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OPĆINA BEDNJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,

109/07, 125/08, i 36/09), općinski načelnik Općine
Bednja u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine donosi
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ODLUKU
o obustavi od primjene
Statuta Općine Bednja

broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, i 36/09), općinski načelnik Općine
Bednja u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi

Članak 1.
Obustavlja se od primjene Statut Općine Bednja,
Klasa: 012-03/09-05/1, Urbroj: 2186/013-06-09-1
od 14. srpnja 2009. godine objavljen u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije«, broj 20/09, a radi
neusklađenosti članka 37, 38. i 39. navedenog Statuta
sa člancima 27. - 52. Zakona o lokalnoj i područnoj
samoupravi. Sukladno navedenim odredbama Zakona
o lokalnoj i područnoj samoupravi tijela jedinica lokalne samouprave su samo Općinsko vijeće i načelnik
Općine, te je s tim u vezi potrebno brisati članke 37,
38. i 39. Statuta.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Bednja dužno je u roku
od 15 dana od dana donošenja ove Odluke otkloniti
uočene nedostatke, te uskladiti Statut sa zakonskim
propisima Republike Hrvatske.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 012-03/09-05/1
URBROJ: 2186/013-06-09-2
Bednja, 18. kolovoza 2009.
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ODLUKU
o obustavi od primjene Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Bednja
Članak 1.
Obustavlja se od primjene Poslovnik Općinskog
vijeća Općine Bednja, Klasa: 012-01/09-05/1,
Urbroj: 2186/013-05-09-1 od 14. srpnja 2009. godine objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije« broj 20/09 iz razloga što je isti donesen na
temelju Statuta Općine Bednja koji nije usklađen s
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi. Iz tog razloga potrebno je donijeti novi
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bednja na temelju
novog Statuta Općine Bednja.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Bednja dužno je u roku
od 15 dana od dana donošenja ove Odluke otkloniti
uočene nedostatke, te uskladiti Poslovnik s odredbama
novog Statuta Općine Bednja i zakonskim propisima
Republike Hrvatske.
Članak 3.

Općinski načelnik
Mirko Bistrović, dipl. soc., v. r.

2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 012-04/09-06/1
URBROJ: 2186/013-06-09-2
Bednja, 18. kolovoza 2009.
Općinski načelnik
Mirko Bistrović, dipl. soc., v. r.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
20.

Članak 1.

Na temelju članka 8. i 35. stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 31/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje,129/05, 109/07 i 125/08), Općinsko vijeće
Općine Bednja na 4. sjednici, održanoj 2. rujna 2009.
godine, donosi
STATUT
Općine Bednja
A. OPĆE ODREDBE

Ovim Statutom uređuje se:
-

samoupravni djelokrug Općine Bednja (u daljnjem tekstu: Općina),

-

javna priznanja Općine,

-

neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,

-

Općinsko vijeće i njegova tijela,

-

načelnik,

-

tijela za obavljanje poslova iz djelokruga Općine,
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mjesna samouprava,
imovina i financiranje Općine,
akti Općine,
javnost rada i odgovornost,
druga pitanja od značaja za Općinu.

Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave na području
utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova
i općina u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Općina je pravna osoba.
Naziv Općine je Općina Bednja.
Sjedište Općine je u Bednji, Trg svete Marije 26.
Članak 4.
Općina obuhvaća područja naselja: Bednja, Benkovec, Brezova Gora, Cvetlin, Jamno, Jazbina Cvetlinska,
Ježovec, Mali Gorenec, Meljan, Osonjak, Pašnik, Pleš,
Podgorje Bednjansko, Prebukovje, Purga Bednjanska,
Rinkovec, Sveti Josip, Šinkovica Bednjanska, Šinkovica
Šaška, Šaša, Trakošćan, Veliki Gorenec, Vranojevlje,
Vrbno, Vrhovec Bednjanski.
Članak 5.
Područje Općine utvrđeno je zakonom, a granice
područja idu katastarskim granicama rubnih naselja
koja ulaze u njegovo područje.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom zakonom.
Članak 6.
Općina ima grb i zastavu.
Opis i način uporabe grba i zastave Općine utvrđeni
su Odlukom o grbu i zastavi Općine Bednja.
Dan Općine je 10. svibnja i on se svečano slavi.
Članak 7.
Općina ima pečat, čiji se oblik i sadržaj utvrđuje
posebnom odlukom.
Članak 8.
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine osobe koje su se istakle naročitim
zaslugama za Općinu. Počasnom građaninu dodjeljuje
se posebna Povelja Općine.
Iz statusa počasnog građanina ne proizlaze posebna
prava odnosno obveze.
Proglašenje počasnim građaninom može se opozvati
ukoliko se počasni građanin pokaže nedostojnim.
Kriteriji za proglašenje počasnog građanina Općine,
te oblik i izgled Povelje Općine, utvrđuju se posebnom
odlukom.
Članak 9.
Općinsko vijeće može dodijeliti i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe
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na svim područjima gospodarskog i društvenog života
od značaja za Općinu.
Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se po
uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom.
Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog, razvitka, Općina
uspostavljanja i održava suradnju s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji
i inozemstvu.
B. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 11.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima
iz samoupravnog djelokruga. Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim
tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
-

uređenje naselja i stanovanje,

-

prostorno i urbanističko planiranje,

-

komunalno gospodarstvo,

-

brigu o djeci,

-

socijalnu skrb,

-

primarnu zdravstvenu zaštitu,

-

odgoj i osnovno obrazovanje,

-

kulturnu, tjelesnu kulturu i šport,

-

zaštitu potrošača,

-

zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-

protupožarnu i civilnu zaštitu,

-

promet na svom području,

-

ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine
djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi čije je obavljanje Općina dužna organizirati, te
poslovi koje može obavljati. Odlukom Općinskog vijeća,
u skladu sa Statutom Općine i Statutom Varaždinske
županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog
djelokruga Općine prenijeti na Varaždinsku županiju,
odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine
da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova
iz samoupravnog djelokruga Županije na području
te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za
njihovo obavljanje.
C. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 12.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i Statutom Općine.
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Članak 13.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu promjena Statuta, o prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao
i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Referendum, na temelju odredaba zakona i Statuta,
raspisuje Općinsko vijeće:
-

na prijedlog jedne trećine njegovih članova,

-

na prijedlog načelnika,

-

na prijedlog polovine mjesnih odbora na području
Općine,

-

na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača
Općine.
Članak 14.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju
se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom,
te datum glasovanja i područje na kojem se provodi
referendum.
Članak 15.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Općine i upisani
su u popis birača.
Članak 16.
Odluka donesena na referendumu obvezuje Općinsko vijeće ili drugo tijelo na koje se odnosi.
Članak 17.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz svoga djelokruga, te drugim pitanjima određenim
zakonom ili Statutom.
Članak 18.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati
donošenje određenog akta ili rješavanje odrađenog
pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, Općinsko
vijeće mora raspravljati, ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine,
te dati odgovor podnositelja, najkasnije u roku od 3
mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 19.
Pravo je svakoga građanina ili pravne osobe podnositi Općinskom vijeću i tijelima Općine predstavke
i pritužbe, te na njih dobiti odgovor u roku 30 dana od
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
D. OPĆINSKO VIJEĆE I NJEGOVA TIJELA
Članak 20.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru
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djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu
sa zakonom i Statutom.
Članak 21.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi proračun Općine,
3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
4. osniva i bira članove radnih tijela Vijeća, odnosno imenuje i razrješuje druge osobe određene
zakonom, drugim propisom ili Statutom,
5. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
Općine
6. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Općinu,
7. donosi odluku o osnivanju mjesnih odbora, te
akte radi provedbe izbora za vijeća mjesnih
odbora,
8. donosi odluke o osnivanju ustanova i drugih
pravnih osoba kojima je osnivač Općina,
9. donosi odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i/ili njegovog zamjenika,
10. donosi odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina Općine, čija ukupna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje
o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od
1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna) od iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
11. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog
vijeća.
I. SASTAV I IZBOR OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 22.
Općinsko vijeće broji 13 članova.
Članak 23.
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po
postupku utvrđenom Zakonom o izboru predstavničkih
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
redovitim izborima traje četiri godine, odnosno mandat
člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim
izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog
vijeća izabranog na redovitim izborima.
Članak 24.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se, prema
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odredbama posebnog zakona smatra nespojivom s
dužnošću općinskog vijećnika, za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti mandat općinskog vijećnika mu
miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, sukladno odredbama posebnog zakona.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata, može
se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 25.
Članovi Općinskog vijeća mogu načelniku postavljati
pitanja o njegovom radu.
Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.
Članak 26.
Član Općinskog vijeća ima pravo na stručnu i
administrativnu pomoć stručnih službi Jedinstvenog
upravnog odjela. Pomoć iz prethodnog stavka član
Općinskog vijeća ostvaruje zahtjevom pročelniku, a
sastoji se u:
-

