine Slavonski Šamac može se koristiti u
znamenjima ustanova i poduzeća kojima je vlasnik ili
osnivač općina ili koje obavljaju djelatnost od interesa
za općinu. Grb općine može se koristiti i u izradbi
predmeta kojima se promiče turistička ili druga
ponuda.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
općina Slavonski Šamac i izražava pripadnost općini
Slavonski Šamac.
Način uporabe i zaštita obilježja općine Slavonski
Šamac utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.

Članak 5.
Dan općine Slavonski Šamac je 29. lipnja,
spomendan sv. Petra i Pavla zaštitnika mjesta
Slavonski Šamac..

III.

JAVNA PRIZNANJA
Članak 6.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
može pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu
proglasiti počasnim građaninom . Počašću se ne
stječu posebna prava, odnosno obveze. Počast se
može opozvati ako se izabrana osoba pokaže
nedostojnom počasti.

Članak 7.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja
za razvitak i ugled općine Slavonski Šamac, a
poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja

Javna priznanja općine Slavonski Šamac su:
1. Počasni građanin općine Slavonski Šamac,
2. Nagrada općine Slavonski Šamac za životno djelo,
3. Nagrada općine Slavonski Šamac,
4. Povelja općine Slavonski Šamac
5. Najuspješniji privrednik općine Slavonski Šamac.

Članak 9.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov
izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele,
tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja,
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u
unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, općine Slavonski Šamac uspostavlja i
održava suradnju s drugim jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.
Općinsko vijeće donosi odluku o
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o
suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave,
kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za
uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino
razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1080
Članak 12.

Općina Slavonski Šamac u postupku
pripremanja i donošenja općih akata na razini
Brodsko-posavske županije, te zakona i drugih
propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se
neposredno tiču općine, daje inicijative, mišljenja i
prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka
u ime općine Slavonski Šamac može podnositi
Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća
neposredno nadležnom tijelu i posredno putem
članova Skupštine Brodsko-posavske županije i
zastupnika u Hrvatskom saboru.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.
Općina Slavonski Šamac samostalna je u
odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga
u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela
općine Slavonski Šamac.

Broj: 9

samoupravnog djelokruga sukladno posebnim
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz
stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.
Općina Slavonski Šamac može organizirati
obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog
Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave,
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog
odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili
zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom
organiziranju poslova kojim se uređuju međusobni
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.
Članak 14.
Općina Slavonski Šamac u samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu
Ustavom i zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to
osobito poslove koji se odnose na:
-

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

Općina Slavonski Šamac obavlja poslove iz

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
može posebnom odlukom pojedine poslove koje se
odnose na :
školstvo,
zdravstvo,
prostorno i urbanističko planiranje,
gospodarski razvoj,
promet i prometnu infrastrukturu
iz
samoupravnog djelokruga općine, čije je
obavljanje od šireg interesa za građane na
području više jedinica lokalne samouprave
prenijeti na Brodsko-posavsku županiju, u
skladu s njezinim Statutom.

Članak 17.
Općina Slavonski Šamac u okviru
samoupravnog djelokruga:
raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasniš
tvu općine
promiče društveni i gospodarski napredak
radi vrednovanja lokalnih posebnosti i

Broj: 9

-

-

-

-

-

-

-
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poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
voditi brigu o potrebama i interesima
stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne
zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,
osigurava uvjete za utvrđivanje politike
gospodarenja prostorom i unapređenje i
zaštitu prirodnog okoliša,
obavlja poslove u svezi s poticanjem
poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora
u vlasništvu općine,
osigurava uvjete za održivi razvitak
komunalnih djelatnosti,
vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti
stanovanja, komunalnim objektima,
organizira obavljanje komunalnih i drugih
djelatnosti,
osniva pravne osobe radi ostvarivanja
gospodarskih, društvenih, komunalnih,
socijalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva,
obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju
općini Slavonski Šamac,
potiče primjenu djelotvornih mjera radi
zaštite životnog standarda i zbrinjavanje
socijalno ugroženih osoba i obavljanje
poslova socijalne skrbi,
potiče aktivnosti među građanima,
promiče očuvanje prirodne baštine,
povijesnog, kulturnog i graditeljskog
naslijeđa,
osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu
zaštitu,
osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
donosi Proračun općine Slavonski Šamac,
obavlja redarstvene poslove radi očuvanja
komunalnog reda,
obavlja i uređuje druge poslove koji su u
neposrednoj vezi s interesima općinske
zajednice za njezin gospodarski, društveni i
socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se
utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela općine
Slavonski Šamac u skladu sa zakonom.
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VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Članak 19 .
Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o
prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može, temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
članova Općinskog vijeća, općinski načelnik,
polovina mjesnih odbora na području općine i 20%
birača upisanih u popis birača općine.

Članak 20.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :
kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
kada svojim radom prouzroče općini
Slavonski Šamac znatnu materijalnu štetu,
odnosno štetu u iznosu od 1% od Proračuna
općine Slavonski Šamac u tekućoj godini.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o
pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog
zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis
birača općine Slavonski Šamac. Prijedlog mora biti
predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati
referendum o razrješenju općinskog načelnika i
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od
početka mandata općinskog načelnika i njegovog
zamjenika.
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Ako na referendumu nije donesena odluka o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije
proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja
prethodnog referenduma.

Broj: 9
Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke
donijete na referendumu podliježu nadzoru
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.

Članak 21.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma,
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće
je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o
kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili
pitanja o kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili
više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan
održavanja referenduma.

Članak 26.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1.
ovog članka može dati jedna trećina vijećnika
Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog
iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova
građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba
dostaviti.

Članak 27.

Pravo glasovanja na referendumu imaju
građani koji imaju prebivalište na području općine
Slavonski Šamac, odnosno na području za koje se
raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

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 24.

Članak 28.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima
iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor

Članak 23.
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podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od
prijema prijedloga.
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Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:
Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Slavonski
Šamac kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te
na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im
se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine
Slavonski Šamac, odnosno pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana
od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, te neposrednim
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela
općine Slavonski Šamac.

-

-

-

VII. TIJELA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

-

Članak 30.
Tijela općine Slavonski Šamac su Općinsko
vijeće i općinski načelnik.

-

1.

Općinsko vijeće
Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo
građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine, te
obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom
i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog
načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

-

-

-

-

Statut općine,
Poslovnik o radu,
odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine,
Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
odluku o privremenom financiranju
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina, odnosno čija je pojedinačna
vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
odluku o promjeni granice općine Slavonski
Šamac,
uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za općinu,
daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu s općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i
postupku za dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima,
odlučuje o općinskim porezima, prirezima,
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-

naknadama, pristojbama i drugim prihodima.
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja.

Broj: 9

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.

Članak 33.
Članak 37.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika
Vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne
primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju
pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci
Općinskog vijeća.

Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
-

zastupa Općinsko vijeće
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
održava red na sjednici Općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog
načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.
Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

Članak 36.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri
godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je
počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka
vremena na koji je izabran:
ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije podnošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Slavonski Šamac, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.

Članak 38.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog
tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti,
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika,
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
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-

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
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata,
postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
postavljati pitanja općinskom načelniku i
zamjeniku općinskog načelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi
s tim koristiti njihove stručne i tehničke
usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za
glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
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Komisija za izbor i imenovanja,
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost,
Mandatna komisija.

-

Članak 40.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja,
sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja
od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 42.

-

-

Članak 43.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost:
predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta općine, odnosno Poslovnika
Općinskog vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim
Statutom.

Članak 44.

1.1. Radna tijela
Članak 41.
Radna tijela Općinskog vijeća su:

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika, te naknade
troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.

-

Mandatna komisija:
na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće
Općinskom vijeću o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
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ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.

-

-

Članak 45.
Općinsko vijeće može uz radna tijela
osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja
drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na
dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim
odlukama.

2.

Općinski načelnik

-

-

Članak 46.
Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je
izvršne vlasti općine.
Mandat općinskog načelnika traje četiri
godine
U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:
zastupa općinu Slavonski Šamac i nositelj je
izvršne vlasti u općini
predstavlja općinu Slavonski Šamac
zaključuje ugovore i druge pravne poslove u
skladu sa zakonom i drugim propisima, te
daje punomoći
za zastupanje općine
Slavonski Šamac,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanju natječaja za obavljanje

-

-
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komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i
sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi
izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i Programu gradnje
objekata i uređenja objekata komunalne
infrastrukture za prethodnu godinu,
priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
utvrđuje prijedlog Proračuna općine i
izvršenja Proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine i čija pojedinač
na vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše
do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
upravlja prihodima i rashodima općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima
na računu Proračuna općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova
kojih je osnivač općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine,
imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,,
utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine,
predlaže izradu Prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela i službi općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, odnosno
poslova državne uprave, ako su preneseni
općini,
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-

-

nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i
službi u samoupravnom djelokrugu i
poslovima državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti
Općinsko vijeće o danim suglasnostima za
zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka
tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno
izvještajno razdoblje.

-
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Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan
u roku od osam dana o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji, te čelnika
središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica
lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima
Općinskog vijeća.

Članak 47.

Članak 50.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela općine.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji
zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju
svoje dužnosti.

Članak 48.

Članak 51.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne
godine, i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj
tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz
stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po
zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od
općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije
podnesenog izvješća o istom pitanju.

Općinski načelnik može obavljanje
određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za
njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz
stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa
općinskog načelnika.

Članak 49.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine:
ima pravo obustaviti od primjene opći akt

Članak 52.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit
će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati
profesionalno.
Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su
u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu
općine o tome hoće li dužnost obavljati
profesionalno.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1088
Članak 53.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku
mandat prestaje po sili zakona:
danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja općine
Slavonski Šamac,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata
općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog općinskog načelnika.
Ako mandat općinskog načelnika prestane u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije
njihovog održavanja, dužnost općinskog načelnika do
kraja mandata obavlja zamjenik.

