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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službe-

nicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regi-
onalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 
61/11, 4/18 i 112/19) i članka 47. Statuta Grada Novske 
(»Službeni vjesnik«, broj 8/21), dana 2. siječnja 2023.
godine, gradonačelnica Grada Novske, donijela je

P L A N  P R I J M A 
službenika i namještenika u upravna tijela Grada 

Novske za 2023. godinu

Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu u upravna tijela Grada 

Novske, utvrđuje se prijam službenika i namještenika 
u upravna tijela za 2023. godinu.

Članak 2.
Plan prijma u službu sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
upravnim tijelima Grada Novske,

- potreban broj službenika i namještenika koji će
se primiti u službu na neodređeno vrijeme,

- potreban broj službenika i namještenika koji će
se primiti u službu na određeno vrijeme.

Članak 3.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni 

u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 4.
U upravnim tijelima Grada Novske, na dan  

1. siječnja 2023. godine, zaposleno je 33 službenika
i 4 namještenika na neodređeno vrijeme.

U upravnim tijelima Grada Novske, na određeno 
vrijeme zaposlen je jedan (1) službenik na projektu 
»Želim raditi, želim pomoći III!« koji se financira iz
Europskog socijalnog fonda na period dok traje projekt.

Prikaz u tablici:

Redni 
broj: Stupanj stručne spreme

Ukupan broj
službenika

i namještenika

 Broj službenika na 
određeno vrijeme 

Broj službenika
i namještenika na 

neodređeno vrijeme
1. magistar ili stručni specijalist - VSS 15 15
2. sveučilišni ili stručni prvostupnik - VŠ 5 5
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Redni 
broj: Stupanj stručne spreme

Ukupan broj
službenika

i namještenika

 Broj službenika na 
određeno vrijeme 

Broj službenika
i namještenika na 

neodređeno vrijeme
3. Srednja stručna sprema - SSS 14 1 13
4. NSS - Osnovna škola 3 - 3

UKUPNO 37 1 36

Članak 5.
U Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo, 

planira se primiti u službu 1 službenik/ca na radno 
mjesto višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, 
na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi privremenog 
povećanja opsega posla.

U Upravni odjel za proračun i financije, planira se 
primiti u službu jedan (1) službenik/ca - mag. struke 
ili stručni specijalist ekonomske struke na neodređeno 
vrijeme.

U Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne 
poslove i javnu nabavu, planira se primiti u službu je-
dan (1) službenik/ca, mag. struke ili stručni specijalist 
društveno - humanističke struke na neodređeno vrijeme 
i jedan (1) službenik/ca mag. struke ili stručni specijalist 
društveno - humanističke struke na određeno vrijeme. 

Članak 6.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 

Grad Novsku, niti jedna nacionalna manjina u ukupnom 
stanovništvu ne ostvaruje razmjernu zastupljenost te 
ne postoji obveza planiranja prijma pripadnika nacio-

nalnih manjina u službu, sukladno odredbi članka 9. 
stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Članak 8.
Plan prijama u službu objavljuje se u »Službenom 

vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADONAČELNICA

KLASA: 112-09/23-01/1
URBROJ: 2176-4-02-23-1 
Novska, 2. siječnja 2023. 

Gradonačelnica
Marija Kušmiš, mag. oec., v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 
i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17, 98/19 
i 144/20) i članka 15. alineje 1. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 15/13 i 31/14), 
Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na svojoj 
XI. sjednici održanoj 3. veljače 2023. godine, donosi

S T A T U T
Općine Donji Kukuruzari

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom Općine Donji Kukuruzari (u daljnjem 

tekstu: Statut) uređuje se:
- status, područje i službena obilježja,
- samoupravni djelokrug,

- neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, 
način provođenja referenduma o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga,

- ovlasti i način rada tijela Općine,
- imovina, financiranje i akti Općine,
- državni nadzor i zaštita Općine,
- prava nacionalnih manjina,
- javne službe,
- osnivanje Savjeta mladih,
- oblici suradnje, 
- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava 

i obveza iz samoupravnog djelokruga Općine 
Donji Kukuruzari.

Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju 

rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način 
muški i ženski rod.

U smislu stavka 1. ovoga članka, ovisno o spolu 
osobe, pri imenovanju istih, koristit će se odgovarajući 
naziv svakoga od njih, a sve sukladno posebnoj odluci.
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STATUS, PODRUČJE I SLUŽBENA OBILJEŽJA

Članak 3.
Općina Donji Kukuruzari je jedinica lokalne samo-

uprave osnovana za područje više naseljenih mjesta 
koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu 
cjelinu i koja su povezana zajedničkim interesima 
svoga stanovništva.

Sjedište Općine Donji Kukuruzari je u Donjim Ku-
kuruzarima, Don Ante Lizatovića 2.

Članak 4.
Područje Općine Donji Kukuruzari utvrđeno je 

posebnim zakonom, a obuhvaća područja sljedećih 
naselja: Babina Rijeka, Borojevići, Donja Velešnja, 
Donji Bjelovac, Donji Kukuruzari, Gornja Velešnja, 
Gornji Bjelovac, Gornji Kukuruzari, Knezovljani, Ko-
mogovina, Kostreši Bjelovački, Lovča, Mečenčani, 
Prevršac i Umetići.

Granice Općine Donji Kukuruzari mogu se mijenjati 
na način i u postupku propisanim zakonom.

Članak 5.
Općina Donji Kukuruzari ima svoja obilježja: grb, 

zastavu i himnu.
Izgled grba i zastave Općine Donji Kukuruzari te 

način isticanja i uporabe istih utvrđeno je posebnom 
odlukom.

Grb i zastava mogu se rabiti na način kojim se 
poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine Donji 
Kukuruzari i Republike Hrvatske.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 6.
Tijela Općine Donji Kukuruzari imaju svoje pečate.
Opis pečata iz stavka 1. ovoga članka te način 

njihove uporabe i čuvanja, uređen je zakonom i po-
sebnom odlukom.

Članak 7.
Općina Donji Kukuruzari ima svoj dan koji se sve-

čarski obilježava 20. srpnja svake godine.
Pored Dana Općine na svečani način se obilježava i 

dan 7. kolovoz kao Dan sjećanja - oslobođenja Općine 
Donji Kukuruzari u Vojno redarstvenoj akciji »Oluja«.

Članak 8.
U prigodi Dana Općine Donji Kukuruzari dodjeljuju 

se javna priznanja i priređuju druge svečanosti.
Javna priznanja Općine Donji Kukuruzari su: Po-

velja počasnog građanina Općine Donji Kukuruzari, 
Povelja Općine Donji Kukuruzari, Povelja, grb i pečat 
Općine Donji Kukuruzari, Svečana uspomenica Općine 
Donji Kukuruzari, Svečana povjesnica Općine Donji 
Kukuruzari i zahvalnica.

Način prikupljanja prijedloga i dodjela javnih pri-
znanja regulirani su posebnom odlukom.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 9.
Općina Donji Kukuruzari samostalna je u odluči-

vanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga 
u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima 
te podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti 
rada i akata tijela Općine Donji Kukuruzari od strane 
nadležnih državnih tijela.

Općina Donji Kukuruzari, u svom samoupravnom 
djelokrugu, obavlja poslove od lokalnog značenja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a 
koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 
tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalne djelatnosti,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svomu području,
- te druge poslove koje je, sukladno posebnim 

zakonima, dužna organizirati i poslove koje 
može obavljati.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine Donji Kukuruzari detaljnije se uređuje 
odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 10.
Općina Donji Kukuruzari može, odlukom Općinskog 

vijeća, dio poslova iz samoupravnog djelokruga, iz član-
ka 9. ovoga Statuta, prenijeti na Sisačko-moslavačku 
županiju, odnosno na mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može odlukom zatražiti od Sisačko-
moslavačke županije da se pojedini poslovi iz njezina 
djelokruga povjere Općini Donji Kukuruzari, ukoliko 
ista za njihovo obavljanje osigura dovoljno prihoda.