izradi kopija općih akata Općine,

-

davanju informacija, potrebnih za rad u Općinskom vijeću, koja posebnim aktom nije zaštićena
nekim stupnjem tajnosti.
Članak 27.

Pomoć iz prethodnog članka član Općinskog vijeća
može zatražiti usmeno ili pismeno, a pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno njegova zamjena,
dužni su mu je osigurati u pravilu odmah, a ako to nije
nikako moguće, u roku od 5 dana od dana zahtjeva.
Članak 28.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo
na naknadu troškova sukladno odluci Općinskog vijeća. Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća
utvrđuju se zakonom, Statutom Općine i Poslovnikom
Općinskog vijeća.
Članak 29.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina
članova Općinskog vijeća.
Članak 30.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom
o radu Općinskog vijeća, sukladno zakonu i Statutu.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
II. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 31.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji obavljaju dužnost počasno.
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Predsjednik vijeća predstavlja Općinsko vijeće,
rukovodi njegovim radom, te ima ovlasti i obveze
utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku,
zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti,
te obavljaju i druge poslove koje im povjeri Općinsko
vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće
iz redova članova, javnim glasovanjem, na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanje ili na prijedlog jedne trećine svih vijećnika, na način i po postupku određenom
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
Članak 32.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u
tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog
vijeća na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku
od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća na sazove
sjednicu u navedenom roku, sjednicu će sazvati načelnik Općine, u daljnjem roku od 15 dana.
Nakon bezuspješnog proteka rokova iz stavka 2.
i 3. ovog članka, na temelju pisanog obrazloženog
zahtjeva najmanje trećine vijećnika, sjednicu Vijeća
može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, utvrđuju se Poslovnikom
o radu Općinskog vijeća.
Članak 33.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem, te se održavati putem video veze
(videokonferencije).
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća posebno će se
regulirati pitanja sazivanja, upoznavanja s materijalom,
utvrđivanjem dnevnog reda, sudjelovanja u raspravi
i ostala proceduralna pitanja, za slučaj sazivanja i
održavanja sjednica elektroničkim putem.
Članak 34.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova,
ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova
Općinskog vijeća. Statut Općine, proračun, godišnji
obračun proračuna i odluka o raspisivanju referenduma
za opoziv načelnika i zamjenika načelnika donose se
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i
druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća.
Članak 35.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se u skladu s
Poslovnikom ili drugim općim aktom o nekom pitanju
glasuje tajno.
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III. RADNA TIJELA
Članak 36.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz
njegovog djelokruga. Sastav, broj članova, djelokrug
i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju
se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom
odlukom o osnivanju radnog tijela.
IV. IZVRŠNO TIJELO OPĆINE

Članak 40.
Načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći
akt Općinskog vijeća ako utvrdi da je u suprotnosti sa
zakonom, Statutom Općine ili drugim propisom.
U tom slučaju zatražit će se od Općinskog vijeća da
u roku od 15 dana ukloni uočenu nepravilnost. Ukoliko
Općinsko vijeće u roku iz prethodnog stavka ne ukloni
uočenu nepravilnost, načelnik je dužan u daljnjem roku
od osam dana u tome obavijestiti predstojnika Ureda
državne uprave u Varaždinskoj županiji, te čelnika
središnjeg tijela državne uprave zaduženog za nadzor
nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

Članak 37.
Izvršno tijelo Općine je načelnik i obavlja izvršne
poslove
Članak 38.
Načelnik:

Članak 41.
Načelnik se bira na neposrednim izborima sukladno
posebnom zakonu. Načelnik ima jednog zamjenika.
Zamjenik načelnika bira se na neposrednim izborima
sukladno posebnom zakonu.

1. predstavlja i zastupa Općinu,
2. priprema prijedloge općih akata
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
predstavničkog tijela,
4. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga, te nadzire njegov rad,
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Članak 42.
Načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnosti
na koje su izabrani obavljati profesionalno. Osobe iz
stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od osam dana
od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest
nadležnoj službi u Općini o tome hoće li dužnost na
koju su izabrane obavljati profesionalno.

5. imenuje članove Savjeta,
6. donosi Pravilnik o unutarnjem redu,
7. donosi plan prijama u službu,
8. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u
skladu sa zakonom i Statutom,
9. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina Općine, čija pojedinačna vrijednost
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina,a najviše do 1.000.000,00 kn (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,
10. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora, sukladno zakonu.
Članak 39.
Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja
izvješća o svom radu Općinskom vijeću, najkasnije u
roku 90 dana od dana isteka polugodišta.
U slučaju da Općinsko vijeće ne usvoji izvješće,
načelnik ga je dužan ponovno podnijeti na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća, uzevši u obzir rezultate
rasprave na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko
vijeće može od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga koje načelnik podnosi
na prvoj narednoj sjednici.

Članak 43.
Zamjenik načelnika pomaže načelniku u obavljanju
dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti, te obavlja
i druge poslove koje mu povjeri načelnik.
Članak 44.
Načelnik imenuje članove Savjeta načelnika.
Savjet načelnika ima od 7 do 9 članova, o čemu
odlučuje načelnik.
Savjet je savjetodavno tijelo načelnika i nema
upravljačke ovlasti.
Članovi Savjeta primaju naknadu za svoj rad, prema
posebnoj odluci načelnika.
Članak 45.
Članovi Savjeta imenuju se iz reda stručnjaka, koji
svojim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom
na financijskom, a prema potrebi i drugom odgovarajućem području, pomažu uspostavi, provedbi i razvoju
financijskog upravljanja i kontrola sukladno zakonskim
i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.
Članak 46.
Savjet načelnika:
1. predlaže načelniku donošenje akata načelnika
i izradu prijedloga odluka Općinskog vijeća,
2. predlaže osnove nacrta akata,
3. prati kretanja iz nadležnosti Općine i predlaže
poduzimanje mjera,
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4. predlaže odrednice programa razvoja Općine
po područjima nadležnosti,
5. prati provođenje akata općinskih tijela i predlaže
potrebna rješenja,
6. izrađuje nacrt prijedloga plana uspostave financijskog upravljanja i kontrola, te metodologiju
za provođenje plana,
7. provodi provjeru zakonitosti i pravilnosti predloženih financijskih odluka, te njihovo odobravanje ili osporavanje, uzimajući u obzir načela
ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti,
8. predlaže način provođenja financijskog upravljanja
i kontrole putem razrade međusobno povezanih
komponenti i to kontrolnog okruženja,
9. predlaže strategiju aktivnosti koje načelnik treba
poduzeti u svrhu upravljanja rizicima i povećanja
vjerojatnosti da će se postavljeni opći i posebni
ciljevi ostvariti,
10. analizira i ažurira kontrolne aktivnosti usmjerene na smanjenje rizika, najmanje jednom
godišnje,
11. predlaže i druge mjere, ukoliko to od njih zahtijeva načelnik.
Članak 47.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti
sukladno zakonskim propisima. Ako mandat načelnika prestane opozivom, prestaje i mandat njegovom
zamjeniku.
Članak 48.
Općinsko vijeće može sukladno zakonskim propisima raspisati referendum o razrješenju Načelnika i
njegovog zamjenika u slučaju:
-

kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,

-

kada svojim radom Općini prouzroče znatnu
materijalnu štetu.
Članak 49.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 50.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju 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.
Članak 51.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika
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prije proteka roka od šest mjeseci od početka mandata
načelnika i njegovog zamjenika.
Članak 52.
Ponovni referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka
roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma
o istom pitanju.
Članak 53.
Birači upisani u popis birača Općine, imaju pravo
sukladno zakonskim propisima Općinskom vijeću predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika.
V. TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ
DJELOKRUGA OPĆINE
Članak 54.
Za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnotehničkih poslova neposredno vezanih za funkcioniranje Općinskog vijeća i drugih tijela Općine, osniva
se Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel izvršava zakone, propise,
odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i odgovoran
je za stanje u područjima za koje je osnovan.
Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom
omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih
osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je načelniku
za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz
svoje nadležnosti.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Jedinstvenog
upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine,
Proračunu Republike Hrvatske i drugim izvorima
utvrđenim zakonom.
Članak 55.
Za kvalitetno obavljanje poslova iz pojedinih djelatnosti koje su od interesa za Općinu i njegove građane,
Općina može osnivati trgovačka društva u većinskom
vlasništvu Općine.
Odluku o osnivanju trgovačkih društava donosi
Općinsko vijeće.
E. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 56.
Kao neposredan oblik sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju
se mjesni odbori za dijelove naselja Općine koji čine
zasebnu i razgraničenu cjelinu.
Mjesni odbori imaju pravnu osobnost.
Članak 57.
Na području Općine utemeljeno je devet mjesnih
odbora, u čiji sastav ulaze dijelovi naselja i ulica koje
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vežu zajednički interesi u zadovoljavanju njihovih
komunalnih i ostalih poslova, a to su:
1. Mjesni odbor Bednja, za područje naselja: Bednja, dio Purge Bednjanske (zaselci: Popijači,
Podbrežnički), dio Pleši (zaselci: Korenički,
Kramarići, Dugi, Vučaki, Hojski), Vrhovec Bednjanski, Prebukovje i Podgorje Bednjansko,
2. Mjesni odbor Rinkovec, za područje naselja:
Rinkovec, Sveti Josip i Benkovec,
3. Mjesni odbor Šaša, za područje naselja: Šaša,
Mali Gorenec i dio Pašnika (zaselci: Gamilci,
Horvateki, Donji Kuhari i Gorupi),
4. Mjesni odbor Vrbno, za područje naselja: Vrbno,
dio Ježovca od kućnog broja 1 do 58, Vranojelje,
Osonjak, dio Šinkovice Šaške (zaselak Hajdinjaki) i dio Pašnika (zaselci: Kuhari, Brezni,
Sambolci),
5. Mjesni odbor Cvetlin, za područje naselja:
Cvetlin i Jazbina Cvetlinska,
6. Mjesni odbor Jamno-Brezova Gora, za područje
naselja Jamno i Brezova Gora,
7. Mjesni odbor Šinkovica, za područje naselja:
Veliki Gorenec, Šinkovica Bednjanska i dio
Purge Bednjanske (zaselak Sinovci),
8. Mjesni odbor Pleš, za područje naselja: Pleš,
Meljan, Trakošćan, Šinkovica Šaška i Purga
Bednjanska (zaselci: Ostrički, Vrški, Smiljani)
9. Mjesni odbor Gornji Ježovec, za područje dijela
naselja Ježovec od kućnog broja 59 do 158.
Članak 58.
Prijedloge za osnivanje mjesnih odbora mogu
dati građani, njihove organizacije i udruge, Općinsko
vijeće i načelnik.
Svi prijedlozi za osnivanje mjesnih odbora dostavljaju se Općinskom vijeću, ukoliko ono samo nije
predlagatelj.
Članak 59.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju
odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Mandat člana vijeća traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora financijski plan
i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom i Statutom, Općine.
Članak 60.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava bira predsjednika Vijeća na vrijeme od četiri godine. Predsjednik
Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za
svoj rad je odgovoran Vijeću mjesnog odbora.
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Za obavljanje poslova koje je Općina povjerila
mjesnom odboru, predsjednik Vijeća odgovara Načelniku.
Članak 61.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati
mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja
mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, zaselak i slično). Mjesni zbor građana vodi
predsjednik mjesnog odbora ili član mjesnog odbora
kojeg odredi vijeće.
Članak 62.
Vijeće mjesnog odbora broji sedam članova.
Članak 63.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja načelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog
odbora ako ono učestalo krši Statut Općine, Pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 64.
Općinsko vijeće će posebnom odlukom urediti
djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, način izbora
i opoziva organa mjesne samouprave, utvrđivanje
programa rada mjesnog odbora, način financiranja
njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih
poslova za njihove potrebe, te druga važna pitanja za
ostvarivanje njihovih prava i obveza.
F. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 65.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju Općini, čine njezinu imovinu. Općina u
upravljanju, raspolaganju i korištenju vlastitom imovinom
mora postupati pažnjom dobrog gospodara.
Članak 66.
Općina ima prihode kojima u okviru svojeg samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi Općine
moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju tijela
Općine u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i
pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih
prava,
3. prihodi od trgovačkih društava, drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima
Općina ima udio ili dionice,
4. prihodi od vlastitih djelatnosti,
5. prihodi od naknada za koncesije koje daje
Općinsko vijeće,
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6. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje Općina sama propiše, u skladu
sa zakonom,
7. sufinanciranje građana,
8. udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom,

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama
i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih
osoba kojima je Općina osnivač.
H. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

9. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
10. pokloni i darovi,
11. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 67.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
nadzire Općinsko vijeće.
Članak 68.
Za potpisivanje financijskih dokumenata i naloga
platnog prometa ovlašteni su načelnik, zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća.
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Članak 72.
Rad Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog
odjela je javan. Javnost rada osigurava se:
-

javnim održavanjem sjednica,

-

izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-

objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata
na način propisan ovim Statutom.
Članak 73.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se
podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine ne mogu objavljivati,
jer predstavljaju tajnu, te način njihova čuvanja.

