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RJEŠENJE
o izboru predsjednika i ĉlanova Odbora za
proraĉun, financije i razvoj

20
Na osnovi ĉlanka 27. Statuta Općine
Faţana („Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj
9/04 – proĉišćeni tekst i 13/04 ), ĉlanka 14.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Faţana
(„Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj 8/01 i
13/04) i ĉlanka 4. Odluke o osnivanju radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Faţana („Sluţbene novine
Istarske ţupanije“ broj 1/02 i 8/05), Općinsko vijeće
Općine Faţana na sjednici odrţanoj dana 11.
kolovoza 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i ĉlanova Odbora za sport
i kulturu

1.

1.
U Odbor za proraĉun, financije i razvoj
biraju se:
-

3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u „Sluţbenim novinama
novinama Istarske ţupanije“.
Klasa: 023-08/09-01/09
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009.
OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.

U Odbor za sport i kulturu biraju se:
-

Goran Mirković, predsjednik
Sandra Piljan Lorencin, ĉlan
Nikša Ristić, ĉlan
Tamara Puja, ĉlan
Marinko Gazić, ĉlan

Mitar Gavoĉanov, predsjednik
Bojan Skoĉilić, ĉlan
Predrag Demirović, ĉlan
Valmer Vidos, ĉlan
Marija Komparić, ĉlan

2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u „Sluţbenim novinama
novinama Istarske ţupanije“.
Klasa: 023-08/09-01/10
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009.
OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.

21
Na osnovi ĉlanka 27. Statuta Općine
Faţana („Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj
9/04 – proĉišćeni tekst i 13/04 ), ĉlanka 14.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Faţana
(„Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj 8/01 i
13/04) i ĉlanka 4. Odluke o osnivanju radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Faţana („Sluţbene novine
Istarske ţupanije“ broj 1/02 i 8/05), Općinsko vijeće
Općine Faţana na sjednici odrţanoj dana 11.
kolovoza 2009. godine donosi

22
Na osnovi ĉlanka 27. Statuta Općine
Faţana („Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj
9/04 – proĉišćeni tekst i 13/04 ), ĉlanka 14.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Faţana
(„Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj 8/01 i
13/04) i ĉlanka 4. Odluke o osnivanju radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Faţana („Sluţbene novine
Istarske ţupanije“ broj 1/02 i 8/05), Općinsko vijeće
Općine Faţana na sjednici odrţanoj dana 11.
kolovoza 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i ĉlanova Odbora za
komunalno gospodarstvo te prostorno
planiranje i ureĊenje
1.
U Odbor za komunalno gospodarstvo te
prostorno planiranje i ureĊenje biraju se:
-

Mario Predan, predsjednik
Vlado Erceg, ĉlan
Divna Muţić, ĉlan
Đani Brajković, ĉlan
Igor Ĉernac, ĉlan

4.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u „Sluţbenim novinama
novinama Istarske ţupanije“.
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vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), Općinsko vijeće Općine Faţana na sjednici
odrţanoj dana 11. kolovoza 2009. godine donosi

Klasa: 023-08/09-01/08
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009.
OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovaĉkog
društva

23
Na osnovi ĉlanka 27. Statuta Općine
Faţana („Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj
9/04 – proĉišćeni tekst i 13/04 ), ĉlanka 14.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Faţana
(„Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj 8/01 i
13/04) i ĉlanka 4. Odluke o osnivanju radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Faţana („Sluţbene novine
Istarske ţupanije“ broj 1/02 i 8/05), Općinsko vijeće
Općine Faţana na sjednici odrţanoj dana 11.
kolovoza 2009. godine donosi

Ĉlanak 1.
U Izjavi o osnivanju trgovaĉkog društva
Komunalac Faţana društva s ograniĉenom
odgovornošću za komunalne djelatnosti, promet
nekretninama i turizam, u ĉlanku 7. stavku 1. dodaje
se tekst:
„ * upravljanje i odrţavanje zgrada“.
Ĉlanak 2.
U ĉlanku 13. mijenja se stavak 1.
koji glasi:
„Skupštinu Društva ĉini osnivaĉ-ĉlan
Društva kojega zastupa naĉelnik Općine Faţana.“
Ĉlanak 3.
U ĉlanku 15. iza stavka 2. dodaje se stavak
3. koji glasi:

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i ĉlanova Odbora za
socijalnu skrb i društvene djelatnosti

„Mandat direktora traje 4 godine.“
1.
U Odbor za socijalnu skrb i društvene
djelatnosti biraju se:
-

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Ĉlanak 4.
Ovlašćuje se Skupština Društva da utvrdi
proĉišćeni tekst Izjave o osnivanju trgovaĉkog
društva.