Članak 11.
Općina Donji Kukuruzari, za obavljanje pojedinih 

poslova iz svoga djelokruga može, s jednom ili više 
jedinica lokalne samouprave, osnovati zajedničko tijelo, 
zajednički upravni odjel ili službu odnosno zajedničko 
trgovačko društvo.

Odluku o zajedničkom obavljanju poslova, o 
osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela iz  
stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

Na temelju odluke iz stavka 2. ovoga članka op-
ćinski načelnik sklapa sporazum kojim se propisuje 
financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna 
pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od 
značaja za to tijelo.
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NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U 
ODLUČIVANJU, NAČIN PROVOĐENJA REFE-
RENDUMA O PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG 
DJELOKRUGA

Članak 12.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju 

o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog 
zbora građana, a sukladno zakonu i ovom Statutu.

Referendum se provodi na način i po postupku 
propisanom posebnim zakonom.

Članak 13.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta Općine Donji Kukuruzari, 
o prijedlogu općega akta ili drugog pitanja iz djelo-
kruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja 
mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine 
Donji Kukuruzari kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 13. ovoga 

Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva 
općinskog načelnika sukladno zakonu i ovom Statutu.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke predlagatelja (ime i 
prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis 
predlagatelja / birača.

Članak 15.
Na temelju posebnog zakona i ovoga Statuta prijedlog 

za raspisivanje referenduma može podnijeti najmanje 
1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% 
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine 
Donji Kukuruzari.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 
jedna trećina vijećnika odnosno ako je raspisivanje 
referenduma predložio općinski načelnik Općinsko 
vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu 
te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se ve-
ćinom glasova svih vijećnika.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% 
od ukupnog broja birača predsjednik Općinskog vijeća 
dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i po-
dručnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 
ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku 
od 30 dana od zaprimanja odluke nadležnoga tijela.

Protiv odluke tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu kojom 
je utvrđeno da prijedlog za raspisivanje referenduma 
nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može po-
krenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom 
Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni refe-
rendum o pitanjima iz svoga djelokruga.

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

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 
Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjeto-
davnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 16.
Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjava-

nja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz 
samoupravnog djelokruga Općine Donji Kukuruzari 
te raspravljanja o potrebama i interesima građana 
od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.

Zborove građana, do osnivanja mjesnih odbora, 
saziva Općinsko vijeće, odnosno općinski načelnik, 
radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima 
od značenja za Općinu Donji Kukuruzari ili za poje-
dino naselje.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili 
za pojedina naselja.

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

Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno 
je za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru gra-
đana uređuje se općim aktom Općine Donji Kukuruzari 
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 

donošenje općeg akta ili rješavanje određenoga pitanja 
iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima 
iz samoupravnog djelokruga Općine Donji Kukuruzari 
od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.

O prijedlogu i peticiji, iz stavka 1. ovoga članka, 
Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini 
Donji Kukuruzari te dati odgovor podnositeljima najka-
snije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije, iz stavka 1. ovoga članka, mogu 
se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 
mogućnostima Općine Donji Kukuruzari.

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja 
o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine 
Donji Kukuruzari u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.
Tijela Općine Donji Kukuruzari dužna su omogućiti 

građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i 
pritužbi na rad tih tijela, na rad Jedinstvenog upravnog 
odjela te na nepravilan odnos službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela kada im se obraćaju 
radi ostvarenja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti.
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Na podnesene predstavke i pritužbe predsjednik 
Općinskog vijeća, općinski načelnik odnosno pročelnik 
Upravnog odjela dužni su dati odgovor u roku od 30 
dana od dana podnošenja istih.

Tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki 
i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) osigurat će se na 
vidnome mjestu te omogućiti i usmeno izjavljivanje istih.

Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka 
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s 
tehničkim mogućnostima Općine Donji Kukuruzari.

OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 19.
Tijela Općine Donji Kukuruzari su:
a) predstavničko tijelo - Općinsko vijeće,
b) izvršno tijelo - Općinski načelnik.
Iznimno, izvršno tijelo je i zamjenik općinskog 

načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika 
u slučaju iz članka 43. ovoga Statuta.

a) Općinsko vijeće

Članak 20.
Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari (u dalj-

njem tekstu: Općinsko vijeće) predstavničko je tijelo 
građana i tijela Općine Donji Kukuruzari koji donosi 
opće i pojedinačne akte u okviru samoupravnog dje-
lokruga Općine, kao jedinice lokalne samouprave te 
obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom 
i ovim Statutom.

Članak 21.
Saziv prve, konstituirajuće sjednice Općinskog 

vijeća utvrdit će se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom 

predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 
većina vijećnika.

Prava i dužnosti vijećnika započinju danom kon-
stituiranja predstavničkog tijela.

Članak 22.
Općinsko vijeće, u okviru samoupravnog djelokruga:
- donosi Statut Općine Donji Kukuruzari i Poslovnik 

Općinskog vijeća, njihove izmjene i dopune te 
po potrebi i statutarne odluke, donosi odluke i 
druge opće i pojedinačne akte kojima uređuje 
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine 
Donji Kukuruzari,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike 
Općinskog vijeća,

- postavlja pitanja o radu općinskog načelnika, 
razmatra izvješća o radu općinskog načelnika, 
tražiti izvješća o pojedinim pitanjima iz djelokruga 
općinskog načelnika,

- donosi odluku o raspisivanju referenduma,
- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih 

tijela te bira i razrješuje i druge osobe određene 
zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

- uređuje unutarnje ustrojstvo i djelokrug upravnog 
tijela Općine Donji Kukuruzari,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
pokretnina odnosno raspolaže ostalom općin-
skom imovinom pojedinačne vrijednosti većom 
od pojedinačne vrijednosti o kojoj odlučuje i 
kojom raspolaže općinski načelnik, sukladno 
zakonu i ovom Statutu,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za 
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih 
i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Donji 
Kukuruzari,

- osniva Savjet mladih kao savjetodavno tijelo 
Općine Donji Kukuruzari koje promiče i zagovara 
prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razi-
ni, bira i razrješava njihove članove i zamjenike 
članova te raspušta Savjet mladih Općine Donji 
Kukuruzari,

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili dru-
gim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog 
vijeća, kao predstavničkog tijela.

Članak 23.
Općinsko vijeće ima devet (9) članova (nadalje: 

vijećnika), izabranih na način utvrđen zakonom.
Iznimno, broj vijećnika može se povećati i biti paran 

u slučaju osiguranja odgovarajuće zastupljenosti pri-
padnika nacionalne manjine, a pri utvrđivanju rezultata 
izbora, sukladno zakonu.

Članak 24.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima 

počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i 
traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno do stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
predstavničkog tijela.

Mandat vijećnika izabranih na prijevremenim iz-
borima počinje danom konstituiranja predstavničkog 
tijela i traje do isteka mandata vijećnika izabranih na 
redovnim izborima.

Članak 25.
Mandat vijećnika može prestati i prije isteka roka 

iz članka 24. ovoga Statuta i to:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanoj 
posebnim zakonom,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno 
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoć-
nosti iste,

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

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

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 
prestanka istoga, osim vijećnika koji je držav-
ljanin države članice Europske unije,

- smrću.
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Pisana ostavka vijećnika, iz stavka 1. točke 1. ovoga 
članka, treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije 
zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća te 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije 
podnošenja iste.

Članak 26.
Izabrani vijećnik koji obnaša neku, zakonom propisa-

nu, nespojivu dužnost, dužan je do dana konstituiranja 
Općinskog vijeća, o obnašanju nespojive dužnosti 
odnosno prihvaćanju dužnosti vijećnika obavijestiti 
Jedinstveni upravni odjel.

Vijećnik koji, za vrijeme trajanja mandata prihvati 
obnašanje nespojive dužnosti dužan je, u roku od 8 
dana od dana prihvaćanja te nespojive dužnosti, o tome 
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat 
mu počinje mirovati protekom toga roka.

Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. 
ovoga članka mandat prestaje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja te nespojive dužnosti 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju 
prestanka mirovanja ako, u roku od 8 (osam) dana 
od prestanka obnašanja te nespojive dužnosti, pod-
nese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća, a 
mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana 
podnošenja pisanog zahtjeva.

Ukoliko vijećnik, po prestanku obnašanja nespo-
jive dužnosti, ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. 
ovoga članka smatrat će se da mu mandat miruje iz 
osobnih razloga.

Tijekom trajanja mandata vijećnik ima pravo staviti 
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnoše-
njem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća.

Na temelju zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka mi-
rovanje mandata počinje teći od dana dostave istoga, 
a ne može trajati kraće od 6 mjeseci.

Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećni-
ka osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku 
Općinskog vijeća.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na 
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti 
samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 27.
Ukoliko mandat vijećnika prestane ili miruje zamje-

njuje ga zamjenik sukladno zakonu i ovom Statutu.
Po ispunjenju uvjeta iz članka 18. i 19. ovoga Statuta 

Mandatno povjerenstvo zaključkom će utvrditi da je 
prestao mandat vijećnika odnosno da mandat vijeć-
nika miruje te da počinje mandat zamjeniku vijećnika.

Prilog zaključku iz stavka 2. ovoga članka čine:
- izjava volje vijećnika - ovjerovljena ostavka ili 

zahtjev za mirovanje mandata,
- prestanak mandata vijećnika na jedan od načina 

iz članka 18. ovoga Statuta,
- prijedlog zamjenika vijećnika od strane ovla-

štenog predlagatelja, a sve sukladno zakonu.

Članak 28.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- biti nazočan sjednicama Općinskog vijeća, su-

djelovati u radu sjednica i na njima raspravljati 
i glasovati,

- podnositi amandmane na prijedloge općih akata, 
pokrenuti raspravu o pitanjima iz djelokruga 
Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja na aktualnom satu sjednice,
- prihvatiti izbor koji mu, svojom odlukom, odredi 

Općinsko vijeće,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela u koja 

je imenovan i na istima glasovati,
- sudjelovati u utvrđivanju prijedloga općih akata,
- izvršiti uvid u popis birača za vrijeme trajanja 

mandata.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran 

na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili izne-
senog mišljenja i stavova na sjednici Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka koji su, 
kao tajni određeni sukladno propisima, a za koje sazna 
za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti sukladno 
zakonu, ovom Statutu i Poslovniku Općinskog vijeća.

Članak 29.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog ili dva 

potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 
vijećnika.

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje 
ili 1/3 vijećnika, predsjednik i potpredsjednici biraju 
se iz reda vijećnika većinom glasova svih vijećnika.

Potpredsjednik Općinskog vijeća bira se, u pravilu, 
u nastavku konstituirajuće sjednice.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća traje sukladno članku 24. ovoga Statuta.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjed-
nika Općinskog vijeća može podnijeti 1/3 vijećnika.

O prijedlogu iz stavka 4. ovoga članka odlučuje se 
većinom glasova svih vijećnika.

U slučaju da predsjedniku ili potpredsjednicima 
Općinskog vijeća prestane mandat izvršit će se izbor 
novoga predsjednika ili potpredsjednika Općinskog 
vijeća.

Mandat novoizabranog predsjednika i potpredsjed-
nika Općinskog vijeća traje do kraja redovnog man-
data, ukoliko ne prestane ranije na jedan od zakonom 
predviđenih načina.

Članak 30.
Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima 

plaću, ali ima pravo na naknadu sukladno posebnoj 
odluci Općinskog vijeća.

Članak 31.
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju po potrebi, a 

najmanje jednom u tri mjeseca, a iste saziva pred-
sjednik Općinskog vijeća.
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Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i 
elektroničkim putem.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje po-
drazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili 
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za 
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog 
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjed-
nicu na temelju obrazloženog zahtjeva najmanje 1/3 
vijećnika i to u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz 
stavka 2. ovoga članka istu će sazvati općinski načelnik 
u roku od osam dana.

Nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka 
sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev naj-
manje 1/3 vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne 
uprave nadležan za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.

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

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

Članak 32.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- predstavlja Općinsko vijeće,
- saziva, predsjeda i održava red na sjednicama 

Općinskog vijeća,
- pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu 

o pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog 
vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 
propisani postupak,

- predlaže dnevni red sjednice Općinskog vijeća,
- brine o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih 

tijela te o postupku donošenja akata,
- određuje predstavnike Općinskog vijeća u sve-

čanim i drugim prigodama,
- po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava 

zajednički sastanak sa Savjetom mladih Općine 
Donji Kukuruzari na kojim se raspravlja o svim 
pitanjima od interesa za mlade te o suradnji 
Općinskog vijeća i Savjeta mladih Općine Donji 
Kukuruzari,

- brine o suradnji s predstavničkim tijelima drugih 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samo-
uprave,

- brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti 
vijećnika,

- potpisuje opće i druge akte Općinskog vijeća 
te iste dostavlja na nadzor.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjed-
nika Općinskog vijeća pobliže se uređuju Poslovnikom 
Općinskog vijeća.

Članak 33.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu 

predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju poslove 
iz njegova djelokruga na koje ih on pismeno ovlasti.

U slučaju odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća 
ili spriječenosti u obavljanju dužnosti predsjednika Op-
ćinskog vijeća zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika 
kojeg ovlasti predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 34.
S ciljem razmjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih 

stavova, unaprjeđenja rada te razvijanja drugih oblika 
međusobne suradnje i aktivnosti vijećnika, vijećnici se 
mogu organizirati u međustranačka vijeća i klubove.

Organiziranje međustranačkih vijeća i klubova 
utvrdit će se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.
Radi utvrđivanja prijedloga općih akata i drugih 

poslova iz djelokruga Općinskog vijeća te radi učinkovi-
tosti obavljanja poslova iz svoga djelokruga, Općinsko 
vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Naziv radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, njihov 
sastav, broj članova, djelokrug i način rada pobliže će 
se utvrditi Poslovnikom Općinskog vijeća ili posebnom 
odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 36.
Općinsko vijeće može pravovaljano odlučivati ako 

je na sjednici nazočna većina svih vijećnika, a odluke 
donosi većinom glasova nazočnih vijećnika.

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće 
donosi odluku o donošenju:

Statuta i njegovih izmjena, statutarne odluke, Po-
slovnika Općinskog vijeća i njegovih izmjena, proraču-
na, njegovih izmjena i dopuna te godišnjeg obračuna 
proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, odluke 
o privremenom financiranju, o izboru i razrješenju 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, o 
odlučivanju o tajnom glasovanju o određenom pitanju, 
odluke o raspisivanju referenduma osim odluke iz 
stavka 3. ovog članka.

Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv op-
ćinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
na redovni izborima zajedno s njim, a koji je predložilo 
2/3 članova Općinskog vijeća, donosi se dvotrećinskom 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti 
i druga pitanja o kojima Općinsko vijeće odlučuje 
većinom glasova svih vijećnika.

Članak 37.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno.
Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, 

što će se potanje urediti Poslovnikom Općinskog vijeća.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski 

načelnik i zamjenici općinskog načelnika.
O radu Općinskog vijeća vodi se zapisnik.
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Članak 38.
Ostala pitanja u svezi s načinom rada Općinskog 

vijeća uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća.

b) Općinski načelnik

Članak 39.
Općinski načelnik nositelj je izvršne vlasti u Općini 

Donji Kukuruzari. 
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima 

sukladno posebnom zakonu.
Općinski načelnik stupa na dužnost prvog radnog 

dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 
odnosno danom podnošenja ostavke na nespojivu 
dužnost nakon što budu izabrani za te dužnosti.

Mandat općinskog načelnika traje do prvog radnog 
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 
novog općinskog načelnika.

Općinskom načelniku prava na temelju obavljanja 
dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog 
općinskog načelnika odnosno danom stupanja na 
snagu rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenova-
nju povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti 
općinskog načelnika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za 
općinskog načelnika pa do stupanja na dužnost novog 
općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji 
su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje 
Općine Donji Kukuruzari.