G. AKTI OPĆINE
Članak 74.
Članak 69.
Općinsko vijeće donosi Statut, proračun, godišnji
obračun proračuna, odluke, rješenja, zaključke, naputke i preporuke, te daje autentična tumačenja Statuta
i drugih općih akata.
Prijedloge akata iz prethodnog stavka, koje donosi
Općinsko vijeće, Općinskom vijeću može podnijeti
načelnik ili 1/3 članova Općinskog vijeća.
Svi opći akti koje donosi Općinsko vijeće, moraju
biti javno objavljeni, na način dostupan građanima, a
obvezno se objavljuju u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, pravilnike, preporuke, zaključke, upute, rješenja, naputke i naredbe.
Radna tijela Općinskog vijeća donose prijedloge
akata i preporuke.
Članak 70.
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
Županije.
Na donošenje akata iz ovog članka, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku,
ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred
stručnom službom ili upravnim tijelima Općine.
Članak 71.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza
lokalnih poreza, doprinosa i naknada, koji su prihod Općine, donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti može se isključiti samo izuzetno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktima
Općine.
Članak 75.
Izabrani i imenovani dužnosnici u Općini obavljaju
svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, zakona
i Statuta Općine, dobivenih ovlaštenja od nadležnih
tijela, te su osobno odgovorni za njeno obavljanje.
I. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 76.
Ovaj Statut objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«, a stupa na snagu osmog dana
od dana objave.
Članak 77.
Akti pravnih osoba čiji je osnivač ili većinski vlasnik
Općina, uskladit će se s odredbama ovog Statuta
najkasnije u roku 60 dana od dana njegovog stupanja
na snagu.
Članak 78.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti
odredbe Statuta Općine Bednja objavljene u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 20/01,
24/01, 28/05, 7/07 i 21/07.
Klasa: 012-03/09-05/1
Urbroj: 2186/013-05-09-1
Bednja, 2 rujna 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Podsečki, v. r.
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21.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,
125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/09),
Općinsko vijeće Općine Bednja na sjednici održanoj
2. rujna 2009. godine, donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Bednja
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 Bednja.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom,
a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja
sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije
za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje
odluka, a to pravo 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.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika
u Općinskom vijeću Općine Bednja obavljati savjesno
i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bednja,
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Općine Bednja«.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
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njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: »Prisežem«
i potpisuje izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati
dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na
kojoj je nazočan.
Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi
politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj
je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem
je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama zakona.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika
Općinskog vijeća, članova Mandatne komisije i Komisije
za izbor i imenovanja, predsjednik Općinskog vijeća ili
najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog
reda konstituirajuće sjednice.
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
Općine Bednja.
Članak 7.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili
se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao
vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel koji 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.
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Članak 9.
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-

brine se o postupku donošenja akata iz nadležnosti Općinskog vijeća,

-

usklađuje rad radnih tijela,

-

brine o odnosima Općinskog vijeća i općinskog
načelnika,

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.

-

određuje predstavnike Općinskog vijeća u
svečanim i drugim prigodama, poštivajući odgovarajuću zastupljenost oba spola,

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.).

-

brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti
vijećnika,

-

obavlja i druge poslove određene zakonom,
Statutom Općine Bednja i ovim Poslovnikom.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 10.

Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi saziva
međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika
klubova vijećnika.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika
Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom
glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika za potpredsjednika, mora biti
podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog
samo za jednog kandidata.
Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu
većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili
najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Između izabranih potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća određuje prvog
potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti.
Članak 12.
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,

Članak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju
i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
Općine su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost.
4. Komisija za Proračun i financije
Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. 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.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
Članak 17.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik
i četiri člana.
Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika
Općinskog vijeća.
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Članak 18.

Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika,
a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih
osoba.
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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
Općinskog vijeća.

Članak 19.
Komisiju za Proračun i financije, čine predsjednik
i četiri člana.
Predsjednik Komisije biraju se iz redova vijećnika,a
članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih
osoba.
Članak 20.
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 poziva i objavom na internet stranici
Općine Bednja.

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.
Članak 27.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

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 Varaždinske županije« i na službenim
internet stranicama Općine.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko
vijeće.

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka,
brine se Jedinstveni upravni odjel, koji obavlja stručne
poslove za Općinsko vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA
Članak 21.
Načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.
Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog
reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u dnevni
red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 22.
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.
Članak 23.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije osam
dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 24.
Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika
propisan je Statutom Općine Bednja.

Članak 28.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: 1/3 vijećnka, načelnik, te ostali predlagači
sukladno zakonskim propisima.
Ovlašteni predlagatelji za donošenje ili izmjene
Statuta odnosno Poslovnika su načelnik, klubovi vijećnika ili 1/3 vijećnika.
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 6 mjeseci, 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.
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.
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.
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.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim
složi, načelnik može podnositi amandmane i usmeno,
na sjednici, do zaključenja rasprave.
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 1. 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 1. 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 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.

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.
Članak 33.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije pet dana prije održavanja
sjednice.
Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
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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.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

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.

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Članak 34.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve
do zaključenja rasprave.
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi
amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM
		 POSTUPKU
Članak 40.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili
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ako bi ne donošenje takvog akta u redovnoj proceduri
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 na temelju prijedloga 1/3 vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te 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.
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE
Članak 43.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 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.
X. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 45.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja načelniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela u
svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanje načelniku može se postavljaju pismenim
putem ili usmeno na svakoj sjednici Općinskog vijeća,
a prije utvrđivanja dnevnog reda (Aktualni sat).
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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 posredstvom predsjednika Općinskog vijeća
u roku od 60 dana. Predsjednik Općinskog vijeća
upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 46.
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 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.
XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA
Članak 48.
Načelnik podnosi polugodišnja izvješća o svom radu
u skladu s odredbama Statuta Općine Bednja.
XII. RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
Članak 49.
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 obrazložen, predan u pisanom obliku
i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća u pravilu traju do tri sata
ili dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Pitanja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela
postavljaju se pisanim putem posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.

Ukoliko se u tom vremenu ne iscrpi dnevni red,
predsjednik može prekinuti rad sjednice, te najaviti
nastavak sjednice Općinskog vijeća u roku ne duljem
od sedam dana.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja tijekom Aktualnog sata, čije postavljanje može
trajati najduže dvije minute.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati načelnik u roku od 15 dana.
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Članak 50.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim
pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na
drugi način predviđen Statutom.
Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose
na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima
sedam dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem. Sjednica Općinskog vijeća može
se održavati i putem video veze.

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 54.
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 6 mjeseci od
dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

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
Jedinstvenog upravnog odjela, predsjednicima vijeća
mjesnih odbora i sredstvima javnog priopćavanja.
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3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 55.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti prvi potpredsjednik.
Članak 56.

2. Dnevni red
Članak 51.
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 52.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje
se u pravilu na početku sjednice, nakon vijećničkih
pitanja.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet
izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna
dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu
daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi,
zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom,
a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.
Članak 53.
Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog
reda, na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i

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.
va.

Prijave za govor primaju se čim se otvori raspra-

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 57.
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 dvije 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 58.
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.
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Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i
udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne
broji prilikom glasovanja a prema potrebi obavijestiti
nadležna tijela Republike Hrvatske.
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-

odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika,

-

odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom
Općine Bednja.

6. Glasovanje
Članak 63.

Članak 59.
Na sjednici Općinskog vijeća govornik o pojedinoj
točci dnevnog reda može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, predsjednik Općinskog
vijeća može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti
i dulje u trajanju do pet minuta.
4. Tijek sjednice
Članak 60.
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 Jedinstvenog upravnog odjela koji
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.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika u toku sjednice
utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća.
5. Odlučivanje
Članak 61.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 62.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi slijedeće akte:
-

Statut Općine,

-

Poslovnik Općinskog vijeća,

-

proračun,

-

godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-

odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,

Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da
se izjasne tko je »za« prijedlog, zatim, tko je »protiv«
prijedloga, odnosno da li se tko 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.
Članak 64.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 65.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a
glasuje se »za«, »protiv« i »suzdržan«.
Glasačke listiće priprema službenik iz Jedinstvenog
upravnog odjela. Predsjednik Općinskog vijeća može
odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati
kod tajnog glasovanja.
Članak 66.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasačke listiće.
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Članak 67.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom
kao i prvo glasovanje.
Članak 68.
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 69.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog
vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.
XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 70.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Članak 71.
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 72.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
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Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja
se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada
je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 73.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora
novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 74.
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.
Ako Općinsko vijeće ne razriješi predsjednika
Općinskog vijeća, predlagatelj ne može uputiti novi
prijedlog za pokretanje postupka razrješenja u slijedećih šest mjeseci.
XIV. ZAPISNICI
Članak 75.
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 76.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik
prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se
na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuva
se u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 77.

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a
prijepis tonske snimke sjednice čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije
u osam (8) dana od dostave prijedloga.