Timotej Pejin, predsjednik
Milena Pajković Rudan, ĉlan
Jozefina Boţena Stanišić, ĉlan
Gracijela Bilić, ĉlan
Mira Šariri, ĉlan

5.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u „Sluţbenim novinama
novinama Istarske ţupanije“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavljuje se u „Sluţbenim novinama Istarske
ţupanije“.

Klasa: 363-02/09-01/23
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009. godine

Klasa: 023-08/09-01/11
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009.

OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.

OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.

24

25

Na temelju ĉlanka 387. Zakona o trgovaĉkim
društvima („Narodne novine broj 111/93, 34/99,
121/99,52/00, 118/03, 107/07 i 146/08 ) i ĉlanka 35.
Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-

Temeljem
ĉlanka
48.
Zakona
o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“
10/97 i 107/07) i ĉlanka 29. Statuta Općine Faţana
(„Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj 9/04 –
proĉišćeni tekst i 13/04), Općinsko vijeće Općine
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Faţana na sjednici odrţanoj dana 11. kolovoza
2009. godine, donosi
ODLUKU
o sudjelovanju Proraĉuna Općine Faţana u
cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u
ustanovama drugih osnivaĉa
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrĊuje se iznos kojim
proraĉunska sredstva Općine Faţana sudjeluju u
ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja u
ustanovama drugih osnivaĉa na podruĉju Općine
Faţana i drugih jedinica lokalne samouprave.
Ĉlanak 2.
Pravo na korištenje proraĉunskih sredstava
prema odredbama ove Odluke moţe ostvariti
roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na
podruĉju Općine Faţana.
Ĉlanak 3.
U okviru planiranih sredstava iz općinskog
proraĉuna, ustanovama iz toĉke 1. ove Odluke,
osiguravaju se sredstva:
- za redoviti cjelodnevni 10-satni program
predškolskog odgoja djece jasliĉkog uzrasta u
mjeseĉnom iznosu od 1.070,00 kn po djetetu,

Broj 7/2009.

- za redoviti cjelodnevni 10-satni program
predškolskog odgoja djece vrtićkog uzrasta u
mjeseĉnom iznosu od 760,00 kn po djetetu.
Ĉlanak 4.
Roditelji–korisnici usluga ĉija djeca koriste
redoviti
program
predškolskog
odgoja
u
predškolskim ustanovama na podruĉju drugih
jedinica lokalne samouprave ostvaruju pravo na
korištenje sredstava općinskog Proraĉuna u iznosu
razlike iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni
programa ustanove i utvrĊene ekonomske cijene,
ali ne više od iznosa koji Općina Faţana osigurava
sukladno ĉlanku 3. ove Odluke.
Ĉlanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Sluţbenim novinama Istarske
ţupanije“, a primjenjuje se od 01. rujna 2009.
godine.
Klasa: 601-02/09-01/16
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009.
OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.

26
Na osnovi ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i ĉlanka 27. Statuta Općine Faţana
(„Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj 9/04 – proĉišćeni tekst i 13/04) Općinsko vijeće Općine Faţana na
sjednici odrţanoj dana 11. kolovoza 2009. godine donosi
STATUT OPĆINE FAŢANA
I

OPĆE ODREDBE

Ĉlanak 1.
Ovim Statutom se podrobnije ureĊuje samoupravni djelokrug Općine Faţana, njegova obiljeţja,
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i naĉin rada tijela Općine Faţana, naĉin obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju, provoĊenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih sluţbi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i
podruĉne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od vaţnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine
Faţana.
Ĉlanak 2.
Općina Faţana je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Općine je: OPĆINA FAŢANA – COMUNE DI FASANA.
Podruĉje Općine Faţana odreĊeno je zakonom.
Granice Općine Faţana mogu se mijenjati na naĉin i po postupku propisanom zakonom.
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Ĉlanak 3.
Općina Faţana je pravna osoba.
Sjedište Općine Faţana je u Faţani, ulica 43. istarske divizije broj 8.
OBILJEŢJA OPĆINE FAŢANA

