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Na temelju članka 30. i članka 66. Statuta Općine
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održanoj 22. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU
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Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Breznica raspisuje izbore
za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Breznica po mjesnim odborima s brojem članova vijeća
mjesnog odbora koji se bira, kako slijedi:
1. Mjesni odbor Breznica vanjska

5 članova,

2. Mjesni odbor Breznica unutarnja

5 članova,

3. Mjesni odbor Jarek Bisaški
i Jales Breznički

5 članova,

4. Mjesni odbor Mirkovec Breznički
i Podvorec

5 članova,

5. Mjesni odbor Bisag, Borenec,
Čret Bisaški i Tkalec

5 članova,

6. Mjesni odbor Drašković

5 članova.

Članak 2.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Breznica vanjska obuhvaća područje naselja
Breznica, od kućnog broja Breznica 1 do kućnog broja
Breznica 149.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Breznica unutarnja obuhvaća područje naselja
Breznica, od kućnog broja Breznica 150 do kućnog
broja Breznica 350.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Jarek Bisaški i Jales Breznički obuhvaća područja naselja Jarek Bisaški i Jales Breznički.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Mirkovec Breznički i Podvorec obuhvaća područja naselja Mirkovec Breznički i Podvorec.
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Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Bisag, Borenec, Čret Bisaški i Tkalec obuhvaća
područja naselja Bisag, Borenec, Čret Bisaški i Tkalec.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Drašković obuhvaća područje naselja Drašković.
Članak 3.
Za dan provedbe izbora iz članka 1. ove Odluke
određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021. godine u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.
Članak 4.
Postupak pripreme i provedbe izbora za članove
vijeća mjesnih odbora provest će Općinsko izborno
povjerenstvo imenovano od strane općinskog načelnika
Općine Breznica, a u skladu sa ovlastima utvrđenim
odredbama odluke kojom se uređuje postupak pripreme
i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Breznica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 013-03/21-01/02
URBROJ: 2186/023-01-21-3
Bisag, 22. ožujka 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Bruči, v.r.

OPĆINA LJUBEŠĆICA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
3.
Na temelju članka 25. stavka 8. i članka 49. stavak
4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 46. Statuta
Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 16/21), općinski načelnik Općine Ljubešćica podnosi
IZVJEŠĆE
o ostvarivanju Programa korištenja sredstava
od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Ljubešćica za 2020. godinu
I.
Program korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Ljubešćica za 2020. godinu predstavlja
dokument kojim se raspoređuju prihodi od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog
korištenja, davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta te promjene namjene poljo-

privrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Ljubešćica.
II.
Sredstva ostvarena od zakupa prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja
na korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog
proračuna 25%, proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave 10% i proračuna jedinice lokalne
samouprave 65% na čijem se području poljoprivredno
zemljište nalazi. Sredstva koja su prihod jedinice
lokalne samouprave namijenjena su isključivo za
namjene opisane člankom 49. stavak 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu.
Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta prihod su državnog proračuna
70% i proračuna jedinice lokalne samouprave 30%
na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.
Sredstva koja su prihod jedinice lokalne samouprave
namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, provođenje funkciji i povećanju vrijednosti
poljoprivrednog zemljišta opisane člankom 25. stavak
7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
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III.

Ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Ljubešćica za 2020. godinu iznosi 1.706,48
kuna, a čine ga:
-

-

prihodi od privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 1.616,22
kuna
prihodi s osnova naknada promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 90,26
kuna.

Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i
neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim površinama i građevinama.
Članak 3.
Građevine i površine na području Općine Ljubešćica za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja
požara su: - lokacije na kojima su uskladištene veće
količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari
i drugih opasnih tvari:
INA - Ljubešćica istok, Zagrebačka 28F, Ljubešćica

•

INA - Ljubešćica zapad, Zagrebačka 28G,
Ljubešćica

podmirenje troškova postupka koji se vodi u
svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i
zemljišnih knjiga u iznosu od 1.616,22 kuna

•

KAMING d.d., Zagorska 1., Ljubešćica

•

održavanje odvodnih kanala u iznosu u iznosu
od 90,26 kuna.

KAMING d.d., Ljubelj Kalnički 43., Ljubešćica
(Skladište dinamita)

•

HOTO LIGNUM d.o.o., Zagrebačka 65G, Ljubešćica

•

HOTO LIGNUM d.o.o., Gospodarska 8, Ljubešćica

•

KIRCEK d.o.o., Ivanovo polje 1B, Ljubešćica

•

KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1,
Ljubešćica

•

individualne poljoprivredne površine

•

šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih
šuma d.o.o.

•

privatne šume i šumske površine.

Ukupni prihodi iz točke III. ovog Izvješća raspoređuju se za sljedeće namjene:

-

Članak 2.

•

IV.

-
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V.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i dostaviti Ministarstvu
poljoprivrede.
KLASA: 320-02/21-01/4
URBROJ: 2186/025-03-21-2
Ljubešćica, 22. ožujka 2021.
Općinski načelnik
Nenad Horvatić, bacc.oec., v.r.

4.
Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2021. godini (»Narodne novine«, broj
4/21), članka 13., 14. i 43. Zakona o zaštiti od požara
(»Narodne novine«, broj 92/10 i 31/20), članka 46.
Statuta Općine Ljubešćica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/21), općinski načelnik Općine
Ljubešćica donosi
PLAN

Članak 4.
Motrenje, čuvanje i ophodnju građevina i površina
iz članka 3. provode službe zaštite u pravnim osobama, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP Koprivnica
- Šumarija Varaždin, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Ljubešćica i ovlaštena osoba Općine Ljubešćica.
Članak 5.
Za građevine i površine iz članka 3. ovog Plana
trebaju se poduzeti sljedeće mjere preventivne zaštite,
motrenja, čuvanja i ophodnje:
-

poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje
u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i
uređaja kao njihov tehnički pregled,

-

uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih
prostora koji je nastao u procesu proizvodnje
i odlaganja istoga na posebno za to određeno
mjesto,

-

uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji
mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak
iz ugroženih područja,

-

održavanje i omogućavanje brzog pristupa
vanjskim hidrantima,

-

održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim
aparatima i uređajima,

motrenja, čuvanja i ophodnje građevina
i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja
i širenja požara
Članak 1.
Ovim Planom određuju se građevine i površine za
koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na
području Općine Ljubešćica, a posebno poljoprivredne površine za vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumske
površine za vrijeme ljetnog perioda te mjere motrenja,
čuvanja i ophodnje navedenih građevina i površina.
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-

dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara
te postavljanje istih za na to određena mjesta,

-

izvođenje odgovarajućih uređaja i instalacija
za dojavu i gašenje požara,

-

osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim
prostorima.

Uz preventivne mjere navedene u prethodnom
stavku svi sudionici zaduženi za provedbu istih dužni
su poduzimati i mjere čuvanja te organiziranja motriteljsko-dojavnih službi opremljenih s odgovarajućim
sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara.
Sredstva za provedbu planova motrenja dojavnih službi
osigurat će pravne osobe iz članka 4. koje su vlasnici
ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju,

Broj 41/2021.

dok se sredstva za istu namjenu za fizičke osobe
osiguravaju u proračunu Općine Ljubešćica.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
KLASA: 214-01/21-01/4
URBROJ: 2186/025-03-21-2
Ljubešćica, 31. ožujka 2021.
Općinski načelnik
Nenad Horvatić, bacc.oec., v.r.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16.

15.
Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/096, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka
31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 18/13, 6/18, 15/20 i 6/21),
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 41. sjednici
održanoj 14. travnja 2021. godine, donosi

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (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) i članka
31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 18/13, 6/18, 15/20 i 6/21),
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 41. sjednici
održanoj 14. travnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine
Veliki Bukovec
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća
mjesnih odbora Veliki Bukovec, Kapela Podravska i
Dubovica.
Članak 2.
Izbori iz članka 1. ove Odluke održat će se istovremeno s redovnim izborima članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
općinskog načelnik i župana u 2021. godini, a koji će
se održati 16. svibnja 2021. godine.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju lokalnih izbora.

o provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine
Veliki Bukovec
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se postupak provedbe
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Veliki Bukovec (u nastavku teksta: Općina).
Ukoliko zakonom nije drukčije uređeno, izbori za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine u
pravilu se održavaju istovremeno s izborima članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinskog načelnika i župana, te
njihovih zamjenika (u nastavku teksta: lokalni izbori).
Članak 2.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode
se u skladu sa Statutom Općine Veliki Bukovec, za 3
(tri) mjesna odbora s područja Općine Veliki Bukovec:
1. Mjesni odbor Veliki Bukovec,

KLASA: 013-01/21-01/01
URBROJ: 2186/028-01-21-1
Veliki Bukovec, 14. travnja 2021.
Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r.

2. Mjesni odbor Kapela Podravska,
3. Mjesni odbor Dubovica.
Članak 3.
Svaki mjesni odbor je jedna izborna jedinica.
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Članak 10.

Članak 4.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 5.
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se razmjernim
izbornim sustavom.
Članak 6.
Na mandat članova vijeća mjesnog odbora primjenjuju se odredbe o mandatu članova Općinskog vijeća.
Članak 7.
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Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u Općinskom
izbornom povjerenstvu za mjesne odbore najkasnije
u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke
o raspisivanju izbora.
Nositelj liste prvi je predloženi kandidat.
U prijedlogu liste obavezno se navode imena i
prezimena kandidata, nacionalnost, adresa prijavljenog boravišta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto
njezina izdavanja.
Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od
kandidata na listi o prihvaćanju kandidature. Očitovanje
mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Općinskog
izbornog povjerenstva za mjesne odbore.
Kandidati na listi moraju biti poredani od rednog
broja jedan koji odgovara broju članova vijeća mjesnog
odbora utvrđenom Statutom Općine Veliki Bukovec.

Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište
na području mjesnog odbora za čije vijeće se izbori
provode.

Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed
kandidata na listi.

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim
glasovanjem.

Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore
sastavit će i javno objaviti (na oglasnoj ploči Općine)
sve pravovaljano predložene liste za izbor vijeća
mjesnih odbora, kao i zbirnu listu, i to u roku od 48
sati od isteka roka propisanog za kandidiranje i podnošenje lista.

II. PREDLAGANJE KANDIDATA I IZBORNA
PROMIDŽBA
Članak 8.
Pravo predlaganja kandidacijskih lista za izbor
članova vijeća mjesnih odbora imaju sve registrirane
političke stranke i birači na području Općine.
Političke stranke mogu predlagati kandidacijske liste
samostalno, a dvije ili više stranaka mogu predložiti
zajedničku (koalicijsku) listu.
Kada birači predlažu nezavisnu kandidacijsku listu
dužni su prikupiti najmanje:
-

25 potpisa birača u mjesnim odborima koji imaju
do 350 stanovnika,

-

35 potpisa birača u mjesnim odborima koji imaju
između 351 do 500 stanovnika,

-

50 potpisa birača u mjesnim odborima koji imaju
između 501 i 1.000 stanovnika.