Jedinstveni upravni odjel dužan je omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak
sjednice.
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XV. JAVNOST RADA
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ODLUKU
o upravnim tijelima Općine Bednja

Članak 78.
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
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti
rad Općinskog vijeća.
Članak 79.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče
i objavom na internet stranicama Općine Bednja.
Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu,
donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog
vijeća objavljuju se na službenim internet stranicama
Općine.
Članak 80.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.
Članak 81.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela
može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga
sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik
Općinskog vijeća.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 82.
Ovaj Poslovnik objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«, a stupa na snagu osmog dana
od dana objave.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik Općinskog vijeća (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 20/01).
Klasa: 012-01/09-05/1
Urbroj: 2186/013-05-09-1
Bednja, 2. rujna 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Podsečki, v. r.

22.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Bednja na 4.
sjednici održanoj 2. rujna 2009. godine, donosi

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo upravnih tijela
Općine Bednja, njihovo unutarnje ustrojstvo i djelokrug
rada, te način upravljanja i osiguranja sredstava za
njihov rad.
Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Bednja, kao
i za obavljanje poslova državne uprave ukoliko budu
prenijeti na Općinu.
Članak 2.
Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti
ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba
u skladu s odredbama zakona i odluka općinskih
tijela.
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, te prenijetih poslova državne uprave ustrojava
se Jedinstveni upravni odjel..
Sjedište Jedinstvenog upravnog odjela je u Bednji,
Trg svete Marije 26.
Naziv Jedinstvenog upravnog odjela mora biti
istaknut na zgradi u kojoj je smješten.
II. DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se
upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga
Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno
zakonima i drugim propisima, Statutu Općine Bednja,
odlukama Općinskog vijeća i načelnika.
Jedinstveni upravni odjel općenito:
-

prati stanje u djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine,

-

priprema nacrt odluka i drugih općih i pojedinačnih
akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik,

-

organizira provođenje i neposredno izvršava
odluke te opće i pojedinačne akte Općinskog
vijeća i načelnika,

-

prati stanje u djelatnostima iz samoupravnog
djelokruga Općine u područjima za koja su osnovana i predlaže mjere za poboljšanje stanja, i to
naročito u poslovima lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju potrebe građana, a
odnose se na uređenje naselja i stanovanja,
prostorno i urbanističko planiranje, komunalne
djelatnost, 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,
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-

rješava o pravima i obvezama građana i drugih
osoba u skladu sa zakonom,

-

surađuje s tijelima državne uprave, Županije,
susjednih gradova i općina radi usklađivanja
zajedničkih interesa i stajališta,

-

surađuje s udrugama, građanima i drugim
osobama u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih
prava i obveza i obavljaju i druge poslove koji
omogućavaju funkcioniranje Općine u skladu s
propisima,
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Pročelnik organizira obavljanje poslova, daje upute
za obavljanje poslova službenicima i namještenicima
Jedinstvenog upravnog odjela sukladno Pravilniku
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bednja.
IV. SREDSTVA UPRAVNOG ODJELA
Članak 8.

-

obavlja računovodstvene poslove vezane za
Proračun Općine,

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u Proračunu Općine Bednja.

-

obavlja i druge poslove u skladu s odredbama
zakona, Statutom, te odlukama Općinskog vijeća
i načelnika.

Ukoliko Općinsko vijeće odluči obavljanje pojedinih
poslova iz samoupravnog Općine organizirati zajednički
s drugim jedinicama lokalne samouprave osnivanjem
zajedničkog upravnog tijela, sredstva za obavljanje
takvih poslova osiguravaju se na temelju i u skladu
s posebnim sporazumom zaključenim s navedenim
jedinicama lokalne samouprave.

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju
poslova iz svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova odgovara načelniku.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju
poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga usmjerava i nadzire načelnik.
III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 6.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bednja objavljena u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije« broj 28/05 i izmjene 21/07.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje
načelnik na temelju provedenog javnog natječaja u
skladu sa zakonom.
Članak 7.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obavlja
dužnost na neodređeno vrijeme.
Osobno je odgovoran načelniku za zakonit, pravilan i pravodoban rad, kao i za izvršavanje poslova
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenim vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 021-05/09-05/1
URBROJ: 2186/013-05-09-12
Bednja, 2. rujna 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Podsečki, v. r.

OPĆINA SVETI ĐURĐ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.

Članak 1.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Sveti Đurđ
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/01),
Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 2. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donosi

Osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda na području Općine
Sveti Đurđ.
Članak 2.

ODLUKU
o osnivanju i izboru
članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Sveti Đurđ

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području Općine Sveti
Đurđ imenuju se:
1. Zlatko Sinković - za predsjednika,
2. Antun Gomaz - za člana,
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3. Boris Kovaček - za člana,
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5. Josip Štabi, Karlovec L., Glavna 28 - za zamjenika člana,

4. Marijan Lazar - za člana,

6. Zoran Kunić, Luka L., kbr. 109 - za člana.

5. Zlatko Novosel - za člana.

II.

Članak 3.
Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na
vrijeme od četiri godine.
Članak 4.
Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju
se u Proračunu Općine Sveti Đurđ.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 013-02/09-02/01
URBROJ: 2186-21-09-01
Sveti Đurđ, 15. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 021-05/09-02/01
URBROJ: 2186-21-09-01
Sveti Đurđ, 15. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

9.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Sveti Đurđ
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/01),
Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 2. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za proračun i financije
Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ

8.
Na temelju članka 26. Zakona o popisima birača
(»Narodne novine«, broj 19/07), te članka 25. Statuta
Općine Sveti Đurđ (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Sveti
Đurđ na 2. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine,
donijelo je

I.
U Odbor za proračun i financije Općinskog vijeća
Općine Seti Đurđ izabrani su:
1. Stjepan Kovaček - za predsjednika,
2. Zoran Kunić - za člana,
3. Stjepan Novak - za člana,
4. Josip Jany - za člana,

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za popise birača

5. Renato Šoš - za člana.
II.

I.
Imenuje se Komisija za popise birača u sastavu:
1. Boris Kovaček, Sveti Đurđ, Braće Radića 28
- za predsjednika,
2. Renata Šoš, Karlovec L., Glavna 43 - za člana,
3. Stjepan Kovaček, Sveti Đurđ, Preloška - za
člana,
4. Zlatko Sinković, Sveti Đurđ, Lovački put 1 - za
zamjenika predsjednika,

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 013-01/09-02/02
URBROJ: 2186-21-09-02
Sveti Đurđ, 15. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Novak, v. r.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
10.
Na temelju članka 8. i 35. stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka

26. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 2/06), Općinsko vijeće
Općine Veliki Bukovec na 2. sjednici održanoj 18.
srpnja 2009. godine, donijelo je
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Članak 7.

STATUT
Općine Veliki Bukovec

Općina ima pečat, čiji se oblik i sadržaj utvrđuje
posebnom odlukom.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se:
-

samoupravni djelokrug Općine Veliki Bukovec
(u daljnjem tekstu: Općina),

-

javna priznanja Općine,

-

neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,

-

Općinsko vijeće i njegova tijela,

-

načelnik,

-

tijela za obavljanje poslova iz djelokruga Općine,

-

mjesna samouprava,

-

imovina i financiranje Općine,

-

akti Općine,

-

javnost rada i odgovornost,

-

druga pitanja od značaja za Općinu.
Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave na području
utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova
i općina u Republici Hrvatskoj.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po
postupku koji su propisani zakonom.
Članak 3.
Općina je pravna osoba.
Naziv Općine je Općina Veliki Bukovec.
19.

Sjedište Općine je u Velikom Bukovcu, Dravska
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Članak 8.
Općinsko vijeće Općine može proglasiti počasnim
građaninom Općine osobe koje su se istakle naročitim
zaslugama za Općinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.
Iz statusa počasnog građanina ne proizlaze posebna
prava odnosno obveze.
Proglašenje počasnim građaninom može se opozvati
ukoliko se počasni građanin pokaže nedostojnim.
Kriteriji za proglašenje počasnog građanina Općine,
te oblik i izgled Povelje Općine, utvrđuju se posebnom
Odlukom.
Članak 9.
Općinsko vijeće može dodijeliti i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe
na svim područjima gospodarskog i društvenog života
od značaja za Općinu.
Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se po
uvjetima i na način propisan posebnom odlukom.
Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji
i inozemstvu.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 11.