II

Ĉlanak 4.
Općina Faţana ima grb i zastavu.
Obiljeţjima iz stavka 1. ovog ĉlanka predstavlja se Općina Faţana, i izraţava pripadnost, a naĉin na
koji se istiĉe izraţava njezin ugled.
Izgled grba i zastave, naĉin isticanja i uporabe te mjerila za odobrenje uporabe grba i zastave
pravnim osobama radi promicanja interesa Općine Faţana utvrĊuje se posebnom statutarnom odlukom.
Ĉlanak 5.
Dan Općine Faţana je 16. lipnja, datum kada je 2001. godine nakon osnutka, prvi put konstituirano
Općinsko vijeće Općine Faţana.
Dan Općine Faţana sveĉano se slavi kao općinski blagdan.
JAVNA PRIZNANJA I POĈASTI

III

Ĉlanak 6.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja u pravilu za Dan Općine Faţana, radi odavanja priznanja
za postignuća i doprinos od osobitog znaĉenja za razvitak i ugled Općine Faţana, a osobito za naroĉite
uspjehe u unapreĊivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapreĊivanja okoliša, sporta, tehniĉke
kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Ĉlanak 7.
Javna priznanja i poĉasti Općine Faţana jesu:
1. Poĉasni graĊanin Općine Faţana,
2. Godišnja nagrada Općine Faţana,
3. Zahvalnica Općine Faţana.
Ĉlanak 8.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, ureĊuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
ZAŠTITA AUTOHTONIH, ETNIĈKIH I KULTURNIH OSOBITOSTI

IV

Ĉlanak 9.
Svi graĊani Općine Faţana uţivaju jednaka prava temeljena na naĉelima o poštivanju ljudskih prava
i sloboda, te na naĉelima ravnopravnosti, jednakosti i izvornih naĉela antifašizma.
Autohtone etniĉke i kulturne osobitosti na podruĉju Općine Faţana posebno su zaštićene.
U smislu odredbe stavka 2. ovog ĉlanka, Općina Faţana posebno štiti i promiĉe ĉakavski dijalekt,
pojedine lokalne govore, izvorni narodni folklor, toponime, arhitekturu, narodne blagdane i narodne obiĉaje.

-

-

-

Ĉlanak 10.
Na podruĉju Općine Faţana u ravnopravnoj sluţbenoj uporabi su hrvatski i talijanski jezik.
Ravnopravna sluţbena upotreba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se:
u radu svih tijela Općine Faţana u samoupravnom djelokrugu,
u postupku pred upravnim tijelom Općine Faţana.
Ĉlanak 11.
U Općini Faţana osigurava se dvojeziĉno:
ispisivanje teksta peĉata i ţigova istom veliĉinom,
ispisivanje natpisnih ploĉa predstavniĉkog, izvršnog i upravnog tijela Općine
Faţana, kao i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, istom veliĉinom slova,
ispisivanje zaglavlja akata istom veliĉinom slova.
Vijećnik, duţnosnici i graĊani u Općini Faţani imaju pravo da im se osigura dvojeziĉno:
dostava materijala za sjednicu Općinskog vijeća,
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- izrada zapisnika i objava zakljuĉaka,
- objavljivanje sluţbenih obavijesti i poziva Općinskog vijeća, naĉelnika i
jedinstvenog upravnog odjela Općine Faţana, kao i materijali za sjednice
predstavniĉkog tijela.
Ĉlanak 12.
Kada tijela Općine Faţana rješavaju o pravima, duţnostima i interesima pripadnika talijanske
nacionalne manjine, postupak se vodi na talijanskom jeziku, a odluke i druge javne isprave se izdaju
dvojeziĉno.
U tijelima iz stavka 1. koja u svom radu neposredno komuniciraju sa graĊanima moraju se utvrditi i
popuniti radna mjesta za koja je obvezatno poznavanje hrvatskog i talijanskog jezika.