Članak 54.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom
člankom 20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, mandat im prestaje danom objave
rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za
obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog
načelnika.
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odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje
općinski načelnik.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika:
-

-

-

ako pročelnik sam zatraži svoje razrješenje,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim
propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka radnog odnosa,
ako pročelnik ne postupa po propisima ili
općim aktima općine ili neosnovano ne
izvršava odluke,
ako pročelnik svojim nesavjesnim radom
prouzroči veću štetu općini.

Ako općinski načelnik razriješi pročelnika
rasporedit će ga na drugo radno mjesto za koje
ispunjava stručne uvjete.

Članak 56.
Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga
utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i
nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela
općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzima propisane mjere.

Članak 57.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u
okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je
općinskom načelniku.

Članak 58.
VIII.

UPRAVNA TIJELA
Članak 55.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga općine Slavonski Šamac, utvrđenih
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu,
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela, osiguravaju se u Proračunu općine Slavonski
Šamac, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u
skladu sa zakonom.
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IX.

MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 59.

Na području općine Slavonski Šamac mogu
se osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima.
Mjesni odbori mogu se osnovati za pojedina
naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja,
na način i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora
tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Područje i granice mjesnih odbora određuju
se posebnom odlukom Općinskog vijeća .

Članak 60.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog
mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u
popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje
mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te
općinski načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog
članka, daju građani ili njihove organizacije i
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku
općinskom načelniku.

Članak 61.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog
podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom
i ovim Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog
nije podnesen na propisani način i po propisanom
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u
roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik
upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
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Članak 62.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora
navode se podaci o predlagatelju, području i
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora,
osnove pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori
financiranja mjesnog odbora.

Članak 63.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog
odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 64.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju
građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora Vijeća mjesnog uređuje se posebnom
odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenjuju
odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 65.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora
raspisuje općinski načelnik u roku od 60 dana od dana
donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju
mjesnog odbora, odnosno u roku od 30 dana od dana
isteka mandata ili raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može
proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 66.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i
predsjednika, 5 članova.
Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti
biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog
odbora.
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Članak 67.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika
Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme
od četiri godine.
Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti članova Vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja
od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 68.

-

-

-

-

Vijeće mjesnog odbora :
donosi program rada i izvješće o radu
mjesnog odbora,
donosi plan malih komunalnih akcija i
utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
donosi pravila mjesnog odbora
donosi poslovnik o radu u skladu s ovim
Statutom,
donosi financijski plan i godišnji obračun,
bira
i razrješava predsjednika i
potpredsjednika Vijeća,
saziva mjesne zborove građana,
odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih
mjesnom odboru u Proračunu općine
Slavonski Šamac,
predlaže promjenu područja mjesnog odbora,
odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o
drugim inicijativama i prijedlozima za
osnivanje mjesnih odbora na njegovu
području,
surađuje s drugim mjesnim odborima na
području općine Slavonski Šamac,
surađuje s udrugama na svom području u
pitanjima od interesa za građane mjesnog
odbora,
obavlja druge poslove utvrđene zakonom,
ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i
općinskog načelnika.

Članak 71.
Sredstva za obavljanje poslova povjerenih
mjesnim odborima, odnosna za rad Vijeća mjesnih
odbora osiguravaju se u Općinskom proračunu.
Kriterij za utvrđivanje i podjelu sredstava u
Općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se
posebnom općinskom odlukom.

Članak 72.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom
vijeću:
-

-

rješenje od interesa za svoje područje u
postupcima izrade i donošenja drugih
prostornih i drugih planskih dokumenata
općine Slavonski Šamac i njihova ostvarenja,
te drugih akata od utjecaja na život i rad
područja odbora,
predlaže mjere za razvoj komunalne
infrastrukture i uređenja naselja,
predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih
površina, parkova, škola, vrtića i drugih
objekata na svom području,

Članak 73.
Članak 69.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog
odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava
za ostvarenje programa.

Stručne i administrativne poslove za potrebe
mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine na način propisan općim aktom kojim se
uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog
odjela općine.
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Članak 74.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja
mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i
općinski načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za
koje se traži promjena područja.

XI.
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IMOVINA I FINANCIRANJE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Članak 78.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te
imovinska prava koja pripadaju općini Slavonski
Šamac, čine imovinu općine Slavonski Šamac.

Članak 79.
Članak 75.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog
odbora obavlja općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku
provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog
odbora raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog
odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

X.

Imovinom općine upravljaju općinski
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog
Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Općinski načelnik u postupku upravljanja
imovinom općine donosi pojedinačne akte glede
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine.

JAVNE SLUŽBE
Članak 76.

Općina Slavonski Šamac u okviru
samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje
djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne
potrebe građana na području komunalnih, društvenih i
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se
obavljaju kao javna služba.

Članak 80.
Općina Slavonski Šamac ima prihode kojima
u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi općine Slavonski Šamac su:
-

Članak 77.
Općina Slavonski Šamac osigurava
obavljanje djelatnosti iz članka 76. ovog Statuta
osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova,
drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima općina
Slavonski Šamac ima udjele ili dionice člana
skupštine bira Općinsko vijeće na prijedlog Komisije
za izbor i imenovanje, ili na prijedlog najmanje 1/3
vijećnika ako prijedlog Komisije ne prođe.
Obavljanje određenih djelatnosti općina
Slavonski Šamac može povjeriti drugim pravnih i
fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji

-

-

-

općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu općine i
imovinskih prava,
prihod od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u
kojima općina ima udjele ili dionice,
prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše općine Slavonski
Šamac u skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Brodskoposavskom županijom i Republikom
Hrvatskom,
sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.
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Članak 81.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine
Slavonski Šamac iskazuju se u Proračunu općine
Slavonski Šamac.
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih
potječu.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u
Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 82.
Proračun općine Slavonski Šamac i odluka o
izvršenju Proračuna donosi se za proračunsku godinu i
vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31.
prosinca.

Članak 83.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku
godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na
način i postupku propisanim zakonom i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
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općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost
korištenja proračunskih sredstava općine nadzire
Ministarstvo financija.

XII.

AKTI OPĆINE
Članak 86.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju Proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinačnim stvarima.

Članak 87.
Općinski načelnik u poslovima iz svog
djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike,
rješenja, upute, naputke, te opće akte kada je za to
ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 88.
Radna
tijela Općinskog vijeća donose
zaključke i preporuke.

Članak 89.
Članak 84.
Ako se tijekom proračunske godine smanje
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni
Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem
novih prihoda.
Uravnoteženje Proračuna provodi se
izmjenama i dopunama Proračuna po postupku
propisnom za donošenje Proračuna.

Članak 85.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih
akata iz članka 86. ovog Statuta, na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad
zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 90.
Jedinstveni upravni odjel općine u
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi
pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Brodsko-posavske županije.
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Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjerene javne ovlasti.
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razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na
snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII.

JAVNOST RADA
Članak 95.

Članak 91.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi
razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose
se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o
pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih
osoba od strane pravnih osoba kojima je općina
Slavonski Šamac osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
općinskog načelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i
Jedinstvenog upravnog odjela općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća
u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 96.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
-

Članak 92.
Nadzor nad zakonitošću općih akata
Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavlja ured državne uprave u Brodskoposavskoj županiji i nadležna središnja tijela državne
uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 93.
Detaljnije odredbe o aktima općine Slavonski
Šamac i postupku donošenja akata utvrđuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća .

Članak 94.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu,
objavljuju u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od
dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih

-

javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava
se:
održavanjem konferencija za medije,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela
općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i
drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 97.
Na zgradi u kojoj su smještena tijela općine
mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu
u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela
općine Slavonski Šamac.
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XIV.

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 98.

Način djelovanja općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih
dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 102.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje
važiti Statut općine Slavonski Šamac („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/06)).

Članak 99.
Općinsko vijeće posebnom odlukom
propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u
obnašanju javne vlasti, te uređuje sprječavanje sukoba
interesa između privatnog i javnog interesa u
obnašanju javne vlasti.

XV.

Broj: 9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/09-02/25
Ur.br.: 2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 14. srpnja 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Branislav Milinović, ing., v.r.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 100.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski
načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne
donese odluka da će se pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može
ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije
isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja
rasprave o prijedlogu.

Članak 101.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju
Statuta općine Slavonski Šamac i zakona, uskladit će
se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se
uređuje pojedino područje u zakonom propisanom
roku.

23.

Na temelju članka 56., članka 90. Zakona o
lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/08. i 36/09.), i članka 28. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 3/06.). Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 2. sjednici održanoj 14.
srpnja 2009. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći,
dodacima na plaću, te radnom vremenu,
odmorima, dopustima i ostalim materijalnim
pravima, načelnika i službenika-zaposlenika u
općini Slavonski Šamac

Članak 1.
U nazivu Odluke iza riječi načelnika dodaje
se zarez i riječi zamjenika načelnika.
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Članak 2.
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Članak 11.

U članku 1. iza riječ načelnika dodaje se zarez
i riječi zamjenika načelnika.

Članak 12. postaje članak 11.

Članak 12.
Članak 3.
U članku 3. iza riječi načelniku dodaje se
zarez i riječi zamjeniku načelnika.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“

Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 5. u potpunosti se briše.

Klasa:021-05/09-02/26
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 14. srpnja 2009. godine

Članak 5.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Branislav Milinović, ing., v.r.

Članak 6. postaje članak 5. kojemu se dodaje
alineja šesta koja glasi
-zamjeniku načelnika koeficijent 1,05.

Članak 6.
24.
Članak 7. postaje članak 6.

Članak 7.
Članak 8. postaje članak 7.

Na temelju članka 17. Zakona o savjetima
mladih („Narodne novine“ broj 23/07.) i članka 28.
Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 3/06.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 2. sjednici
održanoj 14. srpnja 2009. godine, donosi

Članak 8.
ODLUKU
Članak 9. postaje članak 8.
o odobrenju Plana i Programa rada Savjeta
mladih općine Slavonski Šamac
Članak 9.
Članak 10. postaje članak 9.