Prva tri potpisnika nezavisne liste smatraju se
podnositeljima prijave nezavisne liste.
Članak 9.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu
čiji sadržaj i oblik određuje Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore prilikom stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, a u koji se unosi ime i
prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj
važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo
jednu listu.
Kandidatom se može biti samo na jednoj listi - u
mjesnom odboru na području kojeg kandidat ima prijavljeno prebivalište.

Članak 11.

Članak 12.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke
odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više
stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu ona
će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu
stranke u prijedlogu.
Članak 13.
Od dana objave zbirne liste kandidacijske liste
počinje izborna promidžba, a traje zaključno do 24
sata prije dana održavanja izbora.
III. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 14.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih
odbora su:
-

Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore,

-

birački odbori.
Članak 15.

Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore:
-

brine za zakonitu pripremi i provođenje izbora
za članove vijeća mjesnih odbora,

-

imenuje članove biračkih odbora,

-

određuje biračka mjesta,

-

nadzire rad biračkih odbora,
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-

obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora,

Glasački listić sadrži:

-

propisuje obrasce u postupku kandidiranja i
provedbi izbora,

-

naziv liste,

-

donosi obvezatne upute za rad,

-

ime i prezime nositelja liste,

-

objavljuje liste za članove vijeća mjesnih odbora
i zbirne liste za svaki mjesni odbor,

-

serijski broj.

-

nadzire pravilnost izborne promidžbe,

-

rješava po prigovorima zbog nepravilnosti u
postupcima kandidiranja i izbora članova vijeća
mjesnih odbora,

-

obavlja i druge radnje utvrđene zakonom, Statutom Općine Veliki Bukovec i ovom Odlukom.
Članak 16.

Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora
održavaju istovremeno s lokalnim izborima poslove
Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore
obavlja Općinsko izborno povjerenstvo zaduženo za
lokalne izbore.
U protivnom Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec
prije raspisivanja izbora za članove vijeća mjesnih
odbora, posebnom odlukom odredit će način imenovanja sastava Općinskog izbornog povjerenstva za
mjesne odbore.
Članak 17.
Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora
održavaju istovremeno s lokalnim izborima, članovi
biračkih odbora istovjetni su članovima biračkih odbora
za provedbu lokalnih izbora, a u protivnom ih imenuje
Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore
najkasnije 10 dana prije održavanja izbora.
IV.		GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA
GLASOVANJA

Ispred naziva liste navodi se redni broj.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži
redni broj ispred naziva liste.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i
nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku
listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački
listić, listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za koju je listu birač glasovao te listić na kome
je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 21.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
Članak 22.
U provedbi postupka glasovanja i ostalih radnji
prilikom prebrojavanja glasova i utvrđivanja rezultata
glasovanja, shodno se primjenjuju odredbe Zakona
o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12,
121/16, 98/19, 42/20 i 144/20).
Članak 23.
Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore
utvrđuje rezultate izbora na temelju zapisnika biračkih
odbora, najkasnije u roku 24 sata od sata zatvaranja
birališta.
Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore
vodi zapisnik i objavljuje rezultate izbora u lokalnim
sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju i
novinama te na oglasnoj ploči Općine Veliki Bukovec.

Članak 18.
Glasovanje za članove vijeća mjesnih odbora
obavlja se na biračkim mjestima.
Sjedišta biračkih mjesta u pravilu su ista kao i
za sve vrste izbora, a u slučaju potrebe određivanja
novog biračkog mjesta ili promjene njegova sjedišta
za raspisane izbore, Općinsko izborno povjerenstvo
za mjesne odbore donosi rješenje samo za novoodređena biračka mjesta ili rješenje o promjeni sjedišta
biračkog mjesta.
Biračka mjesta moraju se odrediti i objaviti najkasnije 15 dana prije održavanja izbora.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo
istaknute sve kandidacijske liste.
Članak 19.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za
izbor članova vijeća mjesnih odbora imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom
čitavog izbornog postupka.
Članak 20.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu,
glasačkim listićem.

V. KONSTITUIRANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Članak 24.
Konstituiranje vijeća mjesnih odbora održat će se
najkasnije u roku 30 dana od dana objave izbornih
rezultata.
Konstituirajuće sjednice saziva općinski načelnik/ica.
Konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika
vijeća mjesnih odbora vodi najstariji član.
Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim
izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.
VI. NESPOJIVE DUŽNOSTI
Članak 25.
Općinski načelnik i župan te njihovi zamjenici za
vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi vijeća
mjesnog odbora.
Osoba koja obnaša nespojivu dužnost može se
kandidirati, a ako bude izabrana mandat u vijeću
mjesnog odbora mora staviti u mirovanje te ga može
ponovno aktivirati.
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Na postupak stavljanja mandata u mirovanje ili
njegovo ponovno aktiviranje, na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima koje
se odnose na mandat članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave.
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Naknadu za rad članova izbornih tijela iz članka
14. ove Odluke utvrđuje općinski načelnik posebnom
odlukom.
IX. ZAKLJUČNE ODREDBE

VII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 28.
Članak 26.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja
i izbora članova vijeća mjesnog odbora podnosi se
Općinskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore.
Prigovor se podnosi u roku od 48 sati od isteka
dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva
u zaštiti izbornog prava, političke stranke, kandidati
ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se
provode izbori imaju pravo podnijeti žalbu nadležnom
upravnom tijelu u Varaždinskoj županiji.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih
radnji koje su propisane ovom Odlukom.
VIII. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 27.
Sredstva za provođenje izbora osiguravaju se u
Proračunu Općine Veliki Bukovec.

Na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe
Zakona o lokalnim izborima koji je važeći u vrijeme
provedbe izbora za vijeća mjesnih odbora na području
Općine Veliki Bukovec, a koje se odnose na izbore
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na
snagu Odluke o raspisivanju lokalnih izbora u Republici
Hrvatskoj u 2021. godini, a objavit će se u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 013-03/21-01/01
URBROJ: 2186/028-01-21-2
Veliki Bukovec, 14. travnja 2021.
Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r.

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
2.
Na temelju članka 21. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost na
svojoj sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Veliki Bukovec.
Pročišćeni tekst Statuta Općine Veliki Bukovec
obuhvaća Statut Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/13), Statutarnu
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki
Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 6/18), Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20) i Statutarnu Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) u
kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
STATUT
Općine Veliki Bukovec
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug Općine Veliki Bukovec, njezina službena

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način
rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i
rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne
i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja
od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine
Veliki Bukovec (dalje u tekstu: Općina).
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje
na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Dubovica,
Kapela Podravska i Veliki Bukovec.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u
postupku propisanom zakonom.
Članak 3.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Velikom Bukovcu, Dravska 19.
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 4.
Općina ima grb i zastavu.
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Opis grba i zastave Općine utvrđuju se statutarnom
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

statusa počasnog građanina ne proizlaze posebna
prava odnosno obveze.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim
se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje
se posebnom odlukom Općinskog načelnika.
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.
Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je stupila
na snagu 9. veljače 2018. godine dodan je stavak 5.
Članak 6.
Dan Općine je 4. listopada i on se svečano slavi.
Članak 7.
Tijela Općine imaju pečat s grbom Republike Hrvatske u sredini, koji se izrađuje, koristi i uništava u
skladu s posebnim propisima.
Općina Veliki Bukovec ima 3 (tri) pečata i to:
-

-

-

pečat Općinskog vijeća okruglog promjera 37
mm koji po obodu sadrži naziv: REPUBLIKA
HRVATSKA - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - OPĆINA VELIKI BUKOVEC - OPĆINSKO VIJEĆE
- VELIKI BUKOVEC, s grbom Republike Hrvatske
u sredini.
pečat općinskog načelnika okruglog promjera
37 mm koji po obodu sadrži naziv: REPUBLIKA
HRVATSKA - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - OPĆINA VELIKI BUKOVEC - OPĆINSKI NAČELNIK - VELIKI BUKOVEC, s grbom Republike
Hrvatske u sredini.
pečat Jedinstvenog upravnog odjela okruglog
promjera 37 mm koji po obodu sadrži naziv:
REPUBLIKA HRVATSKA - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - OPĆINA VELIKI BUKOVEC - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - VELIKI BUKOVEC,
s grbom Republike Hrvatske u sredini.

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita
postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled
Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u
području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa,
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.
Članak 9.
Javna priznanja Općine su:
1. Počasni građanin Općine Veliki Bukovec
2. Nagrada Općine Veliki Bukovec
3. Zlatna plaketa Općine Veliki Bukovec
4. Zahvalnica Općine Veliki Bukovec.
Proglašenje počasnim građaninom može se opozvati
ukoliko se počasni građanin pokaže nedostojnim. Iz
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Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak
i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE
I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama
lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu
sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 12.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za
njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Članak 13.
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum
(ugovor, povelja, memorandum ili sl.).
Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 15.
Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava
građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
-

uređenje naselja i stanovanje,

-

prostorno i urbanističko planiranje,

-

komunalno gospodarstvo,

-

brigu o djeci,

-

socijalnu skrb,

-

primarnu zdravstvenu zaštitu,

-

odgoj i osnovno obrazovanje,

-

kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

-

zaštitu potrošača,

Broj 41/2021.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

-

zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-

protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-

promet na svom području te

-

ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog
djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog
vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Članak 16.
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka
15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne
samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog
društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih
poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan
stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.
Članak 17.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od
interesa za građane na području više jedinica lokalne
samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Varaždinsku županiju.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom
prenijeti na mjesne odbore.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i
zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je
stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen
je članak 18.
Članak 19.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom
i ovim Statutom.
Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine briše se točka i
dodaju se riječi »i ovim Statutom.«
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Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem
odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina
članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina
vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20%
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja
Općine nije obvezujući.
Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je stupila
na snagu 9. veljače 2018. godine dodan je stavak 3.
Članak 20.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom
1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi
opoziva općinskog načelnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje
20% ukupnog broja birača Općine i 2/3 članova
Općinskog vijeća.
Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je
stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen
je stavak 2.
Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine riječi »i njegovog
zamjenika« brišu se - izmjena stupa na snagu danom
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku
i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime,
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.
Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine kratica »MBG« zamjenjuje se kraticom »OIB« - izmjena stupa na snagu
danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih
sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za
opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije
održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj
se održavaju redovni izbori za načelnika.
Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je
stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen
je stavak 4.
Članak 21.
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma
podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća je dužan
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podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma
u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je
stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen
je stavak 1.
Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20)
koja je stupila na snagu 3. travnja 2020. godine riječ
»središnjem« briše se.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan,
Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od
30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti
prijedloga.
Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20)
koja je stupila na snagu 3. travnja 2020. godine riječ
»središnje« briše se.
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma
za opoziv načelnika podnijeli birači, predsjednik
Općinskog vijeća dužan je postupiti kao u stavku
1. i 2. ovog članka.
Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je
stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen
je stavak 3.
Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine riječi »i njegovog
zamjenika« brišu se - izmjena stupa na snagu danom
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio
općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma
predložila većina vijeća mjesnih odbora na području
općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti
odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana
od zaprimanja prijedloga.
Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je stupila
na snagu 9. veljače 2018. godine stavak 5. je brisan.
Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
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birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje
ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima
će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 23.
Pravo glasanja na referendumu imaju građani s
prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su
u popis birača.
Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima
iz članka 19. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za
Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom
referendumu.
Članak 25.
Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima
iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog
značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je
stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen
je stavak 1. te su brisani stavci 2., 3. i 4.
Članak 26.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora
u skladu sa ovim Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje
ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće
te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili
općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za
cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina
naselja ili dijelove naselja na području Općine, a
mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem,
osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno
je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko
vijeće i općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru
građana uređuje se općim aktom Općine u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je stupila
na snagu 9. veljače 2018. godine dodan je stavak 5.
Odredbom članka 6. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službe-
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ni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je
stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen
je članak 26.
Članak 27.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi
peticije o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine točka se briše te
se dodaju riječi »te podnositi peticije o pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.«
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka
Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača
upisanih u popis birača Općine te dati odgovor
podnositeljima u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je
stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen
je stavak 2.