Članak 40.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici odlučuju hoće 

li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici, u roku od 

8 dana od dana stupanja na dužnost, Jedinstvenom 
upravnom odjelu, dostavit će pisanu obavijest o tome 
na koji će način obnašati dužnost.

Ukoliko ne dostave pisanu obavijest, iz stavka 2. 
ovoga članka, smatrat će se da dužnost obavljaju 
volonterski.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici, za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti, ostvaruju pravo na 
plaću, naknadu plaće i druga prava iz rada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja, 
sukladno posebnom propisu i odluci Općinskog vijeća.

Tijekom mandata općinski načelnik i njegovi za-
mjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti 
dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja 
dužnosti, a novi način obavljanja dužnosti započinje 
prvog sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti.

Općinski načelnik, kada dužnost obavlja volonter-
ska, ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 
godini održavanja redovnih izbora.

Članak 41.
Općinski načelnik, za vrijeme profesionalnog obav-

ljanja dužnosti, ostvaruje pravo na plaću i druga prava 
iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu 
se u staž osiguranja, sukladno posebnom zakonu i 
odluci Općinskog vijeća.

Općinski načelnik za vrijeme volonterskog obav-
ljanja dužnosti ostvaruje pravo na naknadu sukladno 
zakonu i odluci Općinskog vijeća.

Općinski načelnik koji je tu dužnost obavljao pro-
fesionalno u posljednjih šest mjeseci prije prestanka 
obavljanja te dužnosti, po prestanku profesionalnog 
obavljanja te dužnosti ostvaruje pravo na naknadu 
plaće i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci po 
prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u 
visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme 
posljednjih šest mjeseci prije prestanka profesionalnog 
obavljanja dužnosti.

Općinski načelnik koji je te dužnost obavljao 
profesionalno manje od šest mjeseci prije prestanka 
obavljanja te dužnosti, po prestanku profesionalnog 
obavljanja te dužnosti ostvaruje pravo na naknadu 
plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci 
po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko 
je dužnost obavljao profesionalno i to u visini prosječne 
plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme prije prestanka 
profesionalnog obavljanja dužnosti.

Općinski načelnik za vrijeme volonterskog obav-
ljanja dužnosti, ostvaruju pravo na naknadu sukladno 
zakonu i odluci Općinskog vijeća.

Pravo iz stavka 3. i 4. ovoga članka ostvaruje se 
na vlastiti zahtjev općinskog načelnika, a započinje 
prvoga dana po prestanku profesionalnog obavljanja 
dužnosti.

Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka podnosi se naj-
kasnije posljednjega dana profesionalnog obavljanja 
dužnosti.

U slučaju propuštanja roka iz stavka 7. ovoga 
članka općinski načelnik ne ostvaruje pravo iz stavka 
2. i 3. ovoga članka.

Općinski načelnik koji dužnost nije obavljao pro-
fesionalno nema pravo na naknadu po prestanku 
obavljanja dužnosti.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjelu donosi 
deklaratorne odluke o početku, načinu i prestanku 
obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovih 
zamjenika, kao i pojedinačna rješenja o visini plaće 
odnosno naknade sukladno zakonu i općim aktima 
Općinskog vijeća.

Članak 42.
Općinski načelnik zastupa Općinu Donji Kukuruzari.
Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene ovim 

Statutom sukladno zakonu, a osobito:
- dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti 

ga Općinskom vijeću u roku propisanom zako-
nom,

- priprema prijedloge općih akata i upućuje ih u 
propisanu proceduru te podnosi amandmane 
i daje mišljenje na prijedloge općih akata i na 
amandmane drugih predlagatelja,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća,

- dva puta godišnje Općinskom vijeću podnosi 
izvješće o svome radu,
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- vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom i 
naredbodavac je izvršenja Proračuna Općine 
Donji Kukuruzari,

- usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela 
te nadzire zakonitost njegova rada,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu 
Općine Donji Kukuruzari te njezinim prihodima 
i rashodima, sukladno zakonu i ovom Statutu,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
pokretnina i o drugom raspolaganju imovinom 
sukladno zakonu, posebnim propisima i ovom 
Statutu,

- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Donji 
Kukuruzari u tijelima javnih ustanova, trgo-
vačkih društava i drugih osoba iz članka 15.  
stavka 1. točke 8. ovoga Statuta te u prvom broju 
službenog glasila, koji slijedi nakon donošenja 
odluke istu i objavljuje,

- surađuje sa Savjetom mladih Općine Donji Kuku-
ruzari, po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca 
održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih 
na kojima raspravlja o svim pitanjima od interesa 
za mlade te svakih šest mjeseci pisanim putem 
obavještava Savjet mladih o aktivnostima koje 
su od važnosti i interesa za mlade,

- donosi poslovnik o svome radu,
- bira i imenuje članove stalnog i povremenih 

radnih tijela iz svoga djelokruga,
- te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, 

ovom Statutu i odlukama Općinskog vijeća.
U smislu odredbe točke 7. stavka 2. ovoga članka 

općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinač-
ne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. 

Ako je taj iznos prihoda veći od 132.722,81 eura 
općinski načelnik može odlučivati najviše do 132.722,81 
eura, a ako je taj iznos manji od 9.290,60 eura tada 
može odlučivati najviše do iznosa od 9.290,60 eura.

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u 
općinskom proračunu i provedeno sukladno zakonu.

Općinski načelnik tijekom godine može preraspo-
dijeliti sredstva na proračunskim stavkama najviše do 
visine 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci 
koja se umanjuje, a što će se utvrditi posebnom od-
lukom Općinskog vijeća.

Članak 43.
Obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga 

općinski načelnik može povjeriti zamjeniku.
Pri obavljanju povjerenih mu poslova zamjenik op-

ćinskog načelnika je dužan pridržavati se danih uputa.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamje-

niku ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za 
njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje općinskog 
načelnika u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih 
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, a sukladno 
zakonu i ovom Statutu. 

Članak 44.
U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine Donji Kukuruzari općinski načelnik ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako 
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis 
i donijeti odluku o obustavi općeg akta i to u roku od 
8 dana od dana donošenja istoga.

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

Ukoliko Općinsko vijeće to ne učini općinski načelnik 
dužan je, u roku iz stavka 2. ovoga članka, o tome 
obavijestiti nadležno tijelo državne uprave.

Članak 45.
Mandat općinskog načelnika i njegovih zamjenika 

prestaje po sili zakona:
- ako podnese ostavku, danom dostave iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

oduzeta poslovna sposobnost, danom pravo-
moćnosti iste,

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

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

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 
prestanka državljanstva,

- smrću.
Ako, prije isteka mandata, prestane mandat op-

ćinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori 
za općinskog načelnika, a do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će po-
vjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 
načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
dužan je, bez odgode, obavijestiti tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.

Članak 46.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu se 

opozvati putem referenduma.
Referendum za opoziv može predložiti 20% ukupnog 

broja birača te 2/3 članova Općinskog vijeća.
Na postupak provedbe referenduma za opoziv op-

ćinskog načelnika i njegovog zamjenika na odgovarajući 
se način primjenjuju odredbe članka 56. ovoga Statuta.

Ne može se donijeti odluka za raspisivanje referen-
duma samo za opoziv zamjenika općinskog načelnika.

Članak 47.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i nje-

govih zamjenika ne smije se raspisati:
- prije isteka roka od 12 mjeseci od održanih 

izbora,
- prije isteka roka od 12 mjeseci od ranije odr-

žanog referenduma za opoziv,
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- u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
općinskog načelnika.

Članak 48.
Odluka o opozivu donesena je ako se na referendu-

mu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali 
uz uvjet da ta većina čini najmanje 1/3 ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača.