-

Ĉlanak 13.
Na podruĉju Općine Faţana dvojeziĉno, istom veliĉinom slova, ispisuju se:
pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu,
nazivi ulica i trgova,
nazivi mjesta i geografskih lokaliteta.
Ĉlanak 14.
U školama sa hrvatskim nastavnim jezikom uĉi se talijanski jezik, kao jezik društvene sredine.
Uĉenje talijanskog jezika potiĉe se i u drugim odgojno-obrazovnim institucijama na podruĉju Općine

Faţana.
Ĉlanak 15.
Na podruĉju Općine Faţana mogu se osnivati zasebna odjeljenja predškolske ustanove s
programom na talijanskom jeziku.
Ĉlanak 16.
Općina Faţana priznaje Zajednicu Talijana sa sjedištem u Faţani, kao predstavnika talijanske
nacionalne manjine za podruĉje Općine.
Za rad Zajednice Talijana Općina Faţana osigurava financijska sredstva u svom proraĉunu u okviru
svojih mogućnosti.
Pripadnici talijanske nacionalne manjine i njihove institucije mogu se povezivati s institucijama u
zemlji i inozemstvu.
Ĉlanak 17.
Na zgradi sjedišta Općine Faţana, a na ostalim mjestima prigodom drţavnih blagdana i drugih
sveĉanosti, istiĉe se uz zastavu Republike Hrvatske i zastava talijanske nacionalne manjine iste veliĉine.
V

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUĈNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Ĉlanak 18.
Ostvarujući zajedniĉki interes u unapreĊivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
Općina Faţana uspostavlja i odrţava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu, u skladu sa zakonom i meĊunarodnim ugovorima.
Ĉlanak 19.
Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju akta (sporazuma, ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, donosi Općinsko vijeće, kada
ocijeni da postoji dugoroĉan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke ureĊuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća
Ĉlanak 20.
Akt o suradnji Općine Faţana i općine ili grada druge drţave objavljuje se u sluţbenom glasilu
Općine Faţana.
V

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Ĉlanak 21.
Općina Faţana samostalna je u odluĉivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.
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Nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela Općine Faţana provodi drţava na naĉin i u postupku
utvrĊenim zakonom kojim je ureĊen sustav drţavne uprave.
Ĉlanak 22.
Općina Faţana u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog znaĉaja kojima se
neposredno ostvaruju prava graĊana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni drţavnim tijelima i to
osobito poslove koji se odnose na:
- ureĊenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanistiĉko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošaĉa,
- zaštitu i unapreĊenje prirodnog okoliša,
- protupoţarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom podruĉju,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Faţana obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima
se ureĊuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog ĉlanka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrĊuju odlukama Općinskog vijeća i naĉelnika u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ĉlanak 23.
Općina Faţana moţe organizirati obavljanje pojedinih poslova iz ĉlanka 22. ovog Statuta zajedniĉki s
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedniĉkog tijela,
zajedniĉkog upravnog odjela ili sluţbe, zajedniĉkog trgovaĉkog društva ili zajedniĉki organizirati obavljanje
pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na naĉin propisan u stavku 1. ovog ĉlanka donosi Općinsko vijeće.
Temeljem odluke iz stavka 2. zakljuĉuje se sporazum o zajedniĉkom organiziranju poslova, kojim se
ureĊuju meĊusobni odnosi u obavljanju zajedniĉkih poslova.
Ĉlanak 24.
Općinsko vijeće moţe posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine,
ĉije je obavljanje od šireg interesa za graĊane na podruĉju više jedinica lokalne samouprave prenijeti na
Istarsku ţupaniju, u skladu sa njezinim Statutom.
VI

NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUĈIVANJU

Ĉlanak 25.
GraĊani mogu neposredno sudjelovati u odluĉivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma i zbora graĊana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ĉlanak 26.
Referendum se moţe raspisati radi odluĉivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu
općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni podruĉja Općine kao i o drugim
pitanjima odreĊenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe, temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina ĉlanova Općinskog vijeća, naĉelnik, polovina mjesnih
odbora na podruĉju općine i 20% biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine.
Ĉlanak 27.
Referendum se moţe raspisati radi razrješenja naĉelnika i njegovog zamjenika u sluĉaju :
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroĉe Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1%
od proraĉuna Općine Faţana u tekućoj godini.