Članak 10.
Članak 11. postaje članak 10.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac odobrava Plan i program rada
Savjeta mladih općine Slavonski Šamac za 2009.
godinu.
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Članak 2.

Broj: 9

Članakak 3.

smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i
druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.
Osim dolje navedenih glavnih točaka koje
Savjet mladih smatra bitnima, treba naglasiti da će se
Savjet mladih također zalagati za ideje vezane za
obrazovanje, zapošljavanje, poduzetništvo i
volonterski rad.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“

Savjet mladih općine Slavonski Šamac
donosi sljedeći program rada a koji se odnosi na
2009.godinu.

Plan i Program rada Savjeta mladih općine
Slavonski Šamac je sastavni dio ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/09-02/27
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 14. srpnja 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Branislav Milinović, ing., v.r.

25.

GLAVNE TOČKE SU:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Obnavljanje dječjih i školskih igrališta
Sudjelovanje u humanitarnim akcijama
Nabavka kombiji vozila za korištenje udruga
Aktiviranje mladih u DVD Slav. ŠamacKruševica, te i u ostale udruge na području
općine Slav. Šamac
Organiziranje raznih oblika obuke mještana
Osiguranje prostora za rad savjeta mladih
Suradnja sa savjetima mladih drugih općina i
savjetom mladih Brodsko-posavske županije,
te naknada troškova predstavnicima Savjeta
na skupovima izvan općine Slavonski Šamac.

SAVJET MLADIH OPĆINE SLAVONSKI
ŠAMAC

Financijska sredstva za realizaciju aktivnosti i
projekata zatražit će se iz Proračuna lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave, sukladno zakonu
o savjetu mladih (članku 17.) a uzimajući u obzir
njihove financijske mogućnosti.

PLAN I PROGRAMA RADA SAVJETA
MLADIH OPĆINE
SLAVONSKI ŠAMAC

Ovaj Program objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, nakon što ga
odobri Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac.

Savjet mladih općine Slavonski Šamac (u
daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
općine Slavonski Šamac koje je osnovano sa ciljem
aktivnog uključivanja mladih u društveni život općine
Slavonski Šamac. U djelokrugu svog rada savjet
mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad
Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada
Općinskog vijeća koja su od osobitog interesa za
mlade, te daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja različitih mjera koje su od značaja za
mlade.
Programom rada Savjeta mladih propisuju se
i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne

SAVJET MLADIH
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/09-02/13
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 15. svibnja 2009
PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
Josip Mušić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

8.

Članak 2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta općine
Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 10/01) Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica na 4. sjednici održanoj 15.
srpnja 2009.godine donosi
STATUT
općine Velika Kopanica

Općina Velika Kopanica je jedinica lokalne
samouprave na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj.
Općina Velika Kopanica nalazi se na istočnom dijelu
Brodsko-posavske županije, većim dijelom sjeverno
od auto ceste Zagreb Lipovac, a južno od kanala Biđ.
Na istočnom dijelu općina graniči s općinama
Gundinci i Sikirevci, a na svom zapadnom dijelu s
općinama Vrpolje, Donji Andrijevci i Oprisavci.
Općina Velika Kopanica obuhvaća područja
naselja: Velika Kopanica, Beravci, Mala Kopanica,
Divoševci i Kupina.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje
samoupravni djelokrug općine Velika Kopanica,
njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i
način rada tijela općine Velika Kopanica, način
obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju, provođenje referenduma u
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza općine Velika Kopanica.

Granice područja općine Velika Kopanica idu
katastarskim granicama rubnih naselja koje se
nalaze unutar područja.
Granice općine Velika Kopanica mogu se mijenjati na
način i po postupku propisanom zakonom

Članak 3.
Općina Velika Kopanica je pravna osoba.
Sjedište općine Velika Kopanica
Kopanici, ulica Vladimira Nazora 1.

je u Velikoj
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II. OBILJEŽJA OPĆINE VELIKA KOPANICA
Članak 4.
Općina Velika Kopanica ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
općina Velika Kopanica i izražava pripadnost općini
Velika Kopanica.
Način uporabe i zaštita obilježja općine Velika
Kopanica utvrđuje se posebnom odlukom načelnika,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom .

Članak 5.
Grb općine Velika Kopanica je poluokruglog
štita, u zlatno/žutom polju u sredini bijelo-srebrno
kolo u crvenom plamenu rotirajućem.

Broj: 9
Članak 9.

Javna priznanja općine Velika Kopanica su
1. Počasni građanin općine Velika Kopanica
2. Nagrada općine Velika Kopanica za životno djelo
3. Nagrada općine Velika Kopanica
4. Zahvalnica općine Velika Kopanica

Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov
izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele,
tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja,
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 6.
Zastava općine
Velika Kopanica je
jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i
širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U
sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb
općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom.

Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u
unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, općina Velika Kopanica uspostavlja i
održava suradnju s drugim jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 7.
Članak 12.
Dan općine Velika Kopanica je 20.srpanj,
spomendan sv. Ilije Proroka.

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled općine Velika Kopanica, a poglavito
za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva,
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog
okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su
tome usmjerene.

Općinsko
vijeće donosi odluku o
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o
suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave,
kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za
uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino
razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća

Članak 13.
Sporazum o suradnji općine Velika Kopanica
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i općine ili grada druge države objavljuje se u
službenom glasilu Brodsko posavske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.
Općina Velika Kopanica je samostalna u
odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga
u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela
općine Velika Kopanica.

Članak 15.
Općina Velika Kopanica u samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i
to osobito poslove koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom području ,
održavanje javnih cesta,
izdavanje akata vezanih uz gradnju, te
provedbu dokumenata prostornog uređenja,
te
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Strana: 1099
Članak 16.

Općina Velika Kopanica može organizirati
obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog
Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave,
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog
odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili
zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom
organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 17.
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica,
može posebnom odlukom pojedine poslove iz
samoupravnog djelokruga općine, čije je obavljanje
od šireg interesa za građane na području više jedinica
lokalne samouprave prenijeti na Brodsko-posavsku
županiju, u skladu s njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.

Članak 19 .
Općina Velika Kopanica obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz
stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o
prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o
raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
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članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih
odbora na području općine i 20% birača upisanih u
popis birača općine.

Broj: 9

raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće
je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 20.
Članak 22.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :
-

kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
kada svojim radom prouzroče općini Velika
Kopanica znatnu materijalnu štetu, odnosno
štetu u iznosu od 1% od Proračuna općine
Velika Kopanica u tekućoj godini (napomena:
za jedinice lokalne samouprave u kojima 1%
od Proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada
je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od
500.000 kuna i više).
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može
dati i 20% birača upisanih u popis birača općine Velika
Kopanica
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati
referendum o razrješenju načelnika
i njegovog
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka
mandata načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog
referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o
kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili
pitanja o kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili
više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan
održavanja referenduma.

Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju
građani koji imaju prebivalište na području općine
Velika Kopanica, odnosno na području za koje se
raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima
iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.

Članak 25.
Postupak provođenja referenduma i odluke
donijete na referendumu podliježu nadzoru
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.

Članak 21.
Članak 26.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma,
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog

za

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
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članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i načelnik..
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja
o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 27.

Strana: 1101

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine
Velika Kopanica odnosno pročelnik upravnog tijela
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela
općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke,
sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom,
kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i
chatom).

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke
Općinskog vijeća.

VII. TIJELA OPĆINE VELIKA KOPANICA
Članak 30.

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.

Tijela općine Velika Kopanica su Općinsko
vijeće i načelnik.

1.

OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 31.

Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od
prijema prijedloga.

Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Velika
Kopanica kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se
obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo
građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine, te
obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom
i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka
ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.

Članak 32.
Općinsko vijeće donosi:
-

Statut općine,
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Poslovnik o radu,
odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine,
Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
odluku o privremenom financiranju
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Velika Kopanica čija
ukupna vrijednost
prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća
od 1.000.000 kuna),
odluku o promjeni granice općine Velika
Kopanica.
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela
i službi,,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za općine,
daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu s općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda,
predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene,
kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja
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za općinu Velika Kopanica. O preuzetom
pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko
vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika.
Potpredsjednik se u pravilu bira sukladno strukturi
Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu
troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
-

zastupa Općinsko vijeće
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
održava red na sjednici Općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.
Općinsko vijeće čini trinaest (13) vijećnika.

Članak 36.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri
godine.
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Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to
vijećnik ne prima plaću.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

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

Članak 39.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
-

Vijećniku prestaje mandat prije isteka
vremena na koji je izabran:

-

-

-

-

-

-

-

ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije podnošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Velika Kopanica, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.

Članak 38.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog
tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća
u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja
nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

-

-

sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje
je na dnevnom redu sjednice Vijeća
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata
postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
postavljati pitanja načelniku i zamjeniku
načelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u
koje ga izabere Općinsko vijeće
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi
s tim koristiti njihove stručne i tehničke
usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu
odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u
radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.

Članak 40.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja,
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sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja
od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i
standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
(u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u
obavljanju njihovih dužnosti.

-
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sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim
Statutom.

Članak 44.
Mandatna komisija:

1.1. RADNA TIJELA

-

Članak 41.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
-

Komisija za izbor i imenovanja,
Komisija za Statut, Poslovnik ,
Mandatna komisija.

-

Članak 42.

-

-

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
izbor i razrješ enje preds jednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika, te naknade
troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.

Članak 43.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost:
-

-

predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim

-

na konstituirajućoj sjednici obavještava
Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.

Članak 45.
Općinsko vijeće može uz radna tijela
osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja
drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na
dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
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2. NAČELNIK
Članak 46.

Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne
vlasti općine..
Mandat načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
-

-

-

-

-

priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
utvrđuje prijedlog Proračuna općine i
izvršenje Proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Velika Kopanica čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako
je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima,
upravlja prihodima i rashodima općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima
na računu Proračuna općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova
kojih je osnivač općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za
upravna tijela općina,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih
tijela,
utvrđuje plan prijema u službu u upravna
tijela općine,
predlaže izradu Prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
može povjeriti izradu urbanističkih planova
uređenja i obavljanja drugih poslova

-

-

-

-

-

-

-

-
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prostornog uređenja Zavodu za prostorno
uređenje velikog grada razmatra i utvrđuje
konačni prijedlog Prostornog plana,
obavlja poslove gospodarenja nekretninama
do osnivanja fonda za gospodarenje
nekretninama.
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog
pogona,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i
sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture i Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za
prethodnu godinu,
utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za
određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz
programa društveno potpisane stanogradnje,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu općine u
skladu s posebnom odlukom Općinskog
vijeća o poslovnim prostorima,
organizira zaštitu od požara na području
općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od
požara
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga općine, odnosno poslova državne
uprave, ako su preneseni općini,
nadzire rad upravnih odjela i službi u
samoupravnom djelokrugu i poslovima
državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.
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Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim
suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8.
ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za
prethodno izvještajno razdoblje.

Broj: 9

državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada tijela jedinica lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt
Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim
aktima Općinskog vijeća.

Članak 47.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela općine.

Članak 50.
Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 48.
Članak 51.
Načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne
godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj
tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.

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

Članak 52.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60
dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o
istom pitanju.

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit
će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno.
Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku
od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu
obavijesti Jedinstvenom upravnom odjelu općine o
tome hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Članak 53.
Članak 49.
Načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine:
ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene
nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik
je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u Brodskoposavskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat
prestaje po sili zakona:
danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja
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-

jedinice,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
načelnika.
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik
načelnika.
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Članak 56.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni
i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju
neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane
mjere.

Članak 57.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

Članak 54.
Načelnik i njegovi zamjenik mogu se
razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom
člankom 20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti načelnika.

VII. UPRAVNA TIJELA
Članak 55.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga općine Velika Kopanica, utvrđenih
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu,
ustrojavaju se upravna tijela općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 58.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se
u Proračunu općine Velika Kopanica, Državnom
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII. JAVNE SLUŽBE
Članak 59.
Općina Velika Kopanica u okviru
samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje
djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne
potrebe građana na području komunalnih, društvenih i
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se
obavljaju kao javna služba.

Članak 60.
Općina Velika Kopanica osigurava obavljanje
djelatnosti iz članka 59. ovog Statuta osnivanjem
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih
osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima općina Velika
Kopanica ima udjele ili dionice načelnik je član
skupštine društva .
Obavljanje određenih djelatnosti općina Velika
Kopanica može povjeriti drugim pravnim i fizičkim
osobama temeljem ugovora o koncesiji.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1108

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.

Članak 61.

Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim
Statutom.

Na području općine Velika Kopanica osnivaju
se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na
način i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora
tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 62.
Mjesni odbori na području općine Velika
Kopanica su:
-

Broj: 9

Mjesni odbor Velika Kopanica,
Mjesni odbor Beravci,
Mjesni odbor Divoševci,
Mjesni odbor Mala Kopanica,
Mjesni odbor Kupina.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se
na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te
odluke.

Članak 63.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora može dati 10 % građana upisanih u popis
birača za područje za koje se predlaže osnivanje
mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te
načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog
se dostavlja u pisanom obliku načelniku.

Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na
propisani način i po propisanom postupku, obavijestit
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom
vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od
60 dana od prijema prijedloga.

Članak 65.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora
navode se podaci o predlagatelju, području i
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora,
osnove pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori
financiranja mjesnog odbora.

Članak 66.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog
odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 67.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju
građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova Vijeća mjesnog odbora
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz
shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje
izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
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Članak 68.

Članak 72.

Odluku o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće u
roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja
Vijeća mjesnog odbora.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju
područja mjesnog odbora, provođenjem manjih
komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni
standard građana na području mjesnog odbora,
vođenju brige o poboljšavanju
zadovoljavanja
lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne
skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na
svom području

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

Članak 69.
Vijeće mjesnog odbora uključujući i
predsjednika ima:
-

Vijeće mjesnog odbora Velika Kopanica - 7
članova,
Vijeće mjesnog odbora Beravci - 5 članova,
Vijeće mjesnog odbora Divoševci - 3 člana,
Vijeće mjesnog odbora Mala Kopanica - 3
člana,
Vijeće mjesnog odbora Kupina - 3 člana.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 73.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti članova Vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja
od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 74.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od
pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi
koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika
Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme
od četiri godine.

Članak 75.

Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o
potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može
sazivati zborove građana.

Članak 71.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o
svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te
obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim
Statutom i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 76.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
mjesnog odbora obavljaju upravna tijela općine na
način propisan općim aktom kojim se uređuje
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ustrojstvo i način rada upravnih tijela općine.

Članak 77.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja
mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i
načelnik.

Članak 81.
Općina Velika Kopanica ima prihode kojima
u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi općine Velika Kopanica su:
-

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za
koje se traži promjena područja.

-

Članak 78.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog
odbora obavlja načelnik.
Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad
zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava
povjerene mu poslove.

-

-

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
VELIKA KOPANICA

Broj: 9

-

općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu općine i
imovinskih prava,
prihod od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u
kojima općina ima udjele ili dionice,
prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše općina Velika
Kopanica u skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Brodskoposavskom
županijom i Republikom
Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na
dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu,
sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 79.

Članak 82.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te
imovinska prava koja pripadaju općini Velika
Kopanica, čine imovinu općine Velika Kopanica.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine
Velika Kopanica iskazuju se u Proračunu općine
Velika Kopanica.

Članak 80.

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih
potječu.

Imovinom općine upravljaju
načelnik
i
Općinsko
vijeće u skladu s odredbama ovog
Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom općine
donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom,
na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu općine.

Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u
Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 83.
Proračun općine Velika Kopanica i odluka o
izvršenju Proračuna donosi se za proračunsku godinu i
vrijedi za godinu za koju je donesen.
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Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci,
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
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pojedinačnim stvarima.

Članak 88.
Članak 84.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.

Načelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom
Općinskog vijeća.

Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku godinu
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Radna
tijela Općinskog vijeća donose
zaključke i preporuke.

Članak 85.

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.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz
članka 87. ovog Statuta, na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad
zakonitošću rada upravnih tijela.

Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i
dopunama Proračuna po postupku propisnom za
donošenje Proračuna.

Članak 91.

Članak 86.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje
općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo
financija.

Članak 89.

Upravna tijela općine u izvršavanju općih
akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Brodsko-posavske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.

XI. AKTI OPĆINE
Članak 87.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršenju Proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjerene javne ovlasti.

Članak 92.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose
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se u skraćenom upravnom postupku.

tijela općine je javan.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja
pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima,
obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od
strane pravnih osoba kojima je općina Velika
Kopanica osnivač.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 97.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može
se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
-

Članak 93.
Nadzor nad zakonitošću općih akata
Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavlja ured državne uprave u Brodskoposavskoj županiji i nadležna središnja tijela državne
uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 94.
Detaljnije odredbe o aktima općine Velika
Kopanica i postupku donošenja akata utvrđuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća.

javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije.

Javnost rada načelnika osigurava se :
održavanjem redovnih
mjesečnih
konferencija za medije,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije i na web stranicama općine Velika
Kopanica.
Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja.

Članak 95.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu,
objavljuju u Službenom glasilu Brodsko- posavske
županije.

XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 98.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave,
osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim
aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom
objave.

Način djelovanja načelnika i zamjenika
načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je
posebnim zakonom.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Članak 99.
XII. JAVNOST RADA
Članak 96.
Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih

Općinsko vijeće posebnom odlukom
propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u
obnašanju javne vlasti, te uređuje sprječavanje sukoba
interesa između privatnog i javnog interesa u
obnašanju javne vlasti.
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XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 100.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na
dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 27. Statuta
općine Velika Kopanica (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 10/01) Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica na 4. sjednici održanoj 15.
srpnja 2009.godine donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju
Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije") i zakona, uskladit će se
s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje
način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje
prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica.

Članak 102.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 10/01).

Članak 2.

Članak 101.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VELIKA KOPANICA
Klasa:021-01/09-01/6
Ur.br.2178/12-03-09-03
Velika Kopanica, 15. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Divić, dipl.ing.agr.,v.r.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
saziva se na način, po postupku i u rokovima
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je
konstituirano izborom predsjednika Općinskog
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna
većina članova Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne
komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je
predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i
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najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.
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Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se
himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino” .

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama Statuta općine
Velika Kopanica.

Članak 3.

Članak 5.

Nakon izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.

Nakon dane prisege vijećnika, izbora
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i
Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili
najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu
dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću općine Velika Kopanica obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine
Velika Kopanica, te da ću se zauzimati za svekoliki
napredak Republike Hrvatske i općine Velika
Kopanica“.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege poziva sve
vijećnike da ustanu i prisegnu na način da
zajednički izgovaraju : “Prisežem”.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su
Statutom općine Velika Kopanica.

Članak 7.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju
izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik
vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj
je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem
je prestao mandat.

Pročelnik upravnih odjela dužan je vijećniku
pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao
vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 8.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog
vijeća odnosno da mu osigura dopunsku
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su
na dnevnom redu sjednice Općinsko vijeća ili radnih
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
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radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub
nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
vijećnika osiguraju prostorni i drugi uvjeti za rad
(prostorija za sjednice, umnožavanje i dostavu
materijala i dr.).

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
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potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se
ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili
najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o
istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat
ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Predsjednika Vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik Vijeća.

Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća propisana su Statutom općine Velika Kopanica i
ovim Poslovnikom.

Članak 13.
Članak 10.
Vi j e ć e i m a p r e d s j e d n i k a i j e d n o g
potpredsjednika.
Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira Općinsko
vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na
prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća,
većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog
kandidata.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi,
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od
predsjednika klubova vijećnika.

Članak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju
i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.