Ukoliko su kumulativno ispunjeni uvjeti iz stavka 
1. ovoga članka odluka donesena na referendumu 
obvezatna je.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 
nastupio opozivom raspisat će se prijevremeni izbori 
za općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari, a 
do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika Općine Donji Kukuruzari obnašat će povje-
renik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 
načelnika pročelnik Upravnog odjela dužan je, bez 
odgode, obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

c) Raspuštanje predstavničkog i razrješenje op-
ćinskog načelnika

Članak 49.
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave, 

nadležnog za lokalnu samoupravu, Vlada Republike 
Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće ako:

- donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava 
suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike 
Hrvatske,

- učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, 
zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, 
težih povreda zakona i drugih propisa,

- ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja 
članova potrebnog za rad i donošenje odluka,

- ne može donositi odluke iz svoga djelokruga 
duže od tri mjeseca,

- ne raspiše referendum:
-  kada je isti predložilo 20% ukupnog broja 

birača Općine Donji Kukuruzari
-  kada je referendum za opoziv općinskog 

načelnika predložilo 2/3 vijećnika,
- ako u tekućoj godini ne donese proračun za 

sljedeću godinu niti odluku o privremenom fi-
nanciranju te ako ne donese proračun do isteka 
roka privremenog financiranja, osim u slučaju 
kada općinski načelnik ne predloži proračun 
Općinskom vijeću ili povuče u cjelini prijedlog 
prije glasovanja o proračunu te ne predloži 
novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje 
njegovo donošenje,

- ako ne donese proračun u roku od 45 dana 
od objave presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske kojom je proračun ukinut u 
postupku ocjene zakonitosti općega akta osim 
u slučaju kada općinski načelnik ne predloži 
proračun Općinskom vijeću ili povuče u cjelini 
prijedlog prije glasovanja o proračunu te ne 

predloži novi prijedlog proračuna u roku koji 
omogućuje njegovo donošenje.

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada 
Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti pred-
stavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika:

- ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća, iz 
razloga navedenih u stavku 1. točki 6. ovoga 
članka, novoizabrano Općinsko vijeće ne donese 
proračun u roku od 90 dana od konstituiranja,

- ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku 
45 dana od dana kada ga je, nakon provedenih 
prijevremenih izbora, novoizabrani općinski 
načelnik predložio Općinskom vijeću.

Mandat općinskog načelnika kojega je Vlada 
Republike Hrvatske razriješila traje do stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o razrješenju 
odnosno istovremenom raspuštanju predstavničkog 
tijela i razrješenju općinskog načelnika.

d) Upravno tijelo

Članak 50.
Obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine Donji Kukuruzari, kao i poslova državne upra-
ve koji budu preneseni na Općinu Donji Kukuruzari, 
obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Donji 
Kukuruzari (nadalje: Upravni odjel).

Ustrojstvo Upravnog odjela utvrđuje se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 51.
Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom 

odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja od 

značenja za rad službenika i namještenika, utvrđena 
su posebnim aktima sukladno zakonu.

Sukladno Strategiji i planu trajnog osposobljavanja 
i usavršavanja lokalnih službenika, koji donosi Vlada 
Republike Hrvatske, službenici će se poticati na trajno 
stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, 
seminara i školovanja.

Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika 
Upravnog odjela provodit će se na osnovi strategije i 
plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih 
službenika koje će donosi Vlada Republike Hrvatske, a 
provodit će se u svrhu općeg povećanja razine znanja, 
vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika kako bi 
se time pridonijelo njihovoj neovisnosti, stručnoj spo-
sobnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, horizontalnoj i 
vertikalnoj mobilnosti i motivaciji, te ukupnom povećanju 
uspješnosti obavljanja službe u cjelini.

MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 52.
Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i 
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana Općine 
Donji Kukuruzari mogu se osnivati mjesni odbori.
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Statutarnom odlukom Općine Donji Kukuruzari uredit 
će se postupak davanja inicijative i podnošenja prijed-
loga za osnivanje mjesnog/ih odbora, djelokrug i ovlasti 
tijela mjesnog/ih odbora, utvrđivanje programa rada i 
osnove pravila, način financiranja njegove djelatnosti, 
obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove 
potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje 
njihovih prava i obveza sukladno zakonu, ovom Sta-
tutu i drugim općim aktima Općine Donji Kukuruzari.

IMOVINA I FINANCIRANJE I AKTI OPĆINE

Imovina i financiranje

Članak 53.
Imovinu Općine Donji Kukuruzari čine pokretne i 

nepokretne stvari te imovinska prava koja joj pripadaju.
Općina Donji Kukuruzari mora upravljati, koristiti 

se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog 
gospodara te voditi evidenciju o svojoj imovini - bi-
lanca imovine.

Općina Donji Kukuruzari, po ukazanoj potrebi, može 
se zadužiti, davati jamstva svojim proračunskim kori-
snicima (ustanovi i trgovačkom društvu) čiji je osnivač, 
sukladno posebnom zakonu i odluci Općinskog vijeća.

Članak 54.
Općina Donji Kukuruzari ostvaruje prihode kojima, 

u okviru svog samoupravnog djelokruga, slobodno 
raspolaže.

Prihodi Općine Donji Kukuruzari su:
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i 

pristojbe,
- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imo-

vinskih prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba u njezinu vlasništvu, odnosno u kojima 
ima udio ili dionice,

- novčane kazne i oduzete imovinske koristi za 
prekršaje koje propiše Općinsko vijeće, sukladno 
zakonu,

- prihodi od naknade za koncesiju koju daje 
Općinsko vijeće,

- udio u zajedničkim porezima, naknadama s 
Republikom Hrvatskom i s pripadajućom Si-
sačko-moslavačkom županijom,

- sredstva pomoći i dotacija državnog proračuna 
i proračuna Sisačko-moslavačke županije,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 55.
Obveze odnosno rashodi Općine Donji Kukuruzari 

razmjerni su, uravnoteženi s prihodima koji se ostvare, 
sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 56.
Procjena godišnjih prihoda i utvrđeni iznos rashoda 

Općine Donji Kukuruzari utvrđuje se u proračunu.

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, 
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom 
posebnim zakonom.

Proračun donosi Općinsko vijeće većinom glasova 
svih vijećnika.

Godišnji proračun, s projekcijom za sljedeće dvi-
je proračunske godine, donosi se do kraja tekuće 
godine za iduću proračunsku godinu, i to u roku koji 
omogućuje njegovu primjenu s 1. siječnjem godine 
za koju se donosi.

Članak 57.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi 

ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se 
mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka 
ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama 
i dopunama proračuna po postupku propisanom za 
donošenje proračuna.

Članak 58.
Ako općinski načelnik ne predloži proračun Op-

ćinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o 
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog prora-
čuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada 
Republike Hrvatske će, na prijedlog središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (re-
gionalnu) samoupravu, razriješiti općinskog načelnika.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike 
Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hr-
vatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 
načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog 
načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je Općinskom 
vijeću predložiti proračun u roku od 45 dana od dana 
stupanja na dužnost.

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

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju 
općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa 
na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 
5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može 
podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske u roku od osam dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade 
Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će 
o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te 
svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike 
Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena Vlada Republike 
Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općin-
skog načelnika u roku od 90 dana od dana objave 
odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u 
»Narodnim novinama«.
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Članak 59.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije po-

četka proračunske godine, privremeno se, a najduže 
za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi 
odluke o privremenom financiranju, nastavlja financi-
ranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Donji 
Kukuruzari i drugih proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. 
ovoga članka, do 31. prosinca donosi Općinsko vijeće 
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog 
načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske ili 
drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovni-
kom Općinskog vijeća.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vije-
će, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda 
i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hr-
vatske općinski načelnik predlaže povjereniku novu 
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u 
koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni 
rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povje-
renik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz 
stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara 
odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim 
zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije 
donesen proračun, a općinski načelnik je onemogućen 
u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja 
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka te-
meljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 
koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog 
zamjenika općinskog načelnika.