1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 30.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno
tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u
nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i
zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i
zadaće obavlja Općinsko vijeće.
Članak 31.
Općinsko vijeće:
-

donosi Statut Općine,

-

donosi Poslovnik o radu,

-

donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-

donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-

usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-

donosi odluku o privremenom financiranju,

-

odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom
Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje
o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a
uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 70.000
kuna,

-

uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i
službi,

-

donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-

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

-

osniva radna tijela, bira i razrješuje članove
tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge
osobe određene zakonom, drugim propisom ili
statutom,

-

odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama koje je osnovala Općina ili
koje su u većinskom vlasništvu Općine,

-

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

-

donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
u skladu sa općim aktom i zakonom,

-

raspisuje referendum,

-

bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća,

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu
s tehničkim mogućnostima Općine.
Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine dosadašnji stavak
3. je brisan te je dodan novi stavak 3.
Članak 28.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih
tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim
tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih
prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za
predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem
s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke
komunikacije.
VII. TIJELA OPĆINE VELIKI BUKOVEC
Članak 29.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.
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bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog
vijeća,

Predsjednik Općinskog vijeća:

-

odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

-

zastupa Općinsko vijeće,

-

donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
priznanja,

-

saziva i predsjedava sjednicama Općinskog
vijeća,

-

imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća,

-

predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

-

upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,

-

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

-

brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-

održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-

usklađuje rad radnih tijela,

-

potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,

-

brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog
načelnika,

-

brine se o zaštiti prava vijećnika i

-

obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 31.a.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova
ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni
Statuta donose se većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv
općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Odredbom članka 6. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je stupila
na snagu 9. veljače 2018. godine dodan je članak 31.a.
Odredbom članka 8. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine riječi »i njegovog
zamjenika« brišu se - izmjena stupa na snagu danom
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Članak 32.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je
počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti
ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju
pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
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 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 33.

Članak 34.
Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.
Odredbom članka 9. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je
stupila na snagu 11. veljače 2021. godine broj »11«
zamijenjen je brojem »9«.
Članak 35.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih
na redovnim izborima traje do stupanja na snagu
Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
sljedećih redovnih izbora.
Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je
stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen
je stavak 1.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja
Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog
vijeća izabranog na redovnim izborima.
Članak 36.
Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za
njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela sukladno
sporazumu s poslodavcem.
Odredbom članka 10. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine dodan je novi
stavak 3., a dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
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Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koji je izabran:
-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke;

-

ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke;

-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;

-

ako mu prestane prebivalište na područja Općine
Veliki Bukovec, danom prestanka prebivališta;

-

ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva i

-

smrću.

Odredbom članka 8. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je stupila na snagu 9. veljače 2018. godine riječi »Općine
Mali Bukovec« zamijenjene su riječima »Općine Veliki
Bukovec«.
Članak 38.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku
od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od
dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz
osobnih razloga, sukladno zakonu.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 39.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
-

sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;

-

raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Vijeća;

-

predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata;

-

postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća;

-

postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;

-

sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim
tijelima kojih je član i glasovati i

-

ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna
za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 40.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana
na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela
i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika
i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju
njihovih dužnosti.
1.1. Radna tijela
Članak 41.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
-

Odbor za izbor i imenovanja,

-

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-

Odbor za financije i proračun,

-

Mandatno povjerenstvo.
Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
-

izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,

-

izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-

imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog
vijeća,

-

propise o primanjima vijećnika, te naknade
troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.
Članak 43.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
-

predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,

-

predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-

razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te
u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-

obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava
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-

utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje
proračuna,

-

upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

-

odlučuje o stjecanju i otuđenju 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, ako je stjecanje i otuđivanje planirano
u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima, a najviše do 70.000 kuna,

-

upravlja prihodima i rashodima Općine,

-

upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine,

-

donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Općine

-

imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-

imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-

utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela
Općine,

-

predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune,

obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-

razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog
plana,

-

imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

-

obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

-

-

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

donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti,

-

sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-

donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor
o povjeravanju poslova,

-

daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,

-

imenuje i razrješuje predstavnike Općine u
tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba
(osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora
trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač
odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,

-

do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom
vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture i programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
prethodnu godinu,

-

provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s
posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim
prostorima,

-

donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja
na području Općine,

-

organizira zaštitu od požara na području Općine
i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-

usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog

Članak 44.
Odbor za financije i proračun:
-

razmatra prijedlog Proračuna i njegovih izmjena
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,

-

raspravlja o dinamici prihoda i troškova proračuna Općine,

-

razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće vezano za sustav
financiranja Općine,

-

obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 45.

Mandatno povjerenstvo:
-

-

-

na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko
vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem
objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati
vijećničku dužnost,

Članak 46.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna
tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka
i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi
pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 47.
Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora
i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.
Općinski načelnik:
-

predstavlja i zastupa Općinu,

-

priprema prijedloge općih akata,

-

izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća,
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djelokruga Općine, odnosno poslova državne
uprave, ako su povjereni Općini,
-

nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-

daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,

-

obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora te

-

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20) koja je stupila
na snagu 3. travnja 2020. godine riječi »preneseni na
Općinu« zamijenjene su riječima »povjereni Općini«.
Članak 48.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela Općine.
Članak 49.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i
to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanjprosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje
siječanj-lipanj tekuće godine.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko
vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće
o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće
za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća
iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 50.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
-

-

ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni
uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne
učini, općinski načelnik je dužan bez odgode
o tome obavijestiti nadležno tijelo državne
uprave u čijem je djelokrugu opći akt,
ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog
odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje
zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20)
koja je stupila na snagu 3. travnja 2020. godine riječi
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»predstojnika Ureda državne uprave u Varaždinskoj
županiji« zamijenjene su riječima »nadležno tijelo
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.
Članak 51.
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog
načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog
duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti,
općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na
početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže
od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a
pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije
neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka,
potpisivanja akata i sl.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz
reda članova Općinskog vijeća, općinski načelnik
može promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1.
ovoga članka je privremeni zamjenik općinskog
načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za
vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati
svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja
općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog
načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka
nastupi prestanak mandata općinskog načelnika,
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog
načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje
općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno
u slučaju iz stavka 7. ovoga članka danom stupanja
na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 7. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Odredbom članka 11. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine
izmijenjen je članak 51.

3284

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«
Članak 52.

Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost
obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini
održavanja redovnih lokalnih izbora.
Odredbom članka 9. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18) koja je
stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen
je stavak 1.
Odredbom članka 12. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine riječi
»i njegovog zamjenika« brišu se dok se riječ »mogu«
zamjenjuje riječju »može« - izmjena stupa na snagu
danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih
sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku
od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti
pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Općine
o tome na koji način će obnašati dužnost.
Odredbom članka 12. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen je
stavak 2. - izmjena stupa na snagu danom stupanja na
snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
Plaću općinskog načelnika utvrđuje Općinsko
vijeće svojom odlukom ukoliko ona nije regulirana
posebnim zakonom, a ukoliko općinski načelnik
dužnost ne obavlja profesionalno naknadu za njegov
rad utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.
Odredbom članka 12. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine izmijenjen je
stavak 3. - izmjena stupa na snagu danom stupanja na
snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
Članak 52.a
Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja ostvaruje se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika te
započinje prvoga dana po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se
najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti.
Ako ne podnese zahtjev u roku iz stavka 2.
ovoga članka općinski načelnik ne može ostvariti
pravo na naknadu plaće i staž osiguranja.
Odredbom članka 13. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine
dodan je članak 52a.
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Članak 53.

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:
-

danom dostave pisane ostavke,

-

danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-

danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od jednog mjeseca,

-

danom prestanka prebivališta na području Općine,

-

danom prestanka hrvatskog državljanstva i

-

smrću.

Odredbom članka 14. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine riječi »i njegovom
zamjeniku« brišu se - izmjena stupa na snagu danom
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1.
ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog
za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Odredbom članka 14. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je
stupila na snagu 11. veljače 2021. godine stavak 3.
briše se - izmjena stupa na snagu danom stupanja na
snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
Članak 54.
Općinski načelnik može se opozvati i na način
propisan člankom 20. ovoga Statuta.
Odredbom članka 15. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine riječi
»i njegov zamjenik« brišu se dok se riječ »mogu«
zamjenjuje riječju »može« - izmjena stupa na snagu
danom stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih
sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
opozivu općinskog načelnika mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će
povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Odredbom članka 15. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21) koja je stupila
na snagu 11. veljače 2021. godine riječi »i njegovog
zamjenika« brišu se dok se riječ »im« zamjenjuje riječju
»mu« - izmjena stupa na snagu danom stupanja na
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snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 55.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su
zakonom povjereni na Općinu, ustrojavaju se upravna
tijela Općine.
Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20) koja je stupila
na snagu 3. travnja 2020. godine riječ »preneseni«
zamjenjuje se riječju »povjereni«.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i
službe.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Članak 56.
Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona, općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju
propisane mjere.
Upravna tijela su za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna
općinskom načelniku.
Članak 57.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
proračunu Općine.
IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 58.
U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina
osigurava obavljanje poslova u području komunalnih,
društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju
svakodnevne potrebe građana.
Članak 59.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58.
ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih
osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele
Općinu imenuje Općinski načelnik, ako ovim Statutom
nije drukčije propisano.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 60.
Na području Općine osnivaju se mjesni odbori,
kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja
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neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o
lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način
i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 61.
Mjesni odbori na području Općine su: Dubovica,
Kapela Podravska i Veliki Bukovec
Područje i granice mjesnih odbora istovjetni su
području i granicama naselja u Općini.
Članak 62.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
može dati 10% građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa
sjedištem na području Općine te općinski načelnik.
Odredbom članka 10. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18)
koja je stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen je stavak 1.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose
građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.
Članak 63.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način
i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke
potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15
dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu
u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 64.
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se
podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa
prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne
osobe), predloženom području i granicama mjesnog
odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja
mjesnog odbora.
Članak 65.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 66.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo,
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na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na
vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 67.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja
odluke o osnivanju mjesnog odbora ili raspuštanja
vijeća mjesnog odbora, odnosno radi provođenja
redovnih izbora.
Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga
članka pa do dana izbora ne može proteći manje od
30 dana niti više od 60 dana.
Članak 68.
Vijeće mjesnog odbora koji pokriva do 500 stanovnika
broji pet (5) članova, dok vijeće mjesnog odbora koji
pokriva 500 i više stanovnika broji sedam (7) članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište
na području mjesnog odbora.
Članak 69.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz
redova svojih članova, većinom glasova svih članova,
na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za
svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora i općinskom načelniku
Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog
odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu,
godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova.
Vijeće mjesnog odbora organizira i provodi civilnu
zaštitu na svojem području a u tu svrhu sukladno
propisima koji reguliraju zaštitu i spašavanje obavlja
sljedeće poslove:
-

organizira i usklađuje provođenje osobne i
uzajamne zaštite,

-

organizira sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje
sukladno planu zaštite i spašavanja,

-

obavještava te organizira građane za provođenje
mjera zaštite i spašavanja i njihovo usklađivanje
sa operativnim snagama sukladno planu zaštite
i spašavanja.

Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, vijeće
mjesnog odbora obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i
općinskog načelnika.
Članak 71.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog
odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja
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mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana
na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju
zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva,
socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba
na svom području.
Članak 72.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način
konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova
vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja
te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 73.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom
odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije
pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 74.
Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od
lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 75.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.
Članak 76.
Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora
mogu dati tijela Mjesnog odbora i općinski načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko
vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje
građana Mjesnog odbora za koje se traži promjena
područja.
Članak 77.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja općinski načelnik.
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može
Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća
mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe
ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava
povjerene mu poslove.
Odredbom članka 11. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/18)
koja je stupila na snagu 9. veljače 2018. godine izmijenjen je stavak 2.
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XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE VELIKI
BUKOVEC
Članak 78.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Veliki Bukovec, čine imovinu
Općine Veliki Bukovec.
Članak 79.
Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i
Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga
Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik
donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom
na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.
Članak 80.
Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
-

općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,

-

prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu
Općine,

-

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

-

prihodi od koncesija,

-

novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

-

prihodi od vlastitih djelatnosti,

-

sufinanciranje građana,

-

donacije pravnih i fizičkih osoba,

-

udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u
porezu na dohodak za decentralizirane funkcije
prema posebnom zakonu,

-

sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu i

-

drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 81.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda
Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti
iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

3287

koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine
dodan je novi stavak 4.
Članak 82.
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna
donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu
za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.
Članak 83.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na
način i postupku propisanim zakonom i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 83.a
Ako do isteka roka privremenog financiranja
nije donesen proračun u slučaju kada je općinski
načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i
nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika
općinskog načelnika.
Odredbom članka 17. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine dodan
je novi članak 83.a.
Članak 83.b
Kada je u Općini konstituirano novoizabrano
Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih
izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda
i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Odredbom članka 18. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine dodan
je novi članak 83.b.
Članak 83.c

Općina je dužna javno objaviti informacije o
trošenju proračunskih sredstava na svojom mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako
dostupne i pretražive.

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 izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda
i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Odredbom članka 16. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske
u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine
proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.
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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 izdataka koju donosi
općinski načelnik.
Odredbom članka 19. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/21)
koja je stupila na snagu 11. veljače 2021. godine dodan
je novi članak 83.c.
Članak 84.
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 85.
Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire
Općinsko vijeće.
Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih
sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.
XII. AKTI OPĆINE
Članak 86.
Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim
Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i
druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada
temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 87.
Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada
je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom
Općinskog vijeća.
Članak 88.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke
i preporuke.
Članak 89.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata
iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u
postupku propisanom ovim Statutom.
Opći akti objavljuju se u Službenom vjesniku Varaždinske županije i na internetskoj stranici Općine,
a po potrebi i na oglasnim pločama u naseljima na
području Općine.
Članak 90.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
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rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka
može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba
nadležnom upravnom tijelu Varaždinske županije ili
pokrenuti upravni spor.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom
Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne
ovlasti.
Članak 91.
Pojedinačni akt 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.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može
se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 92.
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga
obavljaju nadležna tijela državne uprave svako u
svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.
Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20)
koja je stupila na snagu 3. travnja 2020. godine riječi
»obavlja Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
i nadležna središnja tijela državne uprave svako u
svojem djelokrugu« zamijenjene su riječima »obavljaju nadležna tijela državne uprave svako u svojem
djelokrugu sukladno posebnom zakonu.«
XIII. JAVNOST RADA
Članak 93.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i
upravnih tijela Općine je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu
pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 94.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim
održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih
akata Općinskog vijeća u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i na internetskim stranicama Općine.
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Javnost rada općinskog načelnika osigurava se
objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog
načelnika u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«
i na internetskim stranicama Općine te po potrebi održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se
putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.
Članak 95.
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se
podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i upravnih
tijela Općine ne mogu objavljivati, jer predstavljaju
tajnu te način njihova čuvanja.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 6/18).
Članak 12.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta
Općine Veliki Bukovec.
Članak 13.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 96.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik
i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može
ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije
isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja
rasprave o prijedlogu.
Članak 97.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
Općine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
30/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga
Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje
u roku od 90 dana.
Članak 98.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«,
osim stavka 1. članka 34. koji stupa na snagu na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih
općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i stavka
1. članka 68. koji stupa na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih izbora za
članove mjesnih odbora.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti
Statut Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/09) osim stavka 1. članka
34. i stavka 1. članka 68 koji prestaju važiti na dane
navedene u stavku 1 ovog članka.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 15/20).
Članak 5.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 6/21).
Članak 21.
Zadužuje se Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni
tekst Statuta Općine Veliki Bukovec.
Članak 22.
Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec stupa na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«, osim odredbi članaka 3.,
4., 8., 11., 12., 14., 15., 17., 18. i 19. koje stupaju na
snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinske načelnike,
gradonačelnike i župane.
KLASA: 012-03/21-01/02
URBROJ: 2186/028-04-21-1
Veliki Bukovec, 14. travnja 2021.
Predsjednica Odbora za statut, poslovnik
i normativnu djelatnost
Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
18.

Članak 5.

Na temelju članka 30. i članka 66. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
15/20), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 14. travnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Visoko

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 013-03/21-01/01
URBROJ: 2186/027-01-21-1
Visoko, 14. travnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v.r.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Visoko raspisuje izbore
za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Visoko po mjesnim odborima s brojem članova vijeća
mjesnog odbora koji se bira, kako slijedi:
1. Mjesni odbor Čanjevo

7 članova,

2. Mjesni odbor Đurinovec

5 članova,

3. Mjesni odbor Kračevec

5 članova,

4. Mjesni odbor Presečno Visočko

7 članova,

5. Mjesni odbor Vinično

7 članova,

6. Mjesni odbor Visoko

7 članova,

7. Mjesni odbor Vrh Visočki

5 članova.

Članak 2.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Čanjevo obuhvaća područje naselja Čanjevo.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Đurinovec obuhvaća područje naselja Đurinovec.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Kračevec obuhvaća područje naselja Kračevec.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Presečno Visočko obuhvaća područje naselja
Presečno Visočko.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Vinično obuhvaća područje naselja Vinično.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Visoko obuhvaća područje naselja Visoko.
Izborna jedinica za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora Vrh Visočki obuhvaća područje naselja Vrh
Visočki.
Članak 3.
Za dan provedbe izbora iz članka 1. ove Odluke
određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021. godine u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.
Članak 4.
Postupak pripreme i provedbe izbora za članove
vijeća mjesnih odbora provest će Općinsko izborno
povjerenstvo imenovano od strane općinskog načelnika Općine Visoko, a u skladu sa ovlastima utvrđenim
odredbama odluke kojom se uređuje postupak pripreme
i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Visoko.

19.
Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
i 144/20) te članka 30. i 65. Statuta Općine Visoko
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/20),
Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj
14. travnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o postupku izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Visoko
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak provedbe
izbora članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Visoko (u daljnjem tekstu: Općine).
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji u ovoj Odluci imaju rodno
značenje odnose se jednako na muški i ženski rod
bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijeće Odlukom o izboru članova vijeća mjesnog odbora te istom određuje područje koje obuhvaća
to vijeće mjesnog odbora.
Granice područja izbornih jedinica odgovaraju
granicama područja naselja mjesnih odbora, te su iste
određene odredbama Statuta Općine Visoko i Odlukom
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Visoko.
Članak 4.
Mjesni odbori na području Općine su:
1. Mjesni odbor Čanjevo
2. Mjesni odbor Đurinovec
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3. Mjesni odbor Kračevec
4. Mjesni odbor Presečno Visočko
5. Mjesni odbor Vinično
6. Mjesni odbor Visoko
7. Mjesni odbor Vrh Visočki.

nosno osobe koje su stekle visoku stručnu spremu
pravne struke na temelju ranijih propisa. Predsjednik,
potpredsjednik i članovi stalnog sastava Općinskog
izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke, niti kandidati na izborima koji se
provode.

Broj članova mjesnih odbora utvrđen je Statutom
Općine.
II. BIRAČKO PRAVO
Članak 5.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
prebivalištem na područja tog mjesnog odbora koji
imaju biračko pravo. Biračko pravo građani s prebivalištem na područja tog mjesnog odbora ostvaruju
na neposrednim izborima za članove vijeća mjesnih
odbora tajnim glasovanjem.
III. RASPISIVANJE IZBORA
Članak 6.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijeće Odlukom o izboru članova vijeća mjesnog odbora i istom određuje dan provedbe izbora.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja
izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od
60 dana. Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća
mjesnog odbora objavljuje se u službenom glasilu
Općine i dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave
radi poduzimanja radnji i izrade izvadaka iz popisa
birača u skladu s odredbama Zakona o registru birača.
Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnog
odbora objavljuje se u i na internetskoj stranici Općine,
putem sredstava javnog priopćavanja te stavljanjem
iste na oglasnim mjestima u svim naseljima na području
Općine Visoko.

Članak 9.
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva
čine tri dogovorno predložena predstavnika većinske
političke stranke odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbene odnosno
oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom
sastavu Općinskog vijeća, a određuju se u roku od 8
dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Ako se predstavnici pojedinih grupacija ne mogu
dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u prošireni
sastav Općinskog izbornog povjerenstva, njihov izbor
i raspored obavlja Općinsko izborno povjerenstvo
ždrijebom.
Članovi proširenog sastava Općinskog izbornog
povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima koji
se provode.
Članak 10.
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme
i provedbe izbora:
•

brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora
za članove vijeća,

•

obavlja sve tehničke pripreme za provođenje
izbora,

•

ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju
kandidature za članove vijeća,

•

propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,

•

propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad
biračkih odbora,

•

na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne
liste za izbor članova vijeća,

•

određuje biračka mjesta,

•

imenuje i raspušta biračke odbore,

•

nadzire rad biračkih odbora,

•

nadzire pravilnost izborne promidžbe,

•

prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

•

objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

•

obavlja i druge poslove u svezi provođenja
izbora za članove vijeća.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 7.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih
odbora su Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članak 8.
Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine
predsjednik, potpredsjednik i četiri člana (u daljnjem
tekstu: članovi stalnog sastava).
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Članak 11.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima
predsjednika, a svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Birački odbori izravno provode glasovanje birača
na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva
imenuje općinski načelnik.

Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i
osam članova.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog
povjerenstva moraju biti magistri pravne struke, od-

Četiri člana biračkog odbora određuje većinska
politička stranka odnosno političke stranke, a četiri
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člana određuje oporbena politička stranka odnosno
političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.

Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv
stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i
kratice.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o
rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov
izbor i raspored obavlja Općinsko izborno povjerenstvo
ždrijebom.

Ako su listu predložili birači, njezin naziv je: Kandidacijska lista grupe birača.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora
ne smiju biti kandidati na izborima koji se provode, a
predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke.

Prva tri potpisnika kandidacijske liste grupe birača
smatraju se podnositeljima kandidacijske liste.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i
dužnosti.
Članak 12.
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom
izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana
održavanja izbora.
U slučaju da političke stranke ne dostave Općinskom
izbornom povjerenstvu prijedlog članova u propisanom
roku, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će
odrediti članove biračkih odbora.
Biračke odbore imenuje Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.
V. KANDIDIRANJE
Članak 13.
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih
lista i kandidata od strane ovlaštenih predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji su političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu
Odluke o raspisivanju izbora i birači.
Političke stranke mogu predlagati kandidacijske liste
samostalno, a mogu dvije ili više stranaka u koaliciji
predlagati koalicijske liste, s time da samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na listama, odnosno u skladu
s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih
statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.
Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe
birača, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik
propisuje Općinsko izborno povjerenstvo.
Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste
grupe birača dužni su prikupiti najmanje 20 potpisa
birača s prebivalištem na području vijeća.
Prva tri potpisnika kandidacijske liste grupe birača
smatraju se podnositeljima kandidacijske liste. Obrasce
za provedbu kandidiranja propisuje Općinsko izborno
povjerenstvo obvezatnim uputama, a čiji sadržaj i oblik
je propisan odredbama posebnog zakona.
Članak 14.
Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke
stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je odnosno
koje su predložile kandidacijsku listu.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Kandidat na listi ujedno može biti i podnositelj i
potpisnik svoje kandidacijske liste grupe birača.
Članak 15.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi
naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati
moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno
do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova koji se bira, smatra se da su
pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do
broja koji se biraju u određeno vijeće.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske
liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata,
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni
identifikacijski broj (OIB) i spol.
Članak 16.
Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature
dostavlja se i očitovanje o prihvaćanju kandidature
svakog kandidata koji je na listi, a koje je ovjereno od
strane Općinskog izbornog povjerenstva.
Na očitovanju o prihvaćanju kandidature navodi se i
izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.
Članak 17.
Za davanje netočnih podataka za kandidacijsku listu
kao i za davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature
uz više kandidacijskih lista za isto vijeće, odgovoran
je kandidat.
Članak 18.
Kandidacijske liste i kandidature moraju prispjeti
Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od
dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Članak 19.
Općinsko izborno povjerenstvo pri zaprimanju
kandidacijskih lista i kandidatura provjerava da li su
iste podnesene u skladu s odredbama ove Odluke i
odredbama posebnog zakona, odnosno da li su iste
pravovaljane, a u postupku utvrđivanja pravovaljanosti
kandidacijskih lista, odnosno kandidatura postupa u
skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima.
Općinsko izborno povjerenstvo nakon što utvrdi
pravovaljanost svih kandidacijskih lista, odnosno
kandidatura sastavlja zbirnu listu sadržaja propisanog odredbama Zakona o lokalnim izborima, te se
ista objavljuje na internetskoj stranici Općine i putem
sredstava javnog priopćavanja, te stavljanjem iste
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na oglasnim mjestima u svim naseljima na području
Općine Visoko u roku od 48 sati od isteka roka za
kandidiranje.
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim
pravovaljanim kandidacijskim listama, a sadrži naziv
svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja
svake liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema
abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno
koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema
abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske
liste grupe birača.
Ako je više političkih stranka predložilo zajedničku
kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu
prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.
Članak 20.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi
naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati
moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno
do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova koji se bira, smatra se da su
pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do
broja koji se biraju u određeno vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od
utvrđenog broja članova koji se bira, kandidacijska
lista nije pravovaljana.
Članak 21.
Na ostala pitanja koje se odnose na odustanak od
prihvaćene kandidacijske liste ili odustanak od kandidature, prihvaćanja kandidature na više kandidacijskih
lista i postupanje u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste Općinsko izborno povjerenstvo postupati
će u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima.
Članak 22.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području tog mjesnog odbora na
dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici
i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske
ne smiju se kandidirati za člana vijeća mjesnog odbora.
Na pitanje vezano za zabranu kandidiranja primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima.
VI. PROMIDŽBA
Članak 23.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih
lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Za vrijeme izborne promidžbe nositelji kandidacijskih
lista grupe birača, odnosno kandidati i političke stranke naznačeni na objavljenoj zbirnoj listi poduzimaju
radnje u svrhu javnog predstavljanja svojih izbornih
programa biračima s prebivalištem na području tog
mjesnog odbora.
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Po proteku izborne promidžbe počinje izborna šutnja
koja završava na dan provedbe izbora u devetnaest sati.
Na sudionike izborne promidžbe na odgovarajući
se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
zaštita osobnih podataka.
Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete
predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju ravnopravan
položaj u predstavljanju svojih programa.
Na obveze lokalnih medija u izbornoj promidžbi na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o
lokalnim izborima.
Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika
biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu
kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih
rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih
rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne
promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
VII. ODRŽAVANJE IZBORA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA IZBORA
Članak 24.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na
biračkim mjestima.
Biračka mjesta određuje Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi
računa o broju birača koji će na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta te
veličini prostorije za glasovanje na biračkom mjestu.
Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom
mjestu odredit će se na način da se glasovanje bez
poteškoća može odvijati u vremenu određenom za
glasovanje.
Svako biračko mjesto ima redni broj.
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su
biračka mjesta određena, a objava o biračkim mjestima
sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište odnosno
punu adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi,
popis pripadajućih ulica i naselja iz kojih birači glasuju
na tom biračkom mjestu.
Objava biračkih mjesta obavlja se u obliku oglasa (plakata) na mjestima uobičajenog oglašavanja i
mjestima većeg okupljanja građana, oglasnoj ploči u
naselju gdje se provodi izbor članova vijeća mjesnog
odbora te na internetskoj stranici Općine Visoko.
Članak 25.
U prostorijama u kojima će se glasovati mogu se
isticati državni simboli u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike
Hrvatske.
Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se osigura
tajnost glasovanja, tako da nitko u prostoriji ne može
vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima
i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje
da se ne vidi serijski broj listića.
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Članak 26.

Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora
te rad izbornih tijela imaju:
•

promatrači političkih stranaka registriranih u
Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu,

•

promatrači birača koji su predložili kandidacijsku
listu grupe birača,

•

promatrači nevladinih udruga registriranih u
Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na
području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava.

Odredbe Zakona o lokalnim izborima na odgovarajući
se način primjenjuju na način određivanja promatrača,
podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog
odbora i Općinskog izbornog povjerenstva te ovlasti
izbornih tijela prema promatračima.
Članak 27.
Glasovanje se obavlja na biračkim mjestima na
području mjesnog odbora.
Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene
na glasačkom listiću.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje
redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
Članak 28.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku
listu vijeća mjesnog odbora sadrži:
•

naziv liste,

•

ime i prezime nositelja liste,

•

naputak o načinu glasovanja,

•

serijski broj listića.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću
onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi.
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.
Članak 29.
Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić jest:
•

neispunjeni glasački listić,

•

glasački listić popunjen na način da se ne može
sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku
listu birač glasovao,

•

glasački listić na kojem je birač glasovao za
dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 30.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u devetnaest sati, a
biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom
mjestu mora se omogućiti glasovanje.
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Članak 31.

Na ostala pitanja u vezi s obvezama biračkih odbora
prije i nakon otvaranja biračkog mjesta, obvezama
prema biračima na biračkom mjestu i biračima kojima je
biračko mjesto nedostupno, obvezama biračkog odbora
nakon glasovanja i utvrđivanja rezultata glasovanja na
biračkom mjestu te ispunjavanja i dostave zapisnika
o radu biračkog odbora i ostaloga izbornog materijala
Općinskom izbornom povjerenstvu, na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Članak 32.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju
liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih
glasova birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake
kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan
broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s
brojevima od jedan do zaključno broja koliko se članova
vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.
Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću
osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata, uključujući decimalne ostatke,
koliko se članova vijeća bira.
Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u
vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među
onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova
vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi
koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću,
ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te
se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću,
ono će pripasti svakoj od tih lista.
Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovoga članka
ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća
može biti paran.
Članak 33.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati
od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.
Članak 34.
Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća utvrđuje
Općinsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata
glasovanja na svim biračkim mjestima određenim za
vijeća mjesnih odbora.
Nakon što Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi
rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:
•

broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora,

•

koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

•

koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

•

broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

•

ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske
liste koji su izabrani za članove vijeća.
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Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u sredstvima javnog priopćavanja, službenom glasilu Općine,
na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Visoko.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 35.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupcima svih
izbornih radnji podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku 48 sati od isteka dana
kada je izvršena radnja na koju se odnosi prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati računajući od
dana kad je prigovor dostavljen.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora ima pravo izjaviti žalbu nadležnom upravnom tijelu Varaždinske županije.
Na ostala pitanja vezano za zaštitu izbornog prava
primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima.
IX. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 36.
Sredstva za provedbu izbora članova vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.
Članak 37.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih
odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Visinu
naknade za rad članova izbornog povjerenstva i biračkih odbora odlukom određuje općinski načelnik.
Članak 38.
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Općinsko
izborno povjerenstvo koje je odgovorno za raspodjelu
i trošenje osiguranih sredstava.
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XI. MANDAT ČLANOVIMA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA
Članak 40.
Mandat članovima vijeća mjesnih odbora izabranih
na redovnim izborima počinje danom konstituiranja
vijeća mjesnog odbora i traje do stupanja na snagu
Odluke o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih
odbora Općinskog vijeća. Na pitanja vezano za prestanak mandata prije isteka mandata primjenjuju se
odredbe Zakona o lokalnim izborima.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
U postupcima izbora članova vijeća mjesnih odbora
na podneske i rješenja ne plaćaju se upravne pristojbe.
Članak 42.
Za potrebe rada Općinskog izbornog povjerenstva
stručnu i administrativnu pomoć osigurava Jedinstveni
upravni odjel Općine.
Članak 43.
U slučaju povreda odredaba ove Odluke, a radi
se i o povredi zakonske odredbe, odnosno prekršaju
primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o lokalnim
izborima. Optužni prijedlog za prekršaje iz stavka 1.
ovoga članka podnosi Općinsko izborno povjerenstvo.
Članak 44.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 026-01/21-01/1
URBROJ: 2186/027-01-21-1
Visoko, 14. travnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v.r.

X. KONSTITUIRANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Članak 39.
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom
predsjednika vijeća mjesnog odbora na prvoj sjednici na
kojoj je nazočna većina članova vijeća mjesnih odbora.
Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora
saziva općinski načelnik u roku od 30 dana od dana
objave konačnih rezultata izbora.
U slučaju da se vijeće mjesnog odbora ne konstituira
na prvoj sjednici općinski načelnik saziva konstituirajuće
sjednice u rokovima propisanim odredbama Zakona
o lokalnim izborima.
Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora
do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a u
slučaju da kandidacijske liste imaju isti broj glasova
na sjednici predsjeda prvi izabrani kandidat s liste
koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

20.
Na temelju članka 86. stavak 3., članka 198. stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine
Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 15/20), a po prethodno pribavljenom mišljenju
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša Varaždinske županije (KLASA: 35002/21-01/9, URBROJ: 2186/1-08/3-21-5 od 29. 3.
2021. god.), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici
održanoj 11. travnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Visoko
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I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA
I DOPUNA PLANA
Članak 1.
Temeljem članka 198. stavak 3., članka 113. stavak
1. i članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon ili Zakon o
prostornom uređenju), Općinsko vijeće Općine Visoko
pokreće ovom Odlukom izradu 3. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Visoko (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/03, 15/07 i
42/10) - dalje u tekstu: 3. izmjene i dopune PPUO.
U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona prije
donošenja Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO
na Općinskom vijeću pribavlja se mišljenje sukladno
posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša
i prirode.
Prema mišljenju Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske
županije vezano uz propise kojima se uređuje zaštita
okoliša i prirode (KLASA: 350-02/21-01/9, URBROJ:
2186/1-08/3-21-3 od 16. 2. 2021. godine) provodi se
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
3. izmjena i dopuna PPUO na okoliš.
Po provedenom postupku načelnik Općine Visoko
uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela
za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije
(KLASA: 350-02/21-01/9, URBROJ: 2186/1-08/3-21-5
od 29.03.2021. godine) donosi Odluku (KLASA: 35001/21-01/01, URBROJ: 2186/027-01-21-11 od 30. ožujka 2021. godine) kojom utvrđuje da Nacrt prijedloga
3. izmjena i dopuna PPUO nema vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za taj dokument.
Članak 2.
3. izmjene i dopune Plana izradit će se i provoditi
u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju
(odgovarajućom primjenom odredbi članaka od 81.
do 113., te članka 198.) i odredbama Pravilnika o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04,
45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu u kojem nisu
u suprotnosti s odredbama rečenog Zakona, kao i u
skladu s odredbama posebnih propisa, strategija, planova i drugih dokumenata koje će u postupku odrediti
nadležna javnopravna tijela.
II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 3.
Izrada 3. izmjena i dopuna PPUO pokreće se radi
potrebe za:
-

utvrđivanjem zatečenog stanja na čitavom području Općine u odnosu na važeći PPUO,

-

preispitivanjem mogućnosti prenamjene zatečene
izgradnje izvan građevinskog područja određene

-

-

-

-

-
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važećim PPUO u građevinsko područje naselja
(vezano uz ozakonjenje nezakonite izgradnje),
preispitivanjem mogućnosti preoblikovanja
granica građevinskog područja svih naselja s
obzirom na dosadašnju realizaciju i procijenjene
potrebe JLS i zahtjeve pojedinaca (smanjenje/
proširenje),
preispitivanjem mogućnosti i potreba proširenja
ili promjena područja pojedinih namjena u svim
naseljima na području Općine Visoko
osiguranjem uvjeta za razvoj turizma, osobito
projekt obnove i prezentacije utvrde Čanjevo,
uključivo popratne sadržaje
osiguranjem uvjeta za gradnju odgovarajuće
infrastrukture radi usklađenja s Izmjenama i
dopunama PPŽ-a, izrađenim studijama, dokumentacijom i planovima nadležnih tijela i osoba, te osiguranjem uvjeta za ostala potrebna
usklađenja s Izmjenama i dopunama PPŽ-a
usklađenjem s novim propisima iz područja prostornog uređenja, s naglaskom na određivanje
neuređenih dijelova građevinskih područja i
izgrađenih dijelova planiranih za urbanu preobrazbu, tj. definiranje područja za koja se obavezno donosi urbanistički plan uređenja (UPU),
te na preispitivanje i po mogućnosti propisivanje
uvjeta provedbe s detaljnošću propisanom za
UPU za pojedine prostore, kao i definiranje
uvjeta izgradnje jednostavnih građevina i drugo
prema potrebi
usklađenjem s novim propisima iz područja
zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite
prirode (ugrađivanje ekološke mreže i eventualno drugo), zaštite kulturnih dobara, zaštite i
spašavanja (ugrađivanjem mjera iz novog dokumenta), elektroničkih komunikacija, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, gospodarenja
vodama, gospodarenja mineralnim resursima i
eventualno drugim propisima prema potrebi i
zahtjevima nadležnih tijela i osoba
potrebom usklađenja PPUO-a s donesenim
dokumentima na županijskoj razini (osobito
vezano uz gospodarenje mineralnim sirovinama, razvojne dokumente i dr.) i relevantnim
dokumentima općinske razine
usklađenjem podataka temeljem novog popisa
stanovništva 2021. godine, ovisno o rezultatima
popisa odnosno dostupnosti podataka i analiza.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Prostorni obuhvat 3. izmjena i dopuna PPUO je
područje Općine Visoko.
IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Osnovni Prostorni plan uređenja Općine Visoko
donijet je 24. travnja 2003. godine i objavljen u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj 10/03,
a 2007. godine donesene su 1. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Visoko, objavljene
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u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, broj
15/07, te 12. prosinca 2010. godine donesene su 2.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Visoko, objavljene u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«, broj 42/10.
U vremenu od 2010. godine kada je donesena
zadnja izmjena i dopuna, došlo je do pojedinih novih
spoznaja, osobito vezanih na ozakonjenje nezakonite
izgradnje te na realizaciju pojedinih mješovitih zona
te zona povremenog stanovanja. Doneseni su i novi
propisi (ili su izmijenjeni) vezani uz prostorno uređenje i gradnju, gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša,
zaštitu prirode, zaštitu i spašavanje, gospodarenje
poljoprivrednim zemljištem, gospodarenje vodama,
rudarstvo i dr., kao novi dokumenti, studije i projekti
na županijskoj i općinskoj razini, čija primjena direktno
ili posredno utječe na prostorni i gospodarski razvoj
Općine. Ocjenjuje se da važeći Prostorni plan u pojedinim dijelovima nije usklađen s novim spoznajama,
propisima i dokumentima, te stoga nije u potpunosti
moguće kvalitetno i optimalno korištenje postojećih
potencijala prostora i osiguranje daljnjeg razvoja,
pa je Prostorni plan potrebno izmijeniti ili dopuniti u
pojedinim dijelovima.
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA
I DOPUNA PLANA
Članak 6.
Osnovni cilj 3. izmjena i dopuna PPUO je da se
u Općini Visoko unaprijedi organizacija, korištenje i
namjena prostora te osiguraju mjere i smjernice za
uređenje i zaštitu prostora usklađene s novim propisima, važećim dokumentima, strateškim opredjeljenjima
i projektima Općine, kao i stanjem na terenu, te po
mogućnosti rezultatima popisa stanovništva.
Programska polazišta za izradu 3. izmjena i dopuna PPUO uključuju i one izmjene i dopune prostorno-planskih određenja koja se odnose na novu
zakonsku regulativu koja neposredno ili posredno
utječe na prostorni razvoj Općine, Strategiju razvoja
Općine, rezultate ozakonjenja nezakonito izgrađenih
građevina, kao i usklađenje sa zahtjevima, podacima,
planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz
područja djelovanja javnopravnih tijela koja sudjeluju
u postupku prema posebnim propisima.
U postupku 3. izmjena i dopuna PPUO preispitati
će se i po potrebi uskladiti (izmijeniti i dopuniti) pojedine sastavnice prostora i elementi vezani uz prostor
navedeni u članku 3. ove Odluke, pod razlozima za
izradu i donošenje 3. izmjena i dopuna PPUO.
Nakon preispitivanja, usklađenja i odgovarajućih
izmjena i dopuna planskih postavki i određenja uskladiti će se i novelirati odredbe za provođenje PPUO
te grafički prikazi.
VI.		POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI
ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 7.
Za izradu 3. izmjena i dopuna PPUO nije potrebno
pribavljati nove stručne podloge, ali će se koristiti po-
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stojeća dokumentacija i podaci, kao i oni čija je izrada
u tijeku, podaci sadržani u informacijskom sustavu
prostornog uređenja, te podaci, planske smjernice
i propisani dokumenti koje će u svojim zahtjevima
dostaviti nadležna tijela i osobe s javnim ovlastima iz
svog djelokruga, a koji će biti na raspolaganju u fazi
izrade Nacrta prijedloga.
Za potrebe izrade 3. izmjena i dopuna PPUO, Općina će stručnom izrađivaču plana dostaviti raspoloživu
dokumentaciju prostora, uključujući digitalne podloge
za izradu plana.
U izradi 3. izmjena i dopuna PPUO koristit će se,
odnosno pribavljat će se zahtjevi u skladu sa sljedećim sektorskim strategijama, planovima, studijama i
drugim dokumentima:
-

Rudarsko-geološka studija Varaždinske županije
- usvojena na Županijskoj skupštini Varaždinske
županije 27. 6. 2016. godine (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 29/16),

-

Studija zaštite voda Varaždinske županije usvojena na sjednici Županijske skupštine 15.
10. 2007. godine,

-

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 3/17),

-

Plan gospodarenja otpadom Općine Visoko za
razdoblje od 2018. - 2023. godine (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/19),

-

Procjena rizika od velikih nesreća za područje
Općine Visoko - Odluka o donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća za Općinu Visoko,
donijeta na sjednici Općinskog vijeća 16. lipnja
2019. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 45/19),

-

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Visoko
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
69/19),

-

Procjena ugroženosti od požara Općine Visoko
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
57/15),

-

Županijska razvojna strategija Varaždinske
županije za razdoblje do 2020. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 32/20)
- produžena do donošenja nove, a najkasnije
do 31.12.2021. godine,

-

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje
od 2021. do 2027. godine - u izradi

-

Strategija razvoja turizma Varaždinske županije
2015. - 2025. (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 53/15),

-

Plan ukupnog razvoja Općine Visoko smjernice
za razvoj Općine Visoko za razdoblje od 2016.
- 2020. godine,

-

Plan ukupnog razvoja Općine Visoko smjernice
za razvoj Općine Visoko za razdoblje od 2016.
- 2020. godine, Izmjene i dopune Strateškog
razvojnog programa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 53/20),