Članak 4.
Općina obuhvaća područja naselja:
Dubovica, Kapela Podravska i Veliki Bukovec.
Članak 5.
Područje Općine utvrđeno je zakonom, a granice
područja idu katastarskim granicama rubnih naselja
koja ulaze u njegovo područje.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima
iz samoupravnog djelokruga.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji
se odnose na:
-

uređenje naselja i stanovanja,

-

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,

O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi
posebnu odluku.

-

protupožarnu i civilnu zaštitu,

-

promet na svom području,

Dan Općine je 4. listopada i on se svečano slavi.

-

ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom zakonom.
Članak 6.
Općina ima grb i zastavu.
Opis grba i zastave Općine utvrđuju se statutarnom
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe
tradicija i dostojanstvo Općine.
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Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine
djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se
poslovi čije je obavljanje Općina dužna organizirati,
te poslovi koje može obavljati.

pitanja iz svojega djelokruga, te drugim pitanjima
određenim zakonom ili Statutom.

Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Statutom
Općine i Statutom Varaždinske županije, mogu se
pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine
prenijeti na Varaždinsku županiju, odnosno mjesnu
samoupravu.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegovog djelokruga.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine
da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova
iz samoupravnog djelokruga Županije na području
te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za
njihovo obavljanje.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 12.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i Statutom Općine.
Članak 13.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu promjena Statuta, o prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Referendum, na temelju odredaba zakona i Statuta,
raspisuje Općinsko vijeće:
-

na prijedlog jedne trećine njegovih članova,

-

na prijedlog načelnika,

-

na prijedlog polovine mjesnih odbora na području
Općine,

-

na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača
Općine.
Članak 14.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju
se pitanja o kojima će se odlučivati referedumom,
te datum glasovanja i područje na kojem se provodi
referendum.
Članak 15.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Općine i upisani
su u popis birača.
Članak 16.
Odluka donesena na referendumu obvezuje Općinsko vijeće ili drugo tijelo na koje se odnosi.

Članak 18.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, Općinsko
vijeće mora raspravljati, ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine,
te dati odgovor podnositelju, najkasnije u roku od tri
mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 19.
Pravo je svakog građanina ili pravne osobe podnositi Općinskom vijeću i tijelima Općine predstavke
i pritužbe, te na njih dobiti odgovor u roku od 30 dana
od podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
IV. OPĆINSKO VIJEĆE I NJEGOVA TIJELA
1. Položaj i nadležnosti Općinskog vijeća
Članak 20.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru
djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu
sa zakonom i Statutom.
Članak 21.
Općinsko vijeće:
-

donosi Statut Općine,

-

donosi proračun Općine,

-

donosi odluke i druge akte kojima uređuje pitanja
iz samoupravnog djelokruga Općine,

-

osniva i bira članove radnih tijela Općinskog
vijeća,

-

imenuje i razrješuje druge osobe određene
zakonom, drugim propisom ili Statutom,

-

osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Općinu,

-

osniva i uređuje ustroj vlastitog pogona,

-

donosi odluke i druge akte radi provedbe izbora
za vijeća mjesnih odbora,

-

utvrđuje minimalni iznos ili postotak sredstava
za rad mjesnih odbora po namjenama kojima
će oni samostalno raspolagati preko svog žiroračuna,

-

donosi odluke o osnivanju i vrši osnivačka prava
u odnosu na trgovačka društva, ustanove i druge
pravne osobe kojima je osnivač Općina,

-

razmatra potrebu izmjena i dopuna proračuna
Općine najmanje dva puta godišnje i to u mjesecu svibnju i rujnu tekuće godine,

-

donosi odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i/ili njegovog zamjenika,

Članak 17.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog
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donosi odluku o osnivanju mjesnog odbora,
donosi odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina Općine, čija ukupna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje
o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća
od 1.000.000,00 kuna (milijun kuna) od iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog
vijeća,
obavlja i druge poslove koji su zakonom ili
drugim propisima stavljeni u djelokrug općina,
a da nije izričito utvrđena nadležnost nekog
drugog općinskog tijela.

2. Sastav i izbor Općinskog vijeća
Članak 22.
Općinsko vijeće broji 13 članova.
Članak 23.
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po
postupku utvrđenom Zakonom o izboru predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima traje četiri godine, odnosno mandat
člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim
izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog
vijeća izabranog na redovitim izborima.
Članak 24.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se, prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom s
dužnošću općinskog vijećnika, za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti mandat općinskog vijećnika mu
miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, sukladno odredbama posebnog zakona.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata, može
se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 25.
Članovi Općinskog vijeća mogu načelniku postavljati
pitanja o njegovom radu.
Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom
predsjednika Općinskog vijeća sukladno odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 26.
Član Općinskog vijeća ima pravo na stručnu i
administrativnu pomoć stručnih službi Jedinstvenog
upravnog odjela.

1503

Pomoć iz prethodnog stavka član Općinskog vijeća
ostvaruje zahtjevom pročelniku, a sastoji se u:
-

izradi prijedloga nomotehničkom i drugom
stručnom pogledu,

-

izradi kopija općih akata Općine,

-

davanju svake druge informacije, potrebne za
rad u Općinskom vijeću, koja posebnim aktom
nije zaštićena nekim stupnjem tajnosti.
Članak 27.

Pomoć iz prethodnog članka član Općinskog vijeća
može zatražiti usmeno ili pismeno, a pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno njegova zamjena,
dužni su mu je osigurati u pravilu odmah, a ako to nije
nikako moguće, u roku od 5 dana od dana zahtjeva.
Nepostupanje po odredbama prethodnog stavka od
strane pročelnika, odnosno službenika Jedinstvenog
upravnog odjela predstavlja težu povredu službe.
Članak 28.
Propuštanje roka za poduzimanje radnji kod općinskih tijela od strane člana Općinskog vijeća, uzrokovano kršenjem odredbi prethodnog članka, od strane
pročelnika i službenika ne smatra se prekoračenjem
roka od strane člana Općinskog vijeća, te se smatra
da je radnja poduzeta pravodobno ako o nepružanju
pomoći član Općinskog vijeća izvijesti predsjednika
Općinskog vijeća najkasnije prije početka prve naredne
sjednice Općinskog vijeća.
U slučaju iz prethodnog stavka predsjednik obavezno izvještava Općinsko vijeće na prvoj sjednici,
stavljajući na dnevni red raspravu o mjerama koje
Općinsko vijeće smatra potrebnim.
Članak 29.
Član Općinskog vijeća ima pravo na pomoć iz članka
28. i tijekom same sjednice Općinskog vijeća.
U smislu ostvarenja pomoći iz prethodnog stavka
načelnik je dužan osigurati nazočnost službenika
čiju nazočnost zatraži predsjednik Općinskog vijeća
ili je smatra potrebnom sam načelnik, a obavezno je
to pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj
računovodstva i financija, te komunalni redar.
Članak 30.
Član Općinskog vijeća ima pravo, na početku
svoje rasprave, načelniku ili nazočnim službenicima
postaviti najviše dva pitanja, nužno za njegovu raspravu i vezano za tematiku točke dnevnog reda, a
oni su dužni odmah dati sve podatke koji su im u tom
momentu raspoloživi.
Pravo i obveze iz prethodnog stavka odnosi se i
na vijećnička pitanja.
Član Općinskog vijeća ima na kraju svoje rasprave
ili rasprave po točki dnevnog reda na pomoć službenika
Jedinstvenog upravnog odjela u formuliranja prijedloga
akata ili amandmana.
Nepružanje pomoći iz ovog članka predstavlja težu
povredu službe od strane pročelnika ili službenika
Jedinstvenog upravnog odjela.
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Članak 31.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova sukladno odluci Općinskog vijeća.
Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća
utvrđuju se zakonom, Statutom Općine i Poslovnikom
Općinskog vijeća.