Članak 60.
Kada je, nakon provedenih prijevremenih izbora, 

konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće do dono-
šenja proračuna Općine Donji Kukuruzari financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem Odluke o financiranju nužnih rashoda 
i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 61.
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta 

nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi 
proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog 
načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja 
obustave proračuna financiranje se obavlja izvršava-
njem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem 
Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju 
donosi općinski načelnik.

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u po-
stupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun 
Općine Donji Kukuruzari tada je Općinsko vijeće 
dužno donijeti proračun u roku od 45 dana od objave 

presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
u »Narodnim novinama«.

Do donošenja proračuna financiranje se obavlja 
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 
temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i iz-
dataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 62.
Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i finan-

cijsko poslovanje Općine Donji Kukuruzari. Zakonitost 
i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava 
Općine Donji Kukuruzari nadzire Ministarstvo financija.

Akti

Članak 63.
Tijela Općine Donji Kukuruzari, u okviru svog sa-

moupravnog djelokruga, donose odluke i druge opće 
i pojedinačne akte, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Poslovnikom Općinskog vijeća, poslovnikom općin-
skog načelnika te općim aktom o unutarnjem ustrojstvu 
Upravnog odjela, pobliže se uređuje način rada, naziv 
i postupak donošenja akata tih tijela.

Članak 64.
Opći akti Općine Donji Kukuruzari objavljuju se 

u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari, a 
stupaju na snagu osmi dan od dana objave.

Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, u završnim 
odredbama općeg akta može se odrediti da isti stupa 
na dan nakon objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 65.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata 

Općinskog vijeća, sukladno zakonu i ovom Statutu te 
obavlja nadzor nad zakonitosti rada Upravnog odjela.

Članak 66.
Upravni odjel neposredno izvršava i provodi akte 

Općinskog vijeća.
U izvršavanju akata Općinskog vijeća Upravni odjel 

donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba 
(upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka 
može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općin-
skog načelnika, kojima se rješava o pravima, obveza-
ma i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako 
posebnim zakonom nije drugačije uređeno, ne može 
se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Za donošenje akata iz stavka 3. ovoga članka 
primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku.
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DRŽAVNI NADZOR I ZAŠTITA OPĆINE

Članak 67.
Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja 

tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. Nadzor zakonitosti općih 
akata Općinskog vijeća obavljaju nadležna tijela dr-
žavne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je, u roku 
od 15 dana od dana donošenja statuta, poslovnika, 
proračuna i drugog općeg akta, dostaviti nadležnom 
tijelu državne uprave u čijemu je djelokrugu taj opći 
akt, zajedno s izvatkom iz zapisnika sa sjednice Op-
ćinskog vijeća koji se odnosi na postupak donošenja 
predmetnog općeg akta i rezultatom glasovanja.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je, bez od-
gode, opće akte iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti 
i općinskom načelniku.

Po izvršenom nadzoru i eventualno dobivenim 
uputama od nadležnog tijela državne uprave Općinsko 
vijeće dužno je, u roku od 15 dana od primitka istih, 
otkloniti uočene nedostatke.

Ukoliko Općinsko vijeće ne postupi po uputi i ne 
otkloni te nedostatke nadležno tijelo državne uprave 
donijet će odluku o obustavi od primjene općeg akta i 
istu dostaviti Općinskom vijeću i općinskom načelniku 
Općine Donji Kukuruzari.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata 
koje, u svome samoupravnom djelokrugu, donose 
Općinsko vijeće i općinski načelnik te njegovi zamje-
nici, obavljaju nadležna tijela državne uprave svako 
u svojemu djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

Članak 68.
Nadzor zakonitosti Statuta Općine Donji Kukuru-

zari obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako 
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Kada nadležno tijelo državne uprave obustavi od 
primjene Statut Općine Donji Kukuruzari, odnosno 
kada potvrdi odluku općinskog načelnika o obustavi 
od primjene Statuta ili pojedinih odredaba Statuta, 
predložiti će, bez odgode Vladi Republike Hrvatske 
da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s 
Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike 
Hrvatske.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene po-
stupak za ocjenu suglasnosti pred Ustavnim sudom u 
roku od 30 dana od primitka prijedloga za pokretanjem 
postupka prestaje obustava od primjene Statuta.

PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Članak 69.
Općina Donji Kukuruzari jamči prava nacionalnih 

manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima naci-
onalnih manjina, zakonu i ovom Statutu.

Imajući u vidu rezultate Popisa stanovništva iz 
2021. godine u Općini Donji Kukuruzari ima 31,20% 
pripadnika srpske nacionalne manjine.

Temeljem podataka iz stavka 2. ovoga članka 
Općina Donji Kukuruzari srpskoj nacionalnoj manjini 
jamči pravo na:

- razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu
- zastupljenost u izvršnom tijelu
- zastupljenost u upravnom tijelu.

Članak 70.
Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo 

na 2 (dva) člana/vijećnika u Općinskom vijeću.
Ukoliko, po provedenim izborima, izborno povjeren-

stvo utvrdi da nije osigurana odgovarajuća zastupljenost 
srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću broj 
članova Općinskog vijeća, utvrđen člankom 16. ovoga 
Statuta, povećat će se do broja koji je potreban da bi 
bila ostvarena zastupljenost iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na dodatnog/ne člana/ove iz stavka 2. ovoga 
članka ostvaruje se sukladno zakonu.

Smatrat će se da je zastupljenost iz stavka 1. ovoga 
članka osigurana tijekom cijelog mandata Općinskog 
vijeća ako je osigurana u trenutku proglašenja rezultata 
izbora (redovnih ili dopunskih).

Članak 71.
Općinski načelnik ima i zamjenika iz reda pripadnika 

srpske nacionalne manjine.
Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika 

srpske nacionalne manjine, kao predstavnik srpske 
nacionalne manjine u izvršnom tijelu Općine Donji 
Kukuruzari, bira se neposredno, istovremeno, na isti 
način i po postupku kao i općinski načelnik.

Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika 
srpske nacionalne manjine, kada tu dužnost obavlja 
profesionalno, ima prava i dužnosti kao i općinski 
načelnik. Ako prije isteka mandata prestane mandat 
zamjeniku općinskog načelnika iz reda pripadnika 
srpske nacionalne manjine raspisat će se prijevre-
meni izbori za zamjenika iz reda pripadnika srpske 
nacionalne manjine.

O svim promjenama tijekom mandata zamjenika 
općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacio-
nalne manjine pročelnik Upravnog odjela dužan je, bez 
odgode, obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 72.
Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo 

na zastupljenost u Upravnom odjelu.
Općinski načelnik dužan je, pri utvrđivanju Plana 

prijma u službu Upravnog odjela za svaku kalendarsku 
godinu, kroz politiku upošljavanja novih službenika 
odnosno službenika koji se primaju na upražnjena 
radna mjesta, osigurati poštivanje prava srpske na-
cionalne manjine.

Pripadnici srpske nacionalne manjine, pri podno-
šenju prijave na natječaj za prijam u službu, imaju 
pravo pozvati se na ostvarivanje prava iz stavka 1. 
ovoga članka.
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JAVNE SLUŽBE

Članak 73.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog sa-

moupravnog djelokruga Općina Donji Kukuruzari 
može, sukladno zakonu, osnovati trgovačka društva 
i ustanove u svom vlasništvu samostalno ili s drugim 
jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Općina može, 
temeljem ugovora ili ugovora o koncesiji, povjeriti 
drugim pravnim i fizičkim osobama.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovoga 
članka, jedanput godišnje, obvezni su Općinskom vijeću 
podnositi izvješća o svom radu, odnosno poslovanju.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 74.
Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Do-

nji Kukuruzari kao savjetodavno tijelo Općine Donji 
Kukuruzari. koje promiče i zagovara prava, potrebe i 
interese mladih na lokalnoj razini.