Stranica 290

SLUŢBENE NOVINE ISTARSKE ŢUPANIJE

Broj 7/2009.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe dati
najmanje jedna trećina ĉlanova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja naĉelnika i njegovog zamjenika moţe
dati i 20% biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine Faţana. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od biraĉa.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju naĉelnika i njegovog zamjenika prije
proteka roka od 6 mjeseci od poĉetka mandata naĉelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju naĉelnika i njegovog zamjenika, novi
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana odrţavanja prethodnog
referenduma.
Ĉlanak 28.
Općinsko vijeće je duţno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali biraĉi
sukladno ĉlanku 27. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je duţno dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od tri mjeseca od primitka prijedloga.
Ĉlanak 29.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrţi naziv tijela koje raspisuje referendum, podruĉje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odluĉuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
biraĉi odluĉivati, obrazloţenje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će biraĉi odluĉivati, te dan odrţavanja referenduma.
Ĉlanak 30.
Pravo glasovanja na referendumu imaju graĊani koji imaju prebivalište na podruĉju Općine Faţana,
odnosno na podruĉju za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis biraĉa.
Ĉlanak 31.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz ĉlanka 26. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.
Ĉlanak 32.
Postupak provoĊenja referenduma i odluke donijete na referendumu podlijeţu nadzoru zakonitosti
općih akata, kojeg provodi središnje tijelo drţavne uprave nadleţno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu)
samoupravu.
Ĉlanak 33.
Općinsko vijeće moţe traţiti mišljenje od zborova graĊana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima odreĊenim zakonom.
Prijedlog za traţenje mišljenja iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe dati jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i naĉelnik.
Općinsko vijeće duţno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog ĉlanka odreĊuju se pitanja o kojima će se traţiti mišljenje od zborova
graĊana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Ĉlanak 34.
Zbor graĊana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke
Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru graĊana potrebna je prisutnost najmanje 5 % biraĉa upisanih
u popis biraĉa mjesnog odbora za ĉije podruĉje je sazvan zbor graĊana.
Izjašnjavanje graĊana na zboru graĊana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih
graĊana.
Ĉlanak 35.
GraĊani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje odreĊenog akta ili rješavanja
odreĊenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog ĉlanka, ako prijedlog potpisom podrţi
najmanje 10% biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine.
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Općinsko vijeće duţno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka
prijedloga.
Ĉlanak 36.
GraĊani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i prituţbe na rad tijela Općine Faţana kao i
na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih graĊanskih duţnosti.
Na podnijete predstavke i prituţbe naĉelnik, odnosno proĉelnik jedinstvenog upravnog odjela duţan
je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno prituţbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog ĉlanka osigurava se ustanovljavanjem knjige prituţbi,
postavljanjem sanduĉića za predstavke i prituţbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima
tijela Općine, te ukoliko za postoje tehniĉke pretpostavke, sredstvima elektroniĉke komunikacije (e-mailom,
kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).
VII

TIJELA OPĆINE FAŢANA
Ĉlanak 37.
Tijela Općine Faţana su Općinsko vijeće i naĉelnik.

1.