Članak 36.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem, te se održavati putem video veze
(videokonferencije).
Poslovnikom o radu Vijeća posebno će se regulirati
pitanja sazivanja, upoznavanja s materijalom, utvrđivanjem dnevnog reda, sudjelovanja u raspravi i ostala
proceduralna pitanja, za slučaj sazivanja i održavanja
sjednica elektroničkim putem.

Članak 32.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina
članova Općinskog vijeća.
Članak 33.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom
o radu Općinskog vijeća, sukladno zakonu i Statutu.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
3. Predsjednik i potpredsjednici
Općinskog vijeća
Članak 34.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji obavljaju dužnost počasno.
Predsjednik vijeća predstavlja Općinsko vijeće,
rukovodi njegovim radom, te ima ovlasti i obveze
utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko
vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće
iz redova članova, javnim glasovanjem, na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanje ili na prijedlog jedne trećine svih vijećnika, na način i po postupku određenom
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
Članak 35.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u
tri mjeseca. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15
dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u navedenom roku, sjednicu će sazvati načelnik Općine, u daljnjem roku od 15 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, utvrđuju se Poslovnikom
o radu Općinskog vijeća.
Nakon bezuspješnog proteka rokova iz stavka 2.
ovog članka, na zahtjev najmanje trećine vijećnika,
sjednicu Vijeća može sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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Članak 37.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova,
ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova
Općinskog vijeća.
Statut Općine, proračun, izmjene i dopune proračuna, godišnji obračun proračuna i odluka o raspisivanju
referenduma za opoziv načelnika i zamjenika načelnika
donose se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća. Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti
i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća.
Članak 38.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Općinsko vijeće ne odluči da se u skladu s
Poslovnikom ili drugim općim aktom o nekom pitanju
glasuje tajno.
4. Radna tijela
Članak 39.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz
njegovog djelokruga. Sastav, broj članova, djelokrug
i način rada tijela utvrđuje se Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju
radnog tijela.
5. Izvršno tijelo Općine
Članak 40.
Izvršno tijelo Općine je načelnik i obavlja izvršne
poslove.
5.1. Načelnik
Članak 41.
Načelnik:
-

predstavlja i zastupa Općinu,

-

odgovoran je za ostvarenje prihoda proračuna
i zakonitost trošenja sredstava proračuna,

-

provodi aktivnosti i odgovoran je za uspostavu,
razvoj i provedbu financijskog upravljanja i
kontrole,

-

priprema prijedloge općih i drugih akata,

-

izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
i odluka Općinskog vijeća,
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-

usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga te nadzire njegov rad,

-

imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,

-

imenuje članove Savjeta,

-

donosi Pravilnik o unutarnjem redu,

-

donosi plan prijema u službu,

-

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, čija pojedinačna vrijednost
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna
(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,

-

obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnog odbora, sukladno zakonu.
Članak 42.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku
od osam dana od dana stupanja na dužnost, dostaviti
pisanu obavijest nadležnoj službi u Općini o tome hoće li
dužnost na koju su izabrane obavljati profesionalno.
Članak 46.
Zamjenik načelnika pomaže načelniku u obavljanju
dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti, te obavlja
i druge poslove koje mu povjeri načelnik.
Članak 47.
Načelnik imenuje članove Savjeta načelnika.
Savjet načelnika ima od 5 do 7 članova, o čemu
odlučuje načelnik. Savjet je savjetodavno tijelo načelnika i nema upravljačke ovlasti.
Članak 48.
Savjet načelnika:
-

prati kretanje iz nadležnosti Općine i predlaže
poduzimanje mjera po područjima nadležnosti,

-

predlaže odrednice programa razvoja Općine
po područjima nadležnosti,

-

predlaže strategiju aktivnosti koje načelnik treba
poduzeti u svrhu upravljanja rizicima i povećanja
vjerojatnosti da će se postavljeni opći i posebni
ciljevi ostvariti,

-

predlaže i druge mjere, ukoliko to od njih zahtijeva načelnik.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja
izvješća o svom radu Općinskom vijeću, najkasnije u
roku 65 dana od dana isteka polugodišta.
U slučaju da Općinsko vijeće ne usvoji izvješće,
načelnik ga je dužan ponovno podnijeti na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća, uzevši u obzir rezultate
rasprave na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća.
Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Općinsko
vijeće može od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga koje načelnik podnosi
na prvoj narednoj sjednici.

Članak 49.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti
sukladno zakonskim propisima. Ako mandat načelnika prestane opozivom, prestaje i mandat njegovom
zamjeniku.

Članak 43.
Načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći
akt Općinskog vijeća ako utvrdi da je u suprotnosti
sa zakonom, Statutom Općine ili drugim propisom. U
tom slučaju zatražit će se od Općinskog vijeća da u
roku od 15 dana ukloni uočenu nepravilnost.
Ukoliko Općinsko vijeće u roku iz prethodnog stavka
ne ukloni uočenu nepravilnost, načelnik je dužan u
daljnjem roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji,
te čelnika središnjeg tijela državne uprave zaduženog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Članak 44.
Načelnik se bira na neposrednim izborima sukladno
posebnom zakonu. Načelnik ima jednog zamjenika.
Zamjenik načelnika bira se na neposrednim izborima
sukladno posebnom zakonu.
Članak 45.
Načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnosti
na koje su izabrani obavljati profesionalno.
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Članak 50.
Općinsko vijeće može sukladno zakonskim propisima raspisati referendum o razrješenju načelnika i
njegovog zamjenika u slučaju:
-

kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,

-

kada svojim radom Općini prouzroče znatnu
materijalnu štetu.
Članak 51.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju
načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 52.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika
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Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti općinskog načelnika.
Članak 53.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika
prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata
načelnika i njegovog zamjenika.
Članak 54.
Ponovni referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka
roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma
o istom pitanju.
Članak 55.
Birači upisani u popis birača Općine, imaju pravo
sukladno zakonskim propisima Općinskom vijeću predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika.
V. TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
IZ DJELOKRUGA OPĆINE
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svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju
se mjesni odbori za dijelove naselja Općine koji čine
zasebnu i razgraničenu cjelinu.
Mjesni odbori imaju pravnu osobnost.
Članak 59.
Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao
oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području Općine mjesni odbori su:
-

Mjesni odbor Dubovica,

-

Mjesni odbor Kapela Podravska,

-

Mjesni odbor Veliki Bukovec.

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka,
mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine u
cjelini.
Članak 60.

Članak 56.
Za obavljanje upravnih, stručnih i administrativno-tehničkih poslova neposredno vezanih za rad i
funkcioniranje Općinskog vijeća i drugih tijela Općine,
osniva se Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel izvršava zakone, propise,
odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i odgovoran
je za stanje u područjima za koje je osnovan.
Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom
omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih
osoba u skladu s zakonom i ovim Statutom.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je općinskom
načelniku, za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik,
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski
načelnik.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Jedinstvenog
upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine,
Proračunu Republike Hrvatske i drugim izvorima
utvrđenim zakonom.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog
odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu
razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko
vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana
s tog područja upisanih u popis birača, njihove organizacije i udruženja.

Članak 57.
Za kvalitetno obavljanje poslova iz pojedinih djelatnosti koje su od interesa za Općinu i njegove građane,
Općina može osnivati trgovačka društva u većinskom
vlasništvu Općine.
Odluku o osnivanju trgovačkih društava donosi
Općinsko vijeće.

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.