Cilj osnivanja Savjeta mladih je aktivno uključivanje 
mladih u javni život Općine Donji Kukuruzari i osiguranje 
uvjeta za utjecaj mladih na donošenje odluka kojima 
se rješavaju pitanja od značaja za položaj mladih na 
lokalnoj razini.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća propisuje se: 
broj članova, način izbora članova, rokovi provedbe 
izbora za članove i zamjenike članova, radnom tijelu 
Općinskog vijeća koje provjerava valjanost kandidatura 
i izrađuje listu valjanih kandidatura, načinu utjecaja 
Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća u postupku 
donošenja odluka i drugih akata od neposrednog 
interesa za mlade i u vezi s mladima, načinu financi-
ranja rada i programa te o osiguravanju prostornih i 
drugih uvjeta za rad Savjeta mladih te njegov odnos 
s tijelima Općine Donji Kukuruzari i druga pitanja 
sukladno zakonu.

OBLICI SURADNJE

Članak 75.
Općina Donji Kukuruzari osobito surađuje s pripa-

dajućom Sisačko-moslavačkom županijom te sa svim 
općinama i gradovima u njezinu sastavu.

Članak 76.
Općina Donji Kukuruzari, s ciljem uspostave prija-

teljskih odnosa, suradnje i razmjene iskustava, može 
uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim 
općinama ili gradovima u Republici Hrvatskoj i ino-
zemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu s drugom općinom ili gradom u 
zemlji i inozemstvu, u smislu stavka 1. ovoga članka, 
potpisuje se posebna Povelja o prijateljstvu koju, su-
kladno odluci Općinskog vijeća, u ime Općine Donji 
Kukuruzari potpisuje općinski načelnik.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje 

vrijediti Statut Općine Donji Kukuruzari (»Službeni 
vjesnik«, broj 15/13) te Izmjene i dopune Statuta Op-
ćine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 51/14).

Članak 78.
Ovaj Statut objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Općine Donji Kukuruzari, a stupa na snagu osmog 
dana od objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 011-04/23-01/01
URBROJ: 2176/07-01-23-2
Donji Kukuruzari, 3. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stipo Šapina, v.r.

2.
Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi 

(»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22 - dalje 
u tekstu: Zakon) i članka 15. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 15/13 i 51/14), 
Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na XI. 
sjednici održanoj 3. veljače 2023. godine, donijelo je 

O D L U K U
o socijalnoj skrbi Općine Donji Kukuruzari

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju korisnici socijalne 

skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine 
Donji Kukuruzari (dalje u tekstu: Općina), uvjeti i način 
njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak.

Članak 2.
Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvariti 

na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom 
određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske 
te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom 

o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Zakon) osiguravaju 
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se u proračunu Općine, a sredstva za druge pomoći 
utvrđene ovom Odlukom osiguravanju se sukladno 
proračunskim sredstvima Općine za tekuću godinu.

Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci u muškom rodu 

su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.
Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) je:
• za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja 

određen Zakonom
• za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom 

Odlukom
-  hrvatski državljanin s prebivalištem na po-

dručju Općine.

Članak 6.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisnik 

može ostvariti ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
1. socijalni uvjet
2. uvjet prihoda
3. uvjet teške bolesti.
Socijalni uvjet ispunjava korisnik ako na temelju 

Rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na 
zajamčenu minimalnu naknadu.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema prihod 
viši od:

samac 200,00 eura
dvočlana obitelj 270,00 eura
za svakog daljnjeg člana dodaje se 
iznos od 70,00 eura

Prihodima u smislu stavka 3. ovog članka smatra 
se iznos prosječnog prihoda samca ili obitelji odnosno 
kućanstva ostvarenoga (isplaćenoga) u tri mjeseca 
koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev 
za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i 
materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po 
osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki 
drugi način.

U prihode se ne uračunavaju prihodi propisani 
člankom 31. Zakona te novčana davanja temeljem 
ove Odluke.

Uvjet teške bolesti izražava stanje koje podliježe 
opsežnom liječenju (npr. rak, tumor, dijaliza, kemo-
terapije…) i iziskuje velike financijske troškove koje 
obitelj oboljeloga ili sam oboljeli ne može podmiriti. 

III.  OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI 
I NAČIN OSTVARIVANJA

Članak 7.
Oblici pomoći po ovoj Odluci su:

1. naknada za troškove stanovanja; 
2. jednokratna novčana pomoć; 
3. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova;
4. novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; 
5. novčana pomoć za sufinanciranje školovanja 

studenata (stipendija);
6. sufinanciranje izleta za učenike;
7. darovi djeci za Svetog Nikolu;
8. novčana pomoć za troškove života osoba s 

invaliditetom;
9. sufinanciranje nabave radnih bilježnica;

10. drugi oblici pomoći od interesa za Općinu.

1. Naknada za troškove stanovanja

Članak 8.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje 

se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim 
beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu 
ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom 
stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja 
ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim 
situacijama.

Članak 9.
Troškovi stanovanja se odnose na najamninu, 

komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge 
te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju 
energetske učinkovitosti zgrade.

Naknada se može odobriti u novcu izravno kori-
sniku ili na način da se u cijelosti ili djelomično plati 
račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja 
je izvršila uslugu troškova za stanovanje iz stavka 1. 
ovog članka. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje 
se u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene mini-
malne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa 
zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu 
za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih 
troškova stanovanja.

2. Jednokratna novčana pomoć

Članak 10.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti 

samcu ili obitelji koji ispunjava jedan od uvjeta iz 
članka 6. stavak 1. ove Odluke, a nađe se u izuzetno 
teškom položaju materijalne ugroženosti iz razloga 
na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati (kao 
što su teška bolest, elementarna nepogoda i slično) 
ili izuzetno teškoj zdravstvenoj situaciji (odlazak na 
liječenje i/ili operaciju u inozemstvo) i radi toga ne 
mogu podmiriti osnovne životne potrebe.
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Zahtjev korisnika za ostvarivanje prava iz stavka 
1. ovog članka obrađuje Jedinstveni upravni odjel na 
temelju odgovarajuće dokumentacije. 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti do 
iznosa od 265,45 eura, a samo u izuzetno posebnim 
situacijama teške materijalne i zdravstvene ugroženosti 
pomoć se može odobriti u većem iznosu.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka do iznosa od  
265,45 kn godišnje (u novcu ili naravi) odobrava 
općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari, a preko 
iznosa od 265,45 Općinsko vijeće Općine Donji Ku-
kuruzari po prijedlogu općinskog načelnika Općine 
Donji Kukuruzari.

3. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 11.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može 

se odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište 
na području Općine, a koju nema tko sahraniti ili je 
osoba nepoznata.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka podmiruje se u 
visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa 
temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća.

4. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

Članak 12.
Novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 

ostvaruje se pod uvjetima: 
- da su oba roditelja državljani Republike Hrvatske 

s prijavljenim prebivalištem na području Općine 
Donji Kukuruzari,

- da je djetetu nakon rođenja prijavljeno prebi-
valište na području Općine Donji Kukuruzari,

- da je zahtjev za isplatu novčane pomoći pod-
nesen u roku od 6 mjeseci od dana rođenja 
djeteta.

5. Novčana pomoć za sufinanciranje školovanja 
studenata 

Članak 13.
Novčanu pomoć za sufinanciranje školovanje stu-

denata ostvaruju studenti koji prođu na natječaju za 
dodjelu stipendija te potpišu Ugovor o stipendiranju.

Odluku o korisnicima stipendije donosi Povjerenstvo 
za dodjelu stipendije. Odluku o iznosu donosi općinski 
načelnik Općine Donji Kukuruzari.

6. Sufinanciranje izleta za učenike 

Članak 14.
Pravo na novčanu pomoć za sufinanciranje troško-

va izleta za učenike Osnovne škole Katarina Zrinska 

Mečenčani i učenike s prebivalištem na području 
Općine Donji Kukuruzari koji pohađaju Osnovnu školu 
Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica.

Novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka 
općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari za djecu 
koja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine 
Donji Kukuruzari.