OPĆINSKO VIJEĆE

Ĉlanak 38.
Općinsko vijeće predstavniĉko je tijelo graĊana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte
u okviru prava i duţnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreĊeno nadleţno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na ureĊivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadleţnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadleţnosti su naĉelnika.
Ukoliko se na naĉin propisan stavkom 2. ovog ĉlanka ne moţe utvrditi nadleţno tijelo, poslove i
zadaće obavlja Općinsko vijeće.
Ĉlanak 39.
Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine,
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, naĉinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- proraĉun i odluku o izvršenju proraĉuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proraĉuna,
- odluku o privremenom financiranju,
- odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina Općine ĉija ukupna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina, odnosno ĉija je pojedinaĉna
vrijednost veća od 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuĊivanje planirano u Proraĉunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- odluku o promjeni granice Općine,
- ureĊuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i sluţbi,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovaĉka društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju
nije drugaĉije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i ĉlanove radnih tijela Općinskog vijeća,
- odluĉuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, naĉinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe odreĊene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim
aktima.
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U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća moţe u ime Općinskog
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od znaĉaja za
Općinu Faţana. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj
sjednici Općinskog vijeća.
Ĉlanak 40.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je poĉasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju
plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog
vijeća.
U sluĉaju odsutnosti ili sprijeĉenosti predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje potpredsjednik kojega
on odredi.
Ĉlanak 41.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaţe dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- odrţava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklaĊuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i naĉelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove odreĊene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Ĉlanak 42.
Općinsko vijeće ĉini 13 vijećnika.
Općinsko vijeće moţe imati i više od 13 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća
zastupljenost nacionalnih manjina u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih
manjina.
Ĉlanak 43.
Pripadnicima nacionalnih manjina jamĉi se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom
udjelu u stanovništvu Općine Faţana sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Ĉlanak 44.
Mandat ĉlanova Općinskog vijeća traje ĉetiri godine.
Funkcija ĉlanova Općinskog vijeća je poĉasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Ĉlanak 45.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog odrţavanja
sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog biljeţnika najranije osam dana prije
podnošenja iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograniĉena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuĊen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
duţem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s podruĉja Općine Faţana, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko drţavljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ureĊuje
hrvatsko drţavljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Ĉlanak 46.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje duţnosti koja je prema odredbama
zakona nespojiva s duţnošću ĉlana predstavniĉkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
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Po prestanku obnašanja nespojive duţnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem duţnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja
nespojive duţnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik moţe traţiti nastavljanje obnašanja duţnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Ĉlanak 47.
Vijećnik ima prava i duţnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi
amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja naĉelniku i zamjeniku naĉelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim
tijelima kojih je ĉlan i glasovati,
- traţiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje duţnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s
tim koristiti njihove struĉne i tehniĉke usluge.
Vijećnik ne moţe biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene rijeĉi, niti za
glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je duţan ĉuvati tajnost podataka, koji su kao tajni odreĊeni u skladu s pozitivnim propisima,
za koje sazna za vrijeme obnašanja duţnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i duţnosti utvrĊena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
Ĉlanak 48.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se ureĊuje naĉin konstituiranja, sazivanja, rad i tijek
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i duţnosti predsjednika
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i naĉin rada radnih tijela, naĉin i postupak donošenja akata u Općinskom
vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje graĊana na sjednicama te druga pitanja od znaĉaja za rad
Općinskog vijeća.
1.1. RADNA TIJELA
Ĉlanak 49.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
Mandatno-verifikacijska komisija.
Ĉlanak 50.
Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaţe Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaţe pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklaĊenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o
tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove odreĊene ovim Statutom.
Ĉlanak 51.
Mandatno-verifikacijska komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko
vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadleţnog izbornog
povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećniĉku duţnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih poĉinju obavljati vijećniĉku duţnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih poĉinju obavljati vijećniĉku duţnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviĊeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za poĉetak mandata
zamjeniku vijećnika.
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Ĉlanak 52.
Općinsko vijeće moţe uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena
radna tijela radi prouĉavanja 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 ĉlanova, djelokrug i naĉin rada radnih tijela utvrĊuje Općinsko vijeće posebnim
odlukama.
2. NAĈELNIK
Ĉlanak 53.
Naĉelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat naĉelnika traje ĉetiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti naĉelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrĊuje prijedlog proraĉuna Općine i izvršenje proraĉuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina Općine ĉija pojedinaĉna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odluĉuje o stjecanju i otuĊivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je
stjecanje i otuĊivanje planirano u proraĉunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloţivim novĉanim sredstvima na raĉunu proraĉuna Općine,