VI. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 58.
Kao neposredan oblik sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog

Prijedlog sadrži podatke o:
-

podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

-

imenu mjesnog odbora,

-

području i granicama mjesnog odbora,

-

sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela naselja
iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na
koji se promjena odnosi.
Članak 61.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje
općinski načelnik.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri
godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, financijski plan
i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom i Statutom Općine.
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Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se
prema broju stanovnika mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
-

5 članova u mjesnom odboru koji ima do 100
stanovnika,

-

7 članova u mjesnom odboru koji ima 100 i više
stanovnika.
Članak 62.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine. Predsjednik
vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za
svoj rad je odgovoran vijeću mjesnog odbora.
Za obavljanje poslova koje je Općina povjerila
mjesnom odboru, predsjednik vijeća odgovara načelniku.
Članak 63.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od mjesnog značaja može sazivati
mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja
mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja,
stambeni blok i sl.).
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 64.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja načelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog
odbora, ako ono učestalo krši Statut Općine, Pravila
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
Načelnik može, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono
učestalo krši Statut Općine, Pravila mjesnog odbora
ili ne izvršava povjerene mu poslove.
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Članak 67.

Općina ima prihode kojima u okviru svojeg samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi Općine
moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju tijela
Općine u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i
pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih
prava,
3. prihodi od trgovačkih društava, drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima
Općina ima udio ili dionice,
4. prihodi od vlastite djelatnosti,
5. prihodi od naknada za koncesije koje daje
Općinsko vijeće,
6. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje Općina sama propiše, u skladu
sa zakonom,
7. sufinanciranje građana,
8. udio u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom,
9. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
10. pokloni i darovi,
11. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 68.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine,
nadzire Općinsko vijeće.
Članak 69.
Potpisnike financijskih dokumenata i naloga platnog
prometa određuje i imenuje Općinsko vijeće Općine
Veliki Bukovec posebnom odlukom.
Članak 70.

Članak 65.
Općinsko vijeće će posebnom odlukom urediti
djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, način izbora
i opoziva organa mjesne samouprave, utvrđivanje
programa rada mjesnog odbora, način financiranja
njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih
poslova za njihove potrebe, te druga važna pitanja za
ostvarivanje njihovih prava i obveze.
VII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
		 VELIKI BUKOVEC

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu
poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih
poreza, oslobođenja od plaćanja poreza, način razreza
poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje, te druga
postupovna pitanja u skladu sa zakonom.
Članak 71.
Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi
za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u Proračunu Općine. Prihodi i rashodi Proračuna moraju biti
uravnoteženi.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava
koja pripadaju Općini, čine njezinu imovinu.

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.

Općina u upravljanju, raspolaganju i korištenju
vlastitom imovinom mora postupati pažnjom dobrog
gospodara.

Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje
proračuna.

Članak 66.
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Članak 72.

Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun prije
početka godine za koju se donosi, donosi se odluka
o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje
od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.
Članak 73.
Nakon isteka godine za koju je proračun donijet,
Općinsko vijeće donosi godišnji obračun proračuna
najkasnije do kraja travnja.
Članak 74.
Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje
vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim
propisima.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Varaždinske županije.
Na donošenje akata iz ovog članka, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku,
ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred
stručnom službom ili upravnim tijelima Općine.
Članak 79.
Pojedinačnim aktom kojim se rješava o obvezi
razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, koji su
prihod Općine, donosi se po skraćenom upravnom
postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama
i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih
osoba kojima je Općina osnivač.
IX. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

Članak 75.
Općina se može zadužiti u skladu s posebnim
zakonom.
Članak 76.
Općina može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno
onim društvima u kojima ima udio ili dionice i davati
zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima
Općinskog vijeća.

Broj 30/2009.

Članak 80.
Rad Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog
odjela je javan.
Javnost rada osigurava se:
-

javnim održavanjem sjednica,

-

izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-

objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata
na način propisan ovim Statutom.
Članak 81.

VIII. AKTI OPĆINE
Članak 77.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, proračun Općine, 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.
Prijedloge akata iz prethodnog stavka, koje donosi
Općinsko vijeće, Općinskom vijeću može podnijeti
načelnik, ili 1/3 članova Općinskog vijeća.
Svi opći akti koje donosi Općinsko vijeće, moraju
biti javno objavljeni, na način dostupan građanima, a
obvezno se objavljuju u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, pravilnike, preporuke, zaključke, upute, rješenja, naputke i naredbe.
Radna tijela Općinskog vijeća donose preporuke
i prijedloge akata.
Članak 78.
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.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se
podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i jedinstvenog upravnog odjela Općine ne mogu objavljivati,
jer predstavljaju tajnu, te način njihova čuvanja.
Članak 82.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Nazočnost javnosti može se isključiti samo izuzetno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i
općim aktima Općine.
Članak 83.
Izabrani i imenovani dužnosnici u Općini obavljaju
svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, zakona
i Statuta Općine, dobivenih ovlaštenja od nadležnih
tijela, te su osobno odgovorni za njeno obavljanje.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 84.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
Članak 85.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti
odredbe Statuta Općine Veliki Bukovec objavljen u
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»Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj
2/06.
KLASA: 012-03/09-01/1
URBROJ: 2186-028-09-01-1
Veliki Bukovec, 18. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Božidar Pečenec, v. r.
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1. Zvonimir Botak - za predsjednika,
2. Dražen Ipša - za člana,
3. Franjo Štefanec - za člana,
4. Kristijan Matas - za člana,
5. Ružica Triplat - za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

11.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Veliki Bukovec,
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06),
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na sjednici
održanoj 18. srpnja 2009. godine, donosi

Klasa: 025-01/09-01/5
Urbroj: 2186-028-09-01-1
Veliki Bukovec, 18. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Božidar Pečenec, v. r.

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva
za nabavu roba i usluga
Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za nabavu roba i usluga
biraju se:
1. Mladen Gača - za predsjednika,

13.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Veliki Bukovec,
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06),
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na sjednici
održanoj 18. srpnja 2009. godine, donosi

2. Kristinka Ipša - za člana,

RJEŠENJE

3. Božidar Kanižaj - za člana,

o imenovanju članova
Odbora za financije i proračun

4. Zdravko Požgaj - za člana,
5. Ivan Smontara - za člana.

I.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 025-01/09-01/4
Urbroj: 2186-028-09-01-1
Veliki Bukovec, 18. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Božidar Pečenec, v. r.

12.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Veliki Bukovec,
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06),
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na sjednici
održanoj 18. srpnja 2009. godine, donosi

U Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Veliki Bukovec imenuju se:
1. Božidar Pečenec - za predsjednika,
2. Nikola Požgaj - za člana,
3. Vjekoslav Zdelar - za člana,
4. Terezija Šalamon - za člana,
5. Ivan Smontara - za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 025-01/09-01/2
Urbroj: 2186-028-09-01-1
Veliki Bukovec, 18. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Božidar Pečenec, v. r.

ODLUKU
o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda biraju se:

14.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Veliki Bukovec,
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06),
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na sjednici
održanoj 18. srpnja 2009. godine, donosi
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RJEŠENJE
o imenovanju članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja

I.
U Odbor za statutarno - pravna pitanja Općinskog
vijeća Općine Veliki Bukovec imenuju se:
1. Zlata Ivančić - za predsjednicu,
2. Terezija Šalamon - za člana,
3. Anica Međimorec - za člana,
4. Zvonko Hlebar - za člana,
5. Ivan Požgaj - za člana.

Broj 30/2009.
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
Klasa: 025-01/09-01/3
Urbroj: 2186-028-09-01-1
Veliki Bukovec, 18. srpnja 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Božidar Pečenec, v. r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske
županije. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk - Vučić, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-509 ili 390-562. Tehnički uređuje, priprema i tiska: »GLASILA«
d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail:
glasila@glasila.hr. Pretplata za 2009. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika
Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