V. RADNA TIJELA
Članak 15.

Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se
obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana
Statutom općine su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut i Poslovnik .
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Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka,
Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća.

vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog
vijeća i objavom na web stranici općine Velika
Kopanica..

Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama
koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog
tijela.

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.

Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko
vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
NAČELNIKA
Članak 20.

člana.
Mandatna komisija
bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

Članak 17.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine
predsjednik i četiri člana.
Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova
vijećnika Općinskog vijeća.

Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj
sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
načelnika/zamjenika općine Velika Kopanica
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu
držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
općine Velika Kopanica, te da ću se zauzimati za
svekoliki napredak Republike Hrvatske i općine
Velika Kopanica”.

Članak 18.

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno načelnika i zamjenika
načelnika nakon što je izgovoreno njihovo ime i
prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.

Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost, čine predsjednik i četiri člana.

Članak 21.

Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika, a
članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih
osoba.

Načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama
Općinskog vijeća.

Članak 19.

Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda
koje su po njegov prijedlogu uvrštene u dnevni red
sjednice Općinskog vijeća.

Način rada radnih tijela Općinskog vijeća,
reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.

Članak 22.

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća,

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama
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Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika,
daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog
vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.
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Članak 27.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju
se u Službenom glasilu i na službenim web stranicama
općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće.

Članak 23.
Članak 28.
O sazvanim sjednicama predsjednik
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela
Općinskog vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelje
najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi
Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika,
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je
zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu
podnijeti samo određena tijela.

Članak 24.
Način i postupak pokretanja razrješenja
načelnika propisan je Statutom općine Velika
Kopanica.

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 29.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Članak 25.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)
koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje
predsjednik Vijeća.

Članak 26.
Na izvornike odluka i drugih
akata
Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka, odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst
odluke, odnosno drugog akta, koji je usvojen na
sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u
pismohrani općine.

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 30.
Postupak donošenja akta pokreće se
prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba
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važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz
prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija.

akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja
sjednice.

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

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći
akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o
izraženim mišljenjima i primjedbama.
Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i
kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj
radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika.

Članak 34.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s
tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

Članak 31.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje
da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.

Članak 32.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za
prijedlog Proračuna i prijedlog Prostornog plana 15
minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od
propisanog stavkom 1. ovog članka.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi
amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

Članak 35.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da
bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se
rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Članak 36.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i
načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

Članak 33.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu
usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
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glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
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Članak 37.

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

Amandman koji je podnesen u roku postaje
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu
se odvojeno ne glasuje:

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29.
ovog Poslovnika.

-

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

-

ako ga je podnio predlagatelj akta,
ako ga je podnijela Komisija za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se
suglasio predlagatelj akta,
ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s
njima se suglasio predlagatelj akta.

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

Članak 38.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije
suglasio načelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj
se odlučuje.

Članak 39.
O amandmanima se glasuje prema
redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje
se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 41.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u
dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o
aktu.
Članak 42.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom
postupku mogu se podnositi amandmani do
zaključenja rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom
postupku.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM
POSTUPKU

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA
OPĆINE

Članak 40.

Članak 43.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom

Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za
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sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna općine podnosi
načelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

Članak 44.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 45.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
načelniku,
zamjeniku
načelnika i pročelniku
upravnog tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga
rada.

Broj: 9
Članak 46.

Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku,
zamjeniku, odnosno pročelniku upravnog odjela kao i
odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i
kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera,
koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće
to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno
i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 47.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
prije utvrđivanja 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 pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti
samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati
najduže pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti
razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj
sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Načelnik, zamjenik načelnika, odnosno pročelnik
dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem
predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik
Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim
vijećnicima.

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje
predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik
načelnika, odnosno pročelnik može predložiti da se
odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici
Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na
zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je
to pitanje.

Članak 48.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može
na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje miš
ljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije
minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je
predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom
odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti
dopunsko pitanje.

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA
Članak 49.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u
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skladu s odredbama Statuta općine Velika Kopanica.

Članak 50.
Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
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Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije
usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti
prije proteka roka od 8 od dana kada je Općinsko
vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog
za traženje izvješća od načelnika.

XIII. RED NA SJEDNICI
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu
mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo
pitanje o kojem se traži izvješće.

l. Sazivanje sjednice
Članak 55.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 51.
Predsjednik Općinskog vijeća
stavlja
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće
sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8
dana od dana primitka.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog
načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.

Članak 52.

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati načelnik u roku od 15 dana.

Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na
podneseni prijedlog.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika.

Članak 53.
Raspravu o izvješću načelnika Općinsko
vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto
ili donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

Članak 56.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom,
a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

Članak 54.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima pet
dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
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Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem. Sjednica Općinskog vijeća
može se održavati i putem video veze.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se
vijećnicima, načelniku, zamjeniku načelnika,
pročelniku Upravnog odjela, sredstvima javnog
priopćavanja.

2. Dnevni red
Članak 57.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za
sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.

Članak 58.

Broj: 9

predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti
postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.

Članak 59.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog
dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra
se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda
sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 60.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način
propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka
roka od tri mjeseca od dana odlučivanja Općinskog
vijeća o dnevnom redu.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti
ili spriječenosti potpredsjednik.

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.

Članak 62.

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim

Članak 61.

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
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vijeća.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.
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zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i
udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne
broji prilikom glasovanja.

Članak 65.
Članak 63.
Predsjednik Općinskog vijeća daje
vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o
povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje
riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može
trajati duže od tri minute.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati
objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog
dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez
rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
drži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 64.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća
će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem

Na sjednici Općinskog vijeća se može
odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo
jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se
prijavili za govor u skladu sa člankom 63. ovog
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu
govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su
ranije govorili o toj temi.

4. Tijek sjednice
Članak 66.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog
vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja
stručne poslove za Općinsko vijeće.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i
sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za
vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
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Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.
5. Odlučivanje

Broj: 9

da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga
i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja,
smatraju se uzdržanim glasovima.

Članak 67.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog
vijeća, potrebna je nazočnost natpolovične većine
ukupnog broja vijećnika, osim u slučajevima kada je
ovim Poslovnikom drugačije određeno.

Članak 68.

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih
glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća
nazočna natpolovična većina ukupnog
broja
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom općine ili
ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
Jedinstvenog upravnog odjela u čijoj je nadležnosti
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog
vijeća.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
Statut općine,
Poslovnik Općinskog vijeća,
Proračun,
godišnji izvješće o izvršenju Proračuna
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća
odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika
odluku o raspisivanju referenduma o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga
utvrđenih Statutom općine Velika Kopanica

Članak 70.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja,
predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 71.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.

6. Glasovanje
Članak 69.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena
su abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik iz članka 69. ovog
Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća može
odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati
kod tajnog glasovanja.
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Članak 72.

XIV. IZBORI I IMENOVANJA

Službenik ili vijećnik koji pomaže
predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog
glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

Članak 76.

Članak 73.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i
prvo glasovanje.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u
postupku propisanim Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

Članak 77.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u
radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju
poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.

Članak 74.
Vijećnik može glasovati samo jednim
glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za
koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je
zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 75.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali
glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog
vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog
vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik Općinskog
vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 78.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja
ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća
u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije
u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti
prestaju im izborom novog predsjednika Općinskog
vijeća.
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Članak 79.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog
vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom
izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 80.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati
novog predsjednika.

Broj: 9

Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva službenik
Jedinstvenog upravnog odjela koji vodi zapisnik.

Članak 83.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski
snimati ako o tome donese odluku Općinsko
vijeće, a prijepis tonske snimke sjednice čuva se u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika
Kopanica.
Upravno tijelo općine Velika Kopanica je dužno
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša
tonski snimak sjednice, ako se sjednica snimala.

XVI. JAVNOST RADA
Članak 84.

XV. ZAPISNICI
Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
Članak 81.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi, te o donesenim odlukama.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća
veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu
pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 82.

Članak 85.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice,
prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na
zapisnik prethodne sjednice.

O radu Općinskog vijeća javnost se
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja,
oglasne ploče i objavom na web stranicama općine.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu,
donesene odluke i akti, te zapisnici o radu Općinskog
vijeća mogu se objavljivati i na službenim web
stranicama općine.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Članak 86.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima
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klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 87.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za
druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje
predsjednik Općinskog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 88.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik Općinskog vijeća općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 10/01).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:021-01/09-01/6
Ur.br.2178/12-03-09-4
Velika Kopanica, 15. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

15.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05,109/07 i 125/08 i 36/09.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br.9/09) Općinsko vijeće općine Vrpolje
na 3. sjednici održanoj 17. srpnja 2009. donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Vrpolje

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća općine Vrpolje.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom
predsjednika Općinskog
vijeća, ukoliko je na
konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne
komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je
predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i
najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se
himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino”.

Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
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Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću općine Vrpolje obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine Vrpolje,
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i općine Vrpolje.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara:
“Prisežem”.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici na kojoj je nazočan.
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III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
općine Vrpolje.

Članak 7.
Pročelnik i službenici Jedinstvenog upravnog odjela
općine Vrpolje dužni su vijećniku pružiti obavijesti i
uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu
sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za
sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član,
a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

Članak 4.

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Članak 8.

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj je u
trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je
prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama Statuta općine
Vrpolje.

Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i
Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili
najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu
dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog
vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub
nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
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vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za
rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i
dostavu materijala i dr.).

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika .
Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira
Općinsko
vijeće iz redova vijećnika, javnim
glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog
kandidata.

Broj: 9
Članak 12.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom općine Vrpolje i ovim
Poslovnikom.

Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva
međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika
klubova vijećnika.

Članak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno
službenik koji obavlja stručne poslove za Općinsko
vijeće.

V. RADNA TIJELA
Članak 11.

Članak 15.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
općine Vrpolje su:
1. Mandatna komisija
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut i Poslovnik

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se
ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili
najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o
istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat
ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik
Vijeća određuje potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u
slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka,
Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća.

Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja,
uz prethodni poziv političkim
strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje
prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.
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Članak 16.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

Članak 17.
Komisija za izbor i imenovanja, čine predsjednik,
potpredsjednik i tri člana.
Komisija za izbor i imenovanja bira se na prvoj
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu
iz redova vijećnika Općinskog vijeća.
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Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
načelnika/zamjenika općine Vrpolje
obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine
Vrpolje, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Vrpolje.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno načelnika i zamjenika, a
načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo
ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.

Članak 21.
Načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama
Općinskog vijeća.

Članak 18.
Odbor za Statut i Poslovnik ima pet članova, a čine
ga predsjednik, potpredsjednik i dva člana iz reda
vijećnika, te još jedan član iz reda stručnih djelatnika.

Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda
koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red
sjednice Općinskog vijeća.

Članak 22.
Članak 19.
Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran
je odlukom o osnivanju radnih tijela.
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća,
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog
vijeća ili pisanim pozivom.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog
tijela.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća
i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom
radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i
stručna objašnjenja, te obavještava načelnika o
stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća, odnosno
radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko
vijeće.

Članak 23.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
NAČELNIKA

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

Članak 20.
Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća polažu
prisegu.

Članak 24.
Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika
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propisan je Statutom općine Vrpolje.

VII. AKTI VIJEĆA
Članak 25.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik
Vijeća.

Članak 26.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka, odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst
odluke, odnosno drugog akta, koji je usvojen na
sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog
pismohrani općine .

vijeća čuvaju se u

Članak 27.
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 vjesniku Brodsko-posavske županije.“
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se Jedinstveni upravni odjel, odnosno službenik koji
obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

Članak 28.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna
tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
određena tijela.

Broj: 9
Članak 29.

Ako predsjednik Općinskog
vijeća utvrdi da
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta
ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi,
smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili
odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3
mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

Članak 30.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba
važećeg akta koja se mijenja, odnosno dopunjuje. Uz
prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija.
Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a
ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom
objave, obrazložit će opravdanost ranijeg stupanja na
snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o
izraženim mišljenjima i primjedbama.
Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i
kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj
radnog tijela i Odbor za Statut i Poslovnik.
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Članak 31.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Općinskog
vijeća pozvat će
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan
prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća
redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 32.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga
akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog
Proračuna i prijedlog Prostornog plana 20 minuta.
Općinsko vijeće može odobriti i duže trajanje
uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog
stavkom 1. ovog članka.

Članak 33.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći
akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika.
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Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi
amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

Članak 35.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi
kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za
pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Članak 36.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i načelnik,
neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu
usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 37.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim
dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
ako ga je podnio predlagatelj akta,
ako ga je podnio Odbor za Statut i Poslovnik i
s njima se suglasio predlagatelj akta,
ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s
njima se suglasio predlagatelj akta.

Članak 38.
Članak 34.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi,
vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o
amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio
načelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj
se odlučuje.
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Članak 39.

Članak 42.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka
konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku
mogu se podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom
postupku.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM
POSTUPKU

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA
OPĆINE VRPOLJE
Članak 43.

Članak 40.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili
ako bi ne donošenje takvog akta u odredenom roku
moglo uzrokovati znatniju štetu za općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29.
ovog Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/2
vijećnika.

Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna i
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine
podnosi načelnik na način i u rokovima propisanim
zakonom.

Članak 44.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.

X. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 45 .

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
načelniku, zamjeniku načelnika u svezi poslova iz
njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća,
a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.

Članak 41.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red
sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati
najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti
samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati
najduže pet minuta.
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Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti
razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj
sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Načelnik, odnosno zamjenik načelnika dostavljaju
pisani odgovor vijećniku posredovanjem
predsjednika Općinskog
vijeća. Predsjednik
Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim
vijećnicima.
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dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije
minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je
predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom
odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti
dopunsko pitanje.

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA
Članak 49.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s
odredbama Statuta općine Vrpolje.

Članak 46.
Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku i
zamjeniku načelnika kao i odgovor na ta pitanja
moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na
prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na
postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće
to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno
i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 47.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja
profesionalnu tajnu načelnik, zamjenik načelnika
mogu predložiti da se odgovori neposredno vijećniku
ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti
javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji
djelokrug rada je to pitanje.

Članak 50.
Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu
mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 51.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice
Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka
prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od
dana primitka.

Članak 52.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog
vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Članak 48.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici
Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i

Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na
podneseni prijedlog.
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Članak 53.

Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može
završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je
zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili
donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

Broj: 9

područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika.

Članak 56.
Sjednice Vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo
u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

Članak 54.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća načelnika mogu prijedlog povući najkasnije
prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije
usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti
prije proteka roka od 3 mjeseca od dana kada je
Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća
prijedlog za traženje izvješća od načelnika.

XII. RED NA SJEDNICI

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5
dana prije održavanja sjednice. Samo iz opravdanih
razloga ovaj rok se može skratiti.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju
se vijećnicima, načelniku i zamjeniku načelnika.

2. Dnevni red

l. Sazivanje sjednice

Članak 57.

Članak 55.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

Sjednicu Općinskog
Općinskog vijeća.

vijeća saziva predsjednik

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog
Načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.

Članak 58.

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u
pravilu na početku sjednice.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati načelnik u roku od 15 dana.

Prilikom utvrdivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
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predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim
predmetom.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
U dnevnom redu usvaja se zapisnik s prethodne
sjednice.
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Članak 62.

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.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 59.
Članak 63.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrdenog dnevnog
reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra
se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda
sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 60.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta
bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni
red Općinskog vijeća na način propisan člankom 29.
ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od
dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o
povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje
riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može
trajati duže od tri minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati
objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog
dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez
rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
drži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 61.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti potpredsjednik kojeg ovlasti
predsjednik.

Članak 64.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
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upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća
će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem
zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i
udaljiti ga sa sjednice.

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za
vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži većina sjednici
nazočnih vijećnika.

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne
broji prilikom glasovanja.

Članak 65.

Broj: 9

5. Odlučivanje
Članak 67.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije
određeno.

Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Članak 68.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se
prijavili za govor u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu
govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su
ranije govorili o toj temi.
4. Tijek sjednice

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom općine
ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
-

Članak 66.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog
vijeća, odnosno službenika koji obavlja stručne
poslove za Općinsko vijeće.

-

Statut općine ,
Poslovnik Općinskog vijeća,
Proračun,
Godišnji izvješće o izvršenju Proračuna
Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća
Odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika
Odluku o raspisivanju referenduma o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga
utvrđenih Statutom općine Vrpolje

6. Glasovanje
Članak 69.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i
sat.

Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

Strana: 1139

glasuje tajno.

precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

Glasačke listiće priprema službenik Jedinstvenog
upravnog odjela za obavljanje stručnih poslova za
potrebe Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog
vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će
mu pomagati kod tajnog glasovanja.

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 uzdržao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga
i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja,
smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje
stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća ili
predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 72.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasačke listiće.

Članak 73.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i
prvo glasovanje.

Članak 74.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno.

Članak 70.
Predsjednik Općinskog
glasovanja.

vijeća objavljuje rezultat

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja,
predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za
koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem
je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 75.
Članak 71.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena
su abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog
vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
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Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.

Broj: 9

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja
dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika
Općinskog vijeća.

XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 76.

Članak 79.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira
i razrješava Općinskog vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom općine Vrpolje i ovim
Poslovnikom.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom
izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 77.

Članak 80.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove
iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere
novog, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima
sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere
novi predsjednik.

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik Općinskog
vijeća kojeg predsjednik odredi.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenju predsjednika
izabrati novog predsjednika.

XIV. ZAPISNICI

Članak 78.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati
obrazloženje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu
najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja
se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od
kada je prijedlog zaprimljen.

Članak 81.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.

Članak 82.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, iznijeti
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
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Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni
upravni odjel.

XV. JAVNOST RADA
Članak 83.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (glasno razgovarati,
upotrebljavati mobitel i sl)

Članak 87.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog
vijeća općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
15/01.)
Klasa: 021-05/09-01/05
Ur.br.: 2178/11-01/09-2
Vrpolje, 17. 7. 2009.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Ivan Pralas, v.r.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća
veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu
pratiti rad Općinskog vijeća.
16.
Članak 84.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, ili oglasne
ploče.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07 i 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće općine
Vrpolje na 3. sjednici održanoj 17. srpnja 2009.g.
donijelo je

Članak 85.
STATUT
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji
su u skladu s posebnim propisima klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.

općine Vrpolje

I. OPĆE ODREDBE
Članak 86.
Članak 1.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti
o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela
može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga
sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik
Općinskog vijeća.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni
djelokrug općine Vrpolje, njena obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine
Vrpolje, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog
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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
Vrpolje.

Broj: 9

zakonom i ovim Statutom .

Članak 5.
Dan općine Vrpolje je 24. lipnja, koji se svečano slavi
kao općinski blagdan.

Članak 2.
Općina Vrpolje je jedinica lokalne samouprave na
području utvrđenom Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Vrpolje obuhvaća područja naselja: Vrpolje,
Čajkovci i Stari Perkovci.
Granice područja općine Vrpolje idu katastarskim
granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar
područja.
Granice općine Vrpolje mogu se mijenjati na način i
po postupku propisanom zakonom.
Naziv, područje i sjedište općine Vrpolje određeni su
zakonom.

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 6.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna
dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled općine Vrpolje, a poglavito za naročite
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti,
kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje
aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 7.
Članak 3.
Općina Vrpolje je pravna osoba.
Sjedište općine Vrpolje je u Vrpolju, Trg dr. Franje
Tuđmana bb..
Tijela i upravna tijela općine Vrpolje imaju pečate.

Javna priznanja općine Vrpolje su:
1. Počasni građanin općine Vrpolje
2. Nagrada općine Vrpolje za životno djelo
3. Nagrada općine Vrpolje
4. Zahvalnica općine Vrpolje

Članak 8.
II.

OBILJEŽJA OPĆINE VRPOLJE
Članak 4.