7. Darovi djeci za Svetog Nikolu

Članak 15.
Darovi djeci za Sv. Nikolu je oblik pomoći kojim 

Općina daruje prigodne paketiće djeci do 8. razreda 
osnovne škole koja imaju prijavljeno prebivalište na 
području Općine Donji Kukuruzari.

8. Novčana pomoć za troškove života osoba s 
invaliditetom

Članak 16.
Pravo na novčanu pomoć za troškove života osoba 

s invaliditetom imaju osobe ometane u psihofizičkom 
razvoju.

Ovaj vid pomoći je jednokratna novčana naknada 
koja se odobrava godišnje po podnesenoj zamolbi, 
a sve sukladno posebnoj odluci općinskog načelnika 
Općine Donji Kukuruzari.

9. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica

Članak 17.
Sufinancira se nabava radnih bilježnica učenicima 

od 1. do 8. razreda Osnovne škole Katarina Zrinska 
Mečenčani i učenicima s prebivalištem na području 
Općine Donji Kukuruzari koji pohađaju Osnovnu školu 
Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica. 

Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari odo-
brava isplatu novčanih sredstava po podacima koje 
dostavi OŠ Katarina Zrinska Mečenčani i OŠ Davorina 
Trstenjaka Hrvatska Kostajnica.

10. Drugi oblici pomoći od interesa za Općinu

Članak 18.
Općina može osigurati sredstva u proračunu za druge 

oblike pomoći koje su od interesa za Općinu, a njima 
se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana, 
pod uvjetom da su planirane i utvrđene Programom 
socijalne skrbi za tekuću godinu.

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 19.
U postupku rješavanja o pomoćima utvrđenim ovom 

Odlukom nadležan je Jedinstveni upravni odjel, ako 
ovom Odlukom nije drukčije određeno.
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Jedinstveni upravni odjel provodi postupak na 
temeljnim načelima socijalne skrbi sukladno Zakonu.

Nadzor nad provedbom rješenja donesenih teme-
ljem ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 20.
Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih 

ovom Odlukom podnosi se na urudžbeni zapisnik na 
propisanom obrascu uz koji podnositelj zahtjeva prilaže 
odgovarajuće dokaze i isprave.

Nadležno tijelo može pokrenuti postupak po služ-
benoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi zaštite 
interesa osobe potrebno pokrenuti postupak.

Članak 21.
Nadležno tijelo je dužno po zahtjevu donijeti rješe-

nje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog 
zahtjeva.

Članak 22.
Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je 

svaki mjesec donositi uplatnice za troškove stanovanja 
i dokaze o prihodima.

Ako korisnik iz neopravdanog razloga ne izvrši 
obveze iz stavka 1. ovog članka neće mu biti plaćeni 
troškovi stanovanja iz proračunskih sredstava Općine 
za mjesec u kojem nije izvršio obvezu.

Ako korisnik ne izvršava obvezu iz stavka 1. ovog 
članka duže od dva mjeseca Jedinstveni upravni odjel 
će pozvati korisnika. Ukoliko se korisnik ne odazove 
pozivu utvrdit će se prestanak prava po službenoj 
dužnosti.

Članak 23.
Radno sposoban ili djelomično radno sposoban 

korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je 
odazvati se pozivu za sudjelovanje u radovima za 
opće dobro bez naknade.

U radovima za opće dobro korisnik naknade za 
troškove stanovanja može sudjelovati najmanje tri-
deset, a najviše devedeset sati mjesečno.

Hrvatski zavod za socijalni rad mjesečno će do-
stavljati podatke o radno sposobnim i djelomično 
radno sposobnim osobama (korisnicima zajamčene 
minimalne naknade) te članovima njihovog kućanstva.

Hrvatskom zavodu za socijalni rad jednom mjesečno 
dostavljaju se podaci o osobama koje su se odazvale 
radovima za opće dobro.

Ukoliko korisnik naknade za troškove stanovanja 
odnosno osoba koja je to pravo zatražila, odbije poziv 
za sudjelovanje u radovima za opće dobro, odjel će 
obustaviti rješenje od primjene odnosno neće odobriti 
zatraženo pravo na naknadu.

Članak 24.
Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu 

pravodobno prijaviti svaku promjenu u prihodima i 

imovini te druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje 
pomoći, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od 
dana nastanka promjene.

Članak 25.

Jedinstveni upravni odjel povremeno preispituje 
činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje po-
moći utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se iste 
promijenile donosi novo rješenje.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Novčanom kaznom sukladno odredbama Zakona 
kaznit će se korisnik ako je dao neistinite podatke na 
temelju kojih je ostvario pomoć po ovoj Odluci.

Članak 27.

Korisnik koji je na protupravan način, davanjem 
neistinitih ili netočnih podataka ili ne prijavljivanjem 
promjena koja utječu na gubitak ili visinu pomoći u 
određenom roku, ostvario pomoć na koju nije imao 
pravo dužan je vratiti neosnovano primljenu pomoć i 
nadoknaditi štetu Općini.

Kada Jedinstveni upravni odjel utvrdi okolnosti iz 
stavka 1. ovog članka poziva korisnika putem pisane 
obavijesti da neosnovano primljenu pomoć vrati u roku 
od 15 dana od dana dostave obavijesti.

O povratu neosnovano primljene pomoći odlučuje 
rješenjem Jedinstveni upravni odjel.

Na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se 
uređuju obvezni odnosi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Postupci koji nisu dovršeni do stupanja na snagu 
ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 29.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenom vjesniku« 
Općine Donji Kukuruzari, a stupa na snagu osam dana 
od dana objave.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 550-01/23-01/01
URBROJ: 2176/07-01-22-2
Donji Kukuruzari, 3. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stipo Šapina, v.r.
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1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 
119. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 
144/21) i članka 32. Statuta Općine Sunja (»Službeni 
vjesnik«, broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Sunja, na 
17. sjednici održanoj dana 1. veljače 2023. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno 

zaduženje

Članak 1.
Daje se suglasnost za kratkoročno kreditno zadu-

ženje Općine Sunja u iznosu od 80.000,00 EUR kod 
OTP banka d.d. Hrvatska za financiranje kratkoročne 
likvidnosti isplatom na račun Općine Sunja, rok otplate 
12 mjeseci u 12 jednakih mjesečnih rata koje dospije-
vaju 1. dana u mjesecu, kamatna stopa 1M EURIBOR 
+ marža 1,8% promjenjiva, godišnje, za cijelo vrijeme 
trajanja kredita, naknada za obradu kredita 0,50% 
jednokratno, unaprijed. 

Članak 2.
Daje se suglasnost Grgi Dragičević, općinskom 

načelniku za potpisivanje Ugovora o kreditu, Ugovora 
o trajnom nalogu (do isteka kredita) te instrumenata 
osiguranja (1 obična zadužnica i 1 mjenica).

Članak 3.
Kreditna sredstva iz članka 1. stavka 1. ove Odluke 

koristit će se isključivo za premošćivanje jaza nastalog 
zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća 
obveza sukladno članku 119. Zakona o proračunu.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 403-01/23-01/01 
URBROJ: 2176-17-03-23-4
Sunja, 1. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.

2.
Temeljem članka 43. Zakona o ustanovama (»Na-

rodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 
i 151/22), članka 20. stavka 12. Zakona o knjižnicama 
i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19, 
98/19 i 114/22) i članka 32. Statuta Općine Sunja, Op-
ćinsko vijeće Općine Sunja, na 17. sjednici održanoj 
1. veljače 2023. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju v.d. ravnatelja Narodne knjižnice  

i čitaonice Sunja

Članak 1.
Slavica Lončarević imenuje se za v.d. ravnatelja 

Narodne knjižnice i čitaonice Sunja.

Članak 2.
Imenovana će obnašati funkciju vršitelja dužnosti 

ravnatelja do imenovanja ravnatelja Narodne knjižni-
ce i čitaonice Sunja, na temelju javnog natječaja, a 
najduže do godine dana.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti 

će objavljena u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA 

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 112-03/23-01/01
URBROJ: 2176/17-03-23-3
Sunja, 1. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