-

Odluka o produljenju važenja Plana ukupnog
razvoja Općine Visoko, smjernice za razvoj
Općine Visoko 2016. - 2020. godine, Izmjene i
dopune Strateškog razvojnog programa za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 61/20),
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-

Odluka o nerazvrstanim cestama na području
Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 28/15 i 43/15),

-

Izvješće o stanju u prostoru Varaždinske županije
za razdoblje 2015. do 2019. (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 65/20),

-

Obnova i prezentacija arheološkog lokaliteta
Utvrde Čanjevo sa svim popratnim sadržajima
vezanih za razvoj turizma i promociju Utvrde
Čanjevo,

-

Adaptacija Deglinovog mlina u Kračevcu i uređenje igrališta na otvorenom te ostalih pratećih
sadržaja sportsko-rekreacijske namjene…,

-

drugi dokumenti sukladno zahtjevima nadležnih
javnopravnih tijela iz područja prometa i veza,
komunalne i društvene infrastrukture, vodnog
gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, zaštite
kulturne baštine, zaštite i spašavanja i dr., a
ukoliko te dokumente ili izvode iz istih dostave
nadležna javnopravna tijela,

-

drugi javno dostupni dokumenti i podaci objavljeni na Internet stranicama javnopravnih tijela
(posebice Državnog zavoda za statistiku vezano
uz stanovništvo, Državnog zavoda za zaštitu
prirode, Državne geodetske uprave i po potrebi
drugih).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Ocjenjuje se da u postupku izrade 3. izmjena i
dopuna PPUO neće biti potrebno pribavljati posebna
stručna rješenja, već će se koristiti postojeća dokumentacija, te podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti sadržani u informacijskom sustavu prostornog uređenja te koje u svojim zahtjevima daju
javnopravna tijela određena posebnim propisima, a
prema sektorskim strategijama, planovima, studijama
i drugim dokumentima iz područja svog djelovanja
(sukladno članku 7. ove Odluke).
VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH
SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 9.
Tijela koja daju zahtjeve iz svog djelokruga i koja
u postupku izrade i donošenja 3. izmjena i dopuna
PPUO, osim temeljem članka 101. stavka 1. Zakona
o prostornom uređenju, daju mišljenja ili suglasnosti
i temeljem posebnih propisa:
1. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Zagreb, Radnička cesta 80,
Uprava za zaštitu prirode - daje prethodnu
suglasnost temeljem čl. 23. Zakona o zaštiti
prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18,
14/19 i 127/19)
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2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 78
a) Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu
proizvodnju i tržište - daje mišljenje temeljem
čl. 19. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18 i
98/19)
b) Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
- daje prethodno mišljenje temeljem čl. 40.
st. 5. Zakona o šumama (»Narodne novine«,
broj 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20)
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za
gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
- daju mišljenje temeljem čl. 39. st. 8. Zakona
o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19)
4. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava
za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Varaždinu,Varaždin, Gundulićeva 2 - daje suglasnost temeljem čl. 56. st. 4. Zakona o zaštiti
i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«,
broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,
90/18, 32/20 i 62/20)
5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin, Varaždin, Kratka 1 - daje suglasnost temeljem čl.
12. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20)
6. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA
MREŽNE DJELATNOSTI, Zagreb, Ulica Roberta
Frangeša Mihanovića 9 - daje prethodno mišljenje
temeljem čl. 25. st. 3. Zakona o elektroničkim
komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08,
90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
7. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 - daje mišljenje
temeljem čl. 8. Zakona o upravljanju državnom
imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).
Tijela i osobe od kojih će se tražiti zahtjevi (podaci,
planske smjernice, dokumenti i dr.), a za koja posebnim propisima nije propisana obaveza pribavljanja
mišljenja ili suglasnosti u postupku izrade i donošenja
3. izmjena i dopuna PPUO, već davanje mišljenja u
javnoj raspravi temeljem članka 101. stavka 1. Zakona
o prostornom uređenju:
1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Varaždinska, Varaždin, Ivana
Milčetića 10,
2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG
RAZVOJA, Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Zelina-Lonja 10370 Dugo Selo,
Zagrebačka 35/1
4. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina
4
5. HRVATSKE CESTE d.o.o za upravljanje, građenje
i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina
3, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju
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6. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Varaždin, Gajeva 2
7. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Zagreb, Kupska 4
a) Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i
upravljanje imovinom, Zagreb
8. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektra Zagreb, Pogon Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 58,
9. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Zagreb, Ulica grada
Vukovara 269d,
10. HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Odjel za
elektroničko komunikacijsku infrastrukturu, Harambašićeva 39, 10000 Zagreb
11. OT OPTIMA TELEKOM, Zagreb, Bani 75a
12. A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1
13. TELE2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara
269d
14. HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, Roberta
Frangeša Mihanovića 9
15. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Koprivnica, Koprivnica, Ivana Meštrovića 28,
16. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Koprivnica - Šumarija Varaždin, Varaždin
17. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE, Varaždin, Stanka Vraza 4,
18. VARKOM d.d. Trg bana Jelačića 15, 42 000
Varaždin
19. TERMOPLIN d.d. Varaždin, V. Špinčića 78,

Članak 10.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu 3. izmjena i
dopuna PPUO je najviše 30 dana od dana dostave
ove Odluke. U slučaju da tijela i osobe iz članka 9.
ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u navedenom
roku smatrat će se da ih nemaju.
IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH
FAZA
Članak 11.
Izrada 3. izmjena i dopuna PPUO provodit će se
u nekoliko osnovnih faza i to:
I. faza: Pripremne radnje - obuhvaćaju objavu Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO,
obavještavanje javnosti i susjednih JLS, te
dostavu Odluke o izradi javnopravnim tijelima
s pozivom za dostavu zahtjeva za izradu
3. izmjena i dopuna PPUO i prikupljanje
tih zahtjeva, kao i dostavu Odluke o izradi
državnom Zavodu za prostorni razvoj radi
objave u Informacijskom sustavu prostornog
uređenja te odabir izrađivača.
Napomena:
-

I. fazu provodi Nositelj izrade, a postupci i rokovi
te faze su definirani u članku 12. ove Odluke.

-

II., III. i IV. faza izrade, u dijelu koji su u nadležnosti Stručnog izrađivača, a ovise i o tijeku
postupka koji provodi Nositelj izrade, provodit
će se prema okvirnim rokovima navedenim u
okviru tih faza u ovom članku:

20. JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Stanka Vraza 4,
Varaždin
21. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Županijska komora Varaždin, Preradovićeva17/II,
22. Upravna tijela Varaždinske županije,Franjevački
trg 7, Varaždin:
a) Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
b) Upravni odjel za gospodarstvo i europske
poslove,

II. faza: Nacrt prijedloga i prijedlog plana za javnu
raspravu:
-

Izrada Nacrta prijedloga u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela koja sudjeluju postupku
izrade

-

izrada Nacrta prijedloga započinje nakon što
Nositelj izrade pribavi i dostavi Stručnom izrađivaču zahtjeve za izradu 3. izmjena i dopuna
PPUO (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) od pozvanih javnopravnih tijela iz
članka 9. ove Odluke i provodit će se u trajanju
do najmanje 150 radnih dana.

-

Utvrđivanje Prijedloga za javnu raspravu i
provođenje javne rasprave - Prijedlog za javnu
raspravu utvrđuje načelnik Općine, a Stručni
izrađivač izrađuje elaborat Prijedloga 3. izmjena
i dopuna PPUO za javnu raspravu i dostavlja ga
Nositelju izrade koji organizira i provodi javnu
raspravu. U okviru javne rasprave Prijedlog
3. izmjena i dopuna PPUO stavlja se na javni
uvid, uz posebnu obavijest o održavanju javne
rasprave javnopravnim tijelima koja su pozvana za dostavu zahtjeva za izradu 3. izmjena i
dopuna PPUO, te se održava javno izlaganje.

c)		 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
d) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
e) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
civilno društvo i hrvatske branitelje
23. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Varaždin, Mali plac 1a.
24. Grad Novi Marof, Trg hrvatske državnost 1,
42220 Novi Marof
25. Općina Breznički Hum, Breznički Hum 4, 42225
Breznički Hum
26. Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag
27. Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido
Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka.
Ako se tijekom izrade 3. izmjena i dopuna PPUO
ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i
drugi sudionici.
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izrada Prijedloga za javnu raspravu (koji sadrži
tekstualni dio, te obrazloženje i sažetak za javnost) u skladu s aktom načelnika o utvrđivanju
Prijedloga, a izradit će se u roku do 30 radnih
danai dostaviti Nositelju izrade radi organiziranja
i provođenja javne rasprave i stavljanja na javni
uvid. Tijekom javne rasprave održat će se javno
izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica
i mjera sudjeluju: Nositelj izrade, Stručni izrađivač, odnosno imenovani odgovorni voditelj
izrade 3. izmjena i dopuna PPUO, a po potrebi
i drugi stručnjaci koji su sudjelovali u izradi.
Priprema Izvješća o javnoj raspravi - Nositelj
izrade prikuplja primjedbe, prijedloge i mišljenja,
te ih dostavlja izrađivaču. Izrađivač tj. odgovorni
voditelj u suradnji s Nositeljem izrade obrađuje
primjedbe i prijedloge dane u javnoj raspravi,
kao i mišljenja javnopravnih tijela, te priprema
Izvješće o javnoj raspravi, koje se objavljuje na
oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Nositelja
izrade i u Informacijskom sustavu prostornog
uređenja.
Izvješće o javnoj raspravi izradit će se u primjerenom roku od isteka roka za primanje mišljenja,
primjedbi i prijedloga

Napomena: U slučaju potrebe može se ponoviti
javna rasprava (ako se Prijedlog plana zbog prihvaćanja mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi
ili iz drugih razloga promijeni tako da nova rješenja ne
budu u skladu s programskim polazištima iz Odluke o
izradi, ako se promijeni granica građevinskog područja
ili se promjenom utječe na vlasničke odnose). Javna
rasprava se može ponoviti najviše tri puta nakon čega
se donosi nova odluka o izradi i provodi novi postupak.

-

-

Izrada Nacrta konačnog prijedloga -stručni
izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade izrađuje
Nacrt konačnog prijedloga 3. izmjena i dopuna
PPUO, u skladu s Izvješćem o javnoj raspravi
(prihvaćenim očitovanjima, primjedbama i prijedlozima, kao i mišljenjima javnopravnih tijela),
te se Nacrt konačnog prijedloga i Izvješće o
javnoj raspravi s nacrtom Odluke o donošenju
dostavlja načelniku radi utvrđivanja Konačnog
prijedloga 3. izmjena i dopuna PPUO

-

Nacrt konačnog prijedloga 3. izmjena i dopuna
PPUO izradit će se u roku do 40 radnih dana.

-

Izrada elaborata Konačnog prijedloga nakon
njegova utvrđivanja, a po dostavi tog akta

-

Stručni izrađivač izrađuje Konačni prijedlog
3. izmjena i dopuna PPUO u roku do 25 radni hdanai dostavlja ga Nositelju izrade radi
pribavljanja mišljenja Županijskog zavoda za
prostorno uređenje

U okviru ove faze Nositelj izrade dostavlja
sudionicima javne rasprave pisanu obavijest
s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja,
odnosno djelomičnog prihvaćanja primjedbi i
prijedloga, odnosno mišljenja.