Općina Vrpolje ima grb i zastavu.
Grb općine Vrpolje je u obliku štita, tamno plave boje
na kojem se nalazi zlatni žuti- žir između unakrst
položena dva zlatno žuta klasa pšenice.
Zastava općine Vrpolje je jednobojna, svjetlo plave
boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb općine
Vrpolje smješten je u sredini zastave na sjecištu
dijagonala.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe
tradicija i dostojanstvo općine Vrpolje.
Obilježjima iz stavka 1-3. ovog članka predstavlja se
općina Vrpolje i izražava pripadnost općini Vrpolje .
Način uporabe i zaštita obilježja općine Vrpolje
utvrđuje se posebnom odlukom načelnika, u skladu sa

Uvjete za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterije i postupak njihove dodjele, te tijela
koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje
se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV.

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
općina Vrpolje uspostavlja i održava suradnju s
drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
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ugovorima.

Članak 14.

Članak 10.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.

Članak 11.
Sporazum o suradnji općine Vrpolje i općine ili grada
druge države objavljuje se u službenom glasilu
Brodsko-posavske županije.

Članak 12.
Općina Vrpolje u postupku pripremanja i donošenja
općih akata na razini Brodsko-posavske županije, te
zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske,
a koji se neposredno odnose na općinu, daje
inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka
u ime općine Vrpolje mogu podnositi Općinsko vijeće
i načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno
putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u
Hrvatskom saboru.

V.

Strana: 1143

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.

Općina Vrpolje samostalna je u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim
Statutom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i
akata tijela općine Vrpolje.

Općina Vrpolje u samoupravnom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili
zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito
poslove koji se odnose na:
- Uređenje naselja i stanovanje,
- Prostorno i urbanističko planiranje,
- Komunalno gospodarstvo,
- Brigu o djeci,
- Socijalnu skrb,
- Primarnu zdravstvenu zaštitu,
- Odgoj i osnovno obrazovanje,
- Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- Zaštitu potrošača,
- Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- Protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- Promet na svom području ,
- Ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Vrpolje obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.
Općina Vrpolje
može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili
više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s
posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1.. ovog članka donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom
organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
Općinsko vijeće općine Vrpolje, može posebnom
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
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djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa
za građane na području više jedinica lokalne
samouprave prenijeti na
Brodsko-posavsku
županiju, u skladu s njezinim Statutom.

Članak 16.

-
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Obavlja i uređuje druge poslove koji su u
neposrednoj vezi s interesima općinske
zajednice za njezin gospodarski, društveni i
socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se
utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela općine
Vrpolje u skladu sa zakonom.

Općina Vrpolje u okviru samoupravnog djelokruga:
-

-

-

-

-

-

-

-

Raspolaže, upravlja i koristi imovinu u
vlasništvu općine,
Promiče društveni i gospodarski napredak
radi vrednovanja lokalnih posebnosti i
poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
Vodi brigu o potrebama i interesima
stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne
zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,
Osigurava uvjete za utvrđivanje politike
gospodarenja prostorom i unapređenja i
zaštitu prirodnog okoliša,
Obavlja poslove u vezi s poticanjem
poduzetničke aktivnosti i korištenja prostora
u vlasništvu općine,
Osigurava uvjete za održivi razvitak
komunalne djelatnosti,
Vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti
stanovanja i komunalnim objektima,
Organizira obavljanje komunalnih i drugih
djelatnosti,
Osniva pravne osobe radi ostvarivanja
gospodarskih, društvenih, komunalnih,
socijalnih i drugih interesa i potreba
stanovništva,
Obavlja razrez i naplatu prihoda koji
pripadaju općini Vrpolje
Potiče primjenu djelotvornih mjera radi
zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove
socijalne skrbi,
Potiče aktivnosti udruga građana,
Promiče očuvanje prirodne baštine,
povijesnog, kulturnog i graditeljskog
nasljeđa,
Osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu
zaštitu,
Osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
Donosi Proračun općine Vrpolje,

V I . N E S P O S R E D N O S U D J E L O VA N J E
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 17.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu
općeg akta (npr. prijedlog općeg akta kojim se uvodi
prirez kao i drugih općih akata), radi prethodnog
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja
općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o
raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih
odbora na području općine i 20% birača upisanih u
popis birača općine.

Članak 19.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na
način propisan zakonom.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
kada krše i ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća
kada svojim radom prouzroče općini Vrpolje
znatnu materijalnu štetu u iznosu od 1% od
Proračuna općine Vrpolje u tekućoj godini
(Napomena : Ako 1% od Proračuna iznosi
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preko 500.000,00 kuna tada je znatna
materijalna šteta, šteta u iznosu od
500.000,00 kuna i više )
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz st.1. ovog članka može dati najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća općine
Vrpolje. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati
i 20% birača upisanih u popis birača općine Vrpolje.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata
načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog
referenduma.

Strana: 1145
Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području općine Vrpolje,
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i
upisani su u popis birača.

Članak 23.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.

Članak 24.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.

Članak 25.
Članak 20.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 19. Statuta, Općinsko vijeće je dužno
dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 21.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela
koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o
kojima se raspisuje referendum, referendumsko
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o
kojima će birači odlučivati, te dan održavanja
referenduma.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz st.1. ovog članka određuju se pitanja o
kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 26.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
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potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je
sazvan zbor građana.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

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

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim
Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika
općine.
Ukoliko se na način propisan st.2. ovog članka ne
može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja
Općinsko vijeće.

Članak 27.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od
prijema prijedloga.

Članak 30.

Članak 31.
Članak 28.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Vrpolje, kao i
na rad njenih upravnih tijela, kao i na nepravilan odnos
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti .
Na podnesene predstavke i pritužbe načelnik općine
Vrpolje, odnosno pročelnik upravnog odijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz st. 1. ovoga članka osigurava se
uspostavljanjem knjige
pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim
komuniciranjem
s navedenim ovlaštenim
predstavnicima tijela općine Vrpolje .

VII. TIJELA OPĆINE VRPOLJE
Članak 29.
Tijela općine Vrpolje su: Općinsko vijeće i načelnik
općine

Općinsko vijeće donosi:
Statut općine,
Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
Odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine,
Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
Odluku o privremenom financiranju,
Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Vrpolje
čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno
čija je pojedinačna vrijednost veća od
1.000.000 kuna),
Programe javnih potreba,
Odluku o promjeni granice općine Vrpolje,
Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih
odjela i službi,
Osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za općinu,
Daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
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-

-

-

-

osnivanju nije drugačije propisano,
Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu s općim aktom i
zakonom,
Raspisuje lokalni referendum,
Bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
Bira i razrješava predsjednike i članove
radnih tijela Općinskog vijeća,
Odlučuje o pokroviteljstvu,
Donosi odluku o kriterijima, načinu i
postupku za dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
Imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
Donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.

-
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Upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
Brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
Održava red na sjednici Općinskog vijeća,
Usklađuje rad radnih tijela,
Potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
Brine o suradnji Općinskog vijeća i
načelnika,
Brine se o zaštiti prava vijećnika,
Obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.
Općinsko vijeće čini 15 vijećnika.

Članak 36.
Članak 32.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda,
predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća
preuzeti pokroviteljstvo društvene,
znanstvene, kulturne sportske ili druge manifestacije
od značaja za općinu Vrpolje. O preuzetom
pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko
vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika.
Potpredsjednici se u pravilu biraju sukladno strukturi
Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to
vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
-

Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
-

Zastupa Općinsko vijeće
Saziva i organizira, te predsjedava
sjednicama Općinskog vijeća,
Predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

-

-

Ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije podnošenja iste,
Ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
Ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
Ako odjavi prebivalište s područja općine
Vrpolje danom odjave prebivališta,
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Ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
Smrću.

Članak 38.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
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Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu
odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u
radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.

Članak 40.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Općinskog vijeću,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na
sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
1.1. RADNA TIJELA
Članak 39.

Članak 41.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

Radna tijela Općinskog vijeća su:

-

-

-

-

-

Sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
Raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje
je na dnevnom redu sjednice Vijeća
Predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata
Postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
Postavljati pitanja načelniku i zamjeniku
načelnika,
Sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
Prihvatiti se članstva u najviše 3 radna tijela u
koje ga izabere Općinsko vijeće,
Tražiti i dobiti podatke, potrebne za
obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela
općine, te u svezi s tim koristiti njihove
stručne i tehničke usluge.

Komisija za izbor i imenovanja
Odbor za Statut i Poslovnik
Mandatna komisija

Članak 42.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
-

-

Izbor i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
Izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
Imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
Propise o primanjima vijećnika, te naknade
troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9
Članak 43.
Odbor za Statut i Poslovnik:
-

-

-

Predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
Predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća,
Razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,
Obavlja i druge poslove određene ovim
Statutom.

Članak 44.
Mandatna komisija:
-

-

-

-

tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća .
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. NAČELNIK
Članak 46.
Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvrš
ne vlasti općine.
Mandat načelnika traje četiri godine.
U obavljanju izvršne vlasti načelnik:
-

Na konstituirajućoj sjednici obavještava
Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
Obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
Obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
Obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
Obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.

-

-

Članak 45.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati i druga stalna i povremena radna
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Priprema prijedloge općih akata,
Izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća,
Utvrđuje prijedlog Proračuna općine i
izvršenje Proračuna,
Upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Vrpolje čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše
do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
Upravlja prihodima i rashodima općine,
Upravlja raspoloživim novčanim sredstvima
na računu Proračuna općine,
Donosi pravilnik o unutarnjem redu za
upravna tijela općine,
Imenuje i razrješava pročelnike upravnih
tijela,
Utvrđuje plan primanja u službu u upravna
tijela općine,
Predlaže izradu Prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
Usmjerava djelovanje upravnih odjela i
službi općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine
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-

Daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
Obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
Obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.

-

Broj: 9

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 50.
Članak 47.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela općine.

Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 51.
Članak 48.
Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog
djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik načelnika u slučaju iz st.1. ovog članka
dužan je pridržavati se uputa načelnika.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine
za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do
15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60
dana od dana primitka zahtjeva. Općinsko vijeće ne
može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno
podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci
od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Načelnik i zamjenik načelnika izabrani na
neposrednim izborima odlučuju hoće li dužnost na
koju su izabrani obavljati profesionalno.
Načelnik i zamjenik načelnika dužni su u roku od
osam (8) dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest nadležnoj službi u općini o tome hoće
li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Članak 49.

Članak 53.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga općine:

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po
sili zakona:

-

-

Ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od
osam dana o tome obavijestiti predstojnika
Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj
županiji, te čelnika središnjeg tijela državne
uprave ovlaštenog za nadzor nad
zakonitošću rada tijela jedinica lokalne
samouprave,

Članak 52.

-

-

Danom podnošenja ostavke,
Danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
Danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
Danom odjave prebivališta s područja općine
Vrpolje,
Danom prestanka hrvatskog državljanstva,
Smrću.
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Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
načelnika.
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Članak 57.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

Članak 54.
Članak 58.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u
slučajevima i u postupku propisanom člankom 19.
ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti načelnika.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
Proračunu općine Vrpolje i iz drugih prihoda u skladu
sa zakonom.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 59.
Na području općine Vrpolje osnivaju se mjesni
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima .

Članak 55.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Vrpolje, utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom
preneseni na općinu Vrpolje ustrojavaju se upravna
tijela općine.
Upravna tijela općine ustrojavaju se kao upravni
odjeli. Za obavljanje naprijed navedenih poslova u
općini Vrpolje ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja, koji
čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po
postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se
detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela
mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog tijela
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća..
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 56.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u
okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela općine Vrpolje, te u slučaju
neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane
mjere.

Mjesni odbori na području općine Vrpolje su:
1. Mjesni odbor Vrpolje
2. Mjesni odbor Čajkovci
3. Mjesni odbor Stari Perkovci
Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se
na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te
odluke.

Članak 61.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
može dati 20 % građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
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Broj: 9

odbora, organizacije i udruženja građana, te načelnik.

Članak 66.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog
se dostavlja u pisanom obliku načelniku općine.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
načelnik općine u roku od 60 dana od dana donošenja
odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora
odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili
raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.
Odluku o izboru članova Vijeća mjesnog odbora
donosi Općinsko vijeće.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 62.
Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim
Statutom.

Članak 67.
Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na
propisani način i po propisanom postupku, obavijestit
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom
vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od
60 dana od prijema prijedloga.

Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje se
prema broju stanovnika na području mjesnog odbora
na način da Vijeće mjesnog odbora koji ima do 1000
stanovnika ima 7 članova, a Vijeće mjesnog odbora
koji ima više od 1000 stanovnika, a manje od 2000
stanovnika ima 11 članova, a za preko 2000
stanovnika ima 13 članova.
Vijeće mjesnog odbora ima:

Članak 63.
1.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se
podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila
mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja
mjesnog odbora.

Članak 64.
Tijela mjesnog odbora su :
Vijeće mjesnog odbora i
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

2.
3.

Trinaest (13) članova u mjesnom odboru
Vrpolje
Sedam (7) članova u mjesnom odboru
Čajkovci
Jedanaest (11) članova u mjesnom odboru
Stari Perkovci

Članak 68.
Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 65.

Članak 69.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo
neposredno tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri
godine.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz
svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne samouprave.
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Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora:
-

-

Donosi program rada i izvješće o radu
mjesnog odbora,
Donosi pravila mjesnog odbora,
Donosi plan manjih komunalnih akcija i
utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
Donosi financijski plan i godišnji obračun
prema sredstvima namijenjenim mjesnim
odborima u Proračunu općine Vrpolje,
Bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednika Vijeća,
Saziva mjesne zborove građana,
Surađuje s drugim mjesnim odborima na
području općine Vrpolje,
Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća
i načelnika.

Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o
potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može
sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 75.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:
-

Članak 71.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora,
osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih
akcija kojima se poboljšava komunalni standard
građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o
poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba
građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture,
športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
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-

Predstavlja mjesni odbor i Vijeće mjesnog
odbora,
Saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red,
predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte
vijeća,
Provodi i osigurava provođenje odluke
Vijeća, te izvješćuje o provođenju odluke
Vijeća,
Surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća i
načelnikom,
Informira građane o pitanjima važnim za
mjesni odbor i
Obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće
mjesnog odbora i Općinsko vijeće općine
Vrpolje i načelnik.

Članak 72.
Članak 76.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način
konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova
Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanja prava i dužnosti
predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad
mjesnog odbora.

Članak 73.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog
odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel općine
Vrpolje.

Članak 77.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik
općine.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno
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pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za
koje se traži promjena područja.

-

Članak 78.

-

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja načelnik općine.
Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad
zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava
povjerene mu poslove.

-

X. IMOVINA
VRPOLJE

I

FINANCIRANJE

OPĆINE

Članak 79.

-

Broj: 9

prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše općina Vrpolje u
skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima sa Županijom i
Republikom Hrvatskom,
sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 82.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Vrpolje
iskazuju se u Proračunu općine Vrpolje.
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih
potječu.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju općini Vrpolje, čine imovinu općine
Vrpolje .

Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu
i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 80.

Članak 83.

Imovinom općine upravljaju načelnik općine i
Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog domaćina.

Proračun općine Vrpolje i odluka o izvršenju
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za
godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci,
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom općine
donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom,
na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu općine.

Članak 81.
Općina Vrpolje ima prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine Vrpolje su:
-

-

općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu općine i
imovinskih prava,

Članak 84.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku godinu
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom, i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 85.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i
primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom,
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Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i
dopunama Proračuna po postupku propisnom za
donošenje Proračuna.
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Članak 91.

Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.

Članak 86.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Brodsko-posavske županije.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo
financija.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.

XI. AKTI OPĆINE

Članak 92.
Članak 87.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju Proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinačnim stvarima.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi plaćanja
doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom
postupku.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
načelnika općine kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.

Članak 93.
Članak 88.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog
vijeća.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća
u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu.

Članak 89.

Članak 94.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na
snagu danom objave.

Članak 90.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 87.
ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim
Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnih tijela.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
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JAVNOST RADA
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ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino
područje u zakonom propisanom roku.

Članak 95.
Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela
općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 96.
Javnost rada Općinskog vijeća, načelnika i
Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se:
-

javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije.

Članak 99.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
općine Vrpolje od 18.10.2001.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/01 ) i Statutarna
odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine
Vrpolje od 24. 4. 2006.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/06 .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/09-01/05
Urbroj: 2178/11-01/09-1
U Vrpolju, 17. 7. 2009.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Ivan Pralas, v.r.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 97.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.
17.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na
dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 98.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
općine Vrpolje i zakona, uskladit će se s odredbama

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu
poslovnog prostora (NN br. 91/96, 124/97 i
174/04), te članka 31. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
9/09), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 3.
sjednici održanoj 17. 7. 2009. godine, donijelo je
sljedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i
uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu općine Vrpolje
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Članak 1.

U Odluci o načinu i uvjetima davanja u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 11/97) u svim odredbama Odluke riječi
"Općinsko poglavarstvo" zamjenjuje se riječima:
"načelnik".
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18.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/09), članovi Općinskog
vijeća općine Vrpolje su na 3. sjednici Općinskog
vijeća od 1. srpnja 2009. godine donijeli

Članak 2.

RJEŠENJE

Ostale odredbe Odluke o načinu i
uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
11/97)
ostaju
nepromijenjene.

o izboru drugog potpredsjednika Općinskog
vijeća općine Vrpolje

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/09-01/05
Urbroj: 2178/11-01/09-6
U Vrpolju, 17. 7. 2009.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Ivan Pralas, v.r.

Članak 1.
Joža Biščanić (HDSSB) izabire se za
drugog potpredsjednika Općinskog vijeća općine
Vrpolje.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/09-01/05
Urbroj: 2178/11-01/09-5
U Vrpolju, 17. srpnja 2009.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Ivan Pralas, v.r.
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Klasa: 021-05/09-02/05
Urbroj: 2178/11-02/09-4
Vrpolje, 17. 7. 2009.g.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» br. 174/04., 79/07 i
38/09.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 3. sjednici
održanoj 17. srpnja 2009.g. donijelo je

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pralas, v.r.

ODLUKU
20.
o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Vrpolje

Članak 1.
U Stožer zaštite i spašavanja općine Vrpolje
imenuju se:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Željko Lukačević, načelnik Stožera
(zamjenik načelnika općine)
Nada Funarić,
član (djelatnica Općinske uprave)
Ivica Zmaić, član
(predstavnik policijske uprave)
Jadranka Čorluka, član
(djelatnik područnog ureda za zaštitu i
spašavanje)
Joža Biščanić, član
(predstavnik Vatrogasne zajednice)
dr. Predrag Vučković, član
(predstavnik Doma zdravlja)
Josip Abramović, član
(predstavnik komunalnog poduzeća)
Josip Ostrogonac, dr.vet.med., član
(predstavnik veterinarske službe)

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/09), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 3. sjednici
održanoj 17. srpnja 2009. godine donosi
ODLUKU
o određivanju potpisnika
žiro računa općine Vrpolje

Članak 1.
Za potpisnike žiro računa općine Vrpolje broj:
2340009-1851400001 (PBZ d.d. PJ Slavonski Brod
)ovlašćuje se:
1. Ankica Zmaić, načelnica
Stari Perkovci, Kolodvorska 21
Br. O.I. 103719890 PU Brodsko-posavska
2. Željko Lukačević, zamjenik načelnice
Vrpolje, J.B. Jelačića 43
Br. O.I. 103680156 PU Brodsko-posavska

Članak 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Ovlaštene osobe iz članka 1. ove Odluke
pojedinačno će potpisivati naloge za plaćanje i drugu
financijsku dokumentaciju platnog prometa.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
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Klasa: 021-05/09-01/05
Urbroj: 2178/11-01/09-3
Vrpolje, 17. 7. 2009.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pralas, v.r.
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 9