IV. faza: Pribavljanje mišljenja, donošenje plana i
objava:
-

pribavljanje mišljenja Županijskog zavoda u
pogledu usklađenosti konačnog prijedloga
3. izmjena i dopuna PPUO s Prostornim planom
županije - ukoliko je Županijski zavod izrađivač
ili koordinator izrade tada mišljenje nije potrebno

-

Donošenje 3. izmjena i dopuna PPUO (Odluke
o donošenju) na Općinskom vijeću i objava
Odluke o donošenju u službenom glasilu

-

Konačni prijedlog 3. izmjena i dopuna PPUO
s nacrtom Odluke o donošenju upućuje se
Općinskom vijeću na donošenje nakon pribavljanog mišljenja Županijskog zavoda, a nakon
donošenja Odluka se objavljuje u službenom
glasilu

-

Izrada i isporuka usvojenih 3. izmjena i dopuna
PPUO-a - nakon što Općinsko vijeće usvoji
3. izmjene i dopune PPUO-a i one budu objavljene
u službenom glasilu (tj. zaprimanja službenog
glasila u kojem je objavljena Odluka o donošenju)

-

Stručni izrađivač dopunjuje i kompletira dokumentaciju, izrađuje izvornik i odgovarajući
broj preslika elaborata, te ih dostavlja Nositelju
izrade u analognom i digitalnom obliku roku do
10 radnih dana radi dostave nadležnim tijelima
sukladno Zakonu

-

Općinsko vijeće objavljuje pročišćeni tekst
prostornog plana na način propisan za odluku
o donošenju prostornog plana.

U slučaju potrebe ponavljanja javne rasprave odgovarajuće će se ponoviti navedeni postupci i rokovi
koji se odnose na javnu raspravu.
III. faza: Nacrt konačnog prijedloga i konačni prijedlog plana:
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Članak 12.
Ostali postupci i rokovi koje će prema propisima o
prostornom uređenju provoditi Nositelj izrade,odnosno
Općinsko vijeće, a nisu sadržani u članku 11. ove
Odluke okvirno su:
-

Dostava Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna
PPUO svim javnopravnim tijelima iz članka 9.
ove Odluke po njenoj objavi s pozivom da mu
u roku od 30 dana dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente
koji nisu sadržani u Informacijskom sustavu
prostornog uređenja) za izradu 3. izmjena i
dopuna PPUO. Ukoliko pozvana tijela i osobe
ne dostave zahtjeve u tom roku, smatrat će se
da ih nemaju. Nositelj izrade Odluku dostavlja
i državnom Zavodu za prostorni razvoj u istom
roku, a radi objave u Informacijskom sustavu
prostornog uređenja (obaveza prema članku
88. i 90. Zakona o prostornom uređenju).

-

Istovremeno s postupkom i rokom iz točke 1.
o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO, Nositelj
izrade obavještava javnost na web stranici
Općine i u Informacijskom sustavu prostornog
uređenja (obaveza prema članku 88. Zakona o
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prostornom uređenju). Prema ocjeni Nositelja
izrade moguće je obavještavanje javnosti kroz
dnevni i/ili tjedni tisak. Susjedne JLS moraju se
pismenim putem obavijestiti o izradi 3. Izmjena
i dopuna PPUO.
-

Nositelj izrade dostavlja načelniku Nacrt prijedloga 3. izmjena i dopuna PPUO u najkraćem
roku od zaprimanja istog od strane izrađivača,
a načelnik će utvrditi Prijedlog 3. izmjena i
dopuna PPUO za javnu raspravu najkraćem
roku (Obaveza prema članku 95. Zakona o
prostornom uređenju).

-

O Prijedlogu 3. izmjena i dopuna PPUO, Nositelj
izrade će provesti javnu raspravu o kojoj će objaviti obavijest u dnevnom tisku, na web stranici
Općine i Ministarstva prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine (obaveza prema
članku 96. Zakona o prostornom uređenju)

-

Javna rasprava započinje stavljanjem Prijedloga
3. izmjena i dopuna PPUO-a na javni uvid na
oglasnu ploču i web stranice Općine (obaveza
prema članku 98. Zakona o prostornom uređenju) koji traje 14 dana, a mišljenja javnopravnih
tijela, te primjedbe i prijedlozi dostavljat će se
Nositelju izrade u roku do zadnjeg dana javne
rasprave.

-

-

-

Nositelj izrade osim objave javne rasprave
obavezno dostavlja i posebnu pisanu obavijest
o javnoj raspravi (obaveza prema članku 97.
Zakona o prostornom uređenju) javnopravnim
tijelima određenim posebnim propisima koja su
dala ili trebala dati zahtjeve (podatke, planske
smjernice i propisane dokumente) za izradu
3. Izmjena i dopuna PPUO izpodručja svog
djelokruga.
Za vrijeme javnog uvida Nositelj izrade organizirat će javno izlaganje radi obrazloženja
rješenja, smjernica i mjera Prijedloga 3. izmjena
i dopuna PPUO i voditi zapisnik kojeg potpisuje
odgovorna osoba Nositelja izrade.
U tijeku javne rasprave, odnosno do zadnjeg
dana javne rasprave, Nositelju izrade upućuju se
primjedbe i prijedlozi te mišljenja javnopravnih
tijela na Prijedlog 3. Izmjena i dopuna PPUO.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u
definiranom roku, smatra se da je mišljenje
dano i da je Prijedlog 3. izmjena i dopuna PPUO
izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno
posebnim propisima i/ili dokumentima iz njihove
nadležnosti koji su od utjecaja na plan (obaveza
prema člancima 100. i 101. Zakona o prostornom
uređenju).

-

Nositelj izrade dostavlja načelniku Nacrt konačnog
prijedloga 3. izmjena i dopuna PPUO zajedno s
Izvješćem o javnoj raspravi u najkraćem roku od
zaprimanja elaborata Nacrta Konačnog prijedloga
od strane Stručnog izrađivača, a načelnik će
utvrditi Konačni prijedlog 3. izmjena i dopuna
PPUO u najkraćem roku (obaveza prema članku
105. Zakona o prostornom uređenju).

-

Nakon što načelnik utvrdi Konačni prijedlog,
a prije upućivanja Konačnog prijedloga na
donošenje Općinskom vijeću, Nositelj izrade

-

-

-

-
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je obavezan pisanim putem dostaviti sudionicima javne rasprave obrazloženja o razlozima
neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja
njihovih prijedloga i primjedbi (obaveza prema
članku 106. Zakona o prostornom uređenju).
Prije donošenja 3. izmjena i dopuna PPUO, Nositelj izrade mora pribaviti mišljenje Županijskog
zavoda za prostorno uređenje, a zahtjev za mišljenjem s potrebnom dokumentacijom (Konačni
prijedlog 3. izmjena i dopuna PPUO, Izvješće
o javnoj raspravi i Nacrt Odluke o donošenju)
dostavlja Županijskom zavod u najkraćem roku
od zaprimanja elaborata Konačnog prijedloga
3. izmjena i dopuna PPUO od strane Stručnog
izrađivača. Rok za izdavanje mišljenja Županijskog zavoda je najviše 15 dana (obaveza prema
članku 107. Zakona o prostornom uređenju).
Ukoliko bi Županijski zavod bio izrađivač ili
koordinator 3. izmjena i dopuna PPUO tada
mišljenje nije potrebno.
Nakon provedenih svih aktivnosti iz članka 11.
i 12. ove Odluke načelnik će uputiti Općinskom
vijeću Konačni prijedlog 3. izmjena i dopuna
PPUO s Nacrtom Odluke o donošenju na usvajanje.
Nakon donošenja 3. izmjena i dopuna PPUO na
Općinskom vijeću, Odluka o donošenju objavit
će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije (obaveza prema članku 110. Zakona o
prostornom uređenju).
Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu Odluke o donošenju 3. izmjena i dopuna PPUO objaviti pročišćeni tekst
prostornog plana (pročišćeni tekst odredbi za
provođenje i grafičkog dijela) na način propisan
za odluku o donošenju prostornog plana u analognom i elektroničkom obliku (obaveza prema
članku 113. Zakona o prostornom uređenju).

X. IZVOR FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA
I DOPUNA PLANA
Članak 13.
Financiranje stručne izrade 3. izmjena i dopuna
PPUO i troškove postupka koje provodi Nositelj izrade (objave, pozivi, dostava materijala, organiziranje
rasprava i dr.) osigurat će se u proračunu Općine
Visoko i iz drugih izvora.
XI. OSTALE ODREDBE
Članak 14.
Sudionici koji će sudjelovati u izradi 3. izmjena i
dopuna PPUO:
1. NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
Općine Visoko sukladno članku 81. stavak 2.
Zakona o prostornom uređenju. Nositelj izrade
u postupku izrade 3. izmjena i dopuna PPUO
sudjeluje i davanjem zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata i dr.) iz
svog djelokruga.
2. STRUČNI IZRAĐIVAČ će se izabrati po donesenoj Odluci o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO.
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U izradi 3. izmjena i dopuna PPUO sudjelovati
će susjedne jedinice lokalne samouprave i javnost
temeljem obavijesti Nositelja izrade na način kako je
to propisano člankom 88. i 100. Zakona o prostornom
uređenju.
Članak 15.
U vrijeme izrade 3. izmjena i dopuna PPUO nema
zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati
u prostoru, odnosno građenje.
Ako u postupku izrade i donošenja 3. izmjena i
dopuna PPUO dođe do ponavljanja javne rasprave,
promjene propisa kojima se određuju obaveze i procesi
u postupku, te ako se promijene odredbe ove Odluke,
u ovisnosti o promjenama uskladit će se tijek postupka
i rokovi koji su određeni ovom Odlukom.
Nakon donošenja/usvajanja 3. izmjena i dopuna
PPUO, Nositelj izrade dostavit će 3. izmjene i dopune
PPUO s Odlukom o donošenju, tijelima određenim u
članku 112. Zakona o prostornom uređenju u roku 15
dana od dana objave Odluke o donošenju u službenom glasilu.
Članak 16.
Za izradu 3. izmjena i dopuna PPUO koristit će se
nove, ažurne, topografske karte i katastarski planovi,
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odnosno kartografske digitalne podloge koje će Nositelj
izrade pribaviti od Državne geodetske uprave.
Članak 17.
Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku sukladno
članku 90. Zakona o prostornom uređenju javnopravnim
tijelima iz točke 9. ove Odluke radi davanja zahtjeva
za izradu 3. izmjena i dopuna PPUO-a.
Po objavi ove Odluke u službenom glasilu, Nositelj
izrade objavit će obavijest o izradi 3. izmjena i dopuna
PPUO i ovu Odluku na mrežnim stranicama Općine
Visoko te će isto dostaviti Zavodu za prostorni razvoj
radi objave u Informacijskom sustavu prostornog
uređenja.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 350-01/21-01/1
URBROJ: 2186/027-01-21-13
Visoko, 11. travnja 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v.r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
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Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija,
42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica
Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i
tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr,
e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2021. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog
vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