- odluĉuje o davanju suglasnosti za zaduţivanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduţivanje ustanova kojih je
osnivaĉ Općina,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za jedinstveni upravni odjel Općine,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje sluţbenika i naĉinu provoĊenja ocjenjivanja,
- imenuje i razrješava proĉelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrĊuje plan prijma u sluţbu u jdinstveni upravni odjel Općine
- predlaţe izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloţenih i
argumentiranih prijedloga fiziĉkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova drţavne uprave, ako su preneseni
Općini,
- nadzire rad jedinstvenog upravnog u samoupravnom djelokrugu i poslovima drţavne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- osniva radna tijela naĉelnika
- obavlja i druge poslove predviĊene ovim Statutom i drugim propisima.
Naĉelnik je duţan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduţivanje iz stavka 3.
alineje 8. ovog ĉlanka tromjeseĉno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
Ĉlanak 54.
Naĉelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i
za ustavnost i zakonitost akata jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Ĉlanak 55.
Naĉelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. oţujka tekuće
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje sijeĉanj-lipanj tekuće
godine.
Općinsko vijeće moţe, pored izvješća iz stavka 1. ovog ĉlanka, od naĉelnika traţiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
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Naĉelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrţi veći broj razliĉitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana
od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne moţe zahtijevati od naĉelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Ĉlanak 56.
Naĉelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeĊen zakon ili drugi propis, te zatraţiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uoĉene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne uĉini, naĉelnik je duţan u roku od
osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda drţavne uprave u Istarskoj ţupaniji, te
ĉelnika središnjeg tijela drţavne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela
jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Ĉlanak 57.
Naĉelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u sluĉaju duţe odsutnosti ili drugih razloga sprijeĉenosti u
obavljanju svoje duţnosti.
Ĉlanak 58.
Naĉelnik moţe obavljanje odreĊenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik naĉelnika je u sluĉaju iz stavka 1. ovog ĉlanka duţan pridrţavati se uputa naĉelnika.
Ĉlanak 59.
Naĉelnik moţe osnivati stalna i povremena radna tijela, odnosno imenovati koordinatora radi
prouĉavanja i razmatranja pitanja iz svog djelokruga i osiguravanja potpore u radu.
Sastav, broj ĉlanova, djelokrug i naĉin rada te naknadu za rad radnih tijela ili koordinatora iz
prethodnog stavka, utvrĊuje Naĉelnik posebnom odlukom.
Ĉlanak 60.
Naĉelnik i zamjenik naĉelnika mogu duţnost obavljati profesionalno.
Oni su duţni u roku od 8 dana od dana stupanja na duţnost dostaviti pisanu obavijest nadleţnoj
sluţbi u Općini o tome da li će duţnost obnašati profesionalno.
Ĉlanak 61.
Naĉelniku i zamjeniku naĉelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuĊen radi poĉinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava ĉovjeka i graĊanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
meĊunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s podruĉja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog drţavljanstva,
- smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata
naĉelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog naĉelnika.
Ako mandat naĉelnika prestaje u godini u kojoj se odrţavaju redovni izbori, a prije njihovog
odrţavanja, duţnost gradonaĉelnika do kraja mandata obavlja zamjenik naĉelnika.
Ĉlanak 62.
Naĉelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u sluĉajevima i u postupku propisanom ĉlankom 27.
ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju naĉelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadleţnosti naĉelnika.
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OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Ĉlanak 63.
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini sudjeluju u javnom ţivotu i upravljanju lokalnim poslovima
putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.
Ĉlanak 64.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo:
- predlagati tijelima Općine mjere za unapreĊivanje poloţaja nacionalnih manjina u Općini,
ukljuĉujući davanje prijedloga općih akata kojima se ureĊuju pitanja od znaĉaja za
nacionalnu manjinu,
- isticati kandidate za duţnosti u tijelima Općine,
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiĉe
se poloţaja nacionalne manjine.
Naĉin, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Općinskog vijeća.
Ĉlanak 65.
Naĉelnik je duţan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno
predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za podruĉje Općine, zatraţiti mišljenje i prijedloge o odredbama
kojima se ureĊuju prava i slobode nacionalnih manjina.
Ĉlanak 66.
Na podruĉju Općine Faţana pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i
zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine moţe se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Faţana
isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u sveĉanim prigodama znaĉajnim
za nacionalnu manjinu.
Ĉlanak 67.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u sluţbene svrhe upotrebljavati i druge simbole i
znamenja svoje nacionalne manjine i to:
- u sastavu svojih peĉata i ţigova,
- u natpisnim ploĉama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u sluţbenim i
sveĉanim prostorijama,
- u zaglavljima sluţbenih akata koje donose.
Ĉlanak 68.
U sveĉanim prigodama vaţnim za nacionalnu manjinu moţe se izvoditi himna i/ili sveĉana pjesma
nacionalne manjine.
Prije izvoĊenja himne i/ili sveĉane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike
Hrvatske.
Ĉlanak 69.
Općina Faţana, u skladu s mogućnostima financijski pomaţe rad kulturnih i drugih udruga koje
osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi oĉuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina Faţana, u skladu s mogućnostima osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika nacionalne manjine.
IX

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ĉlanak 70.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Faţana utvrĊenih zakonom i ovim
Statutom, te obavljanje poslova drţavne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se jedinstveni
upravni odjel Općine.
Ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela ureĊuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja proĉelnik kojeg na temelju javnog natjeĉaja imenuje
naĉelnik.
Ĉlanak 71.
Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga utvrĊenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i
nadzire provoĊenje općih i pojedinaĉnih akata tijela Općine, te u sluĉaju neprovoĊenja općeg akta poduzima
propisane mjere.
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Ĉlanak 72.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadleţnosti odgovoran je naĉelniku.
Ĉlanak 73.
Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proraĉunu Općine Faţana i iz drugih
prihoda u skladu sa zakonom.
X

JAVNE SLUŢBE

Ĉlanak 74.
Općina Faţana u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe graĊana na podruĉju komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje
je zakonom utvrĊeno da se obavljaju kao javna sluţba.
Ĉlanak 75.
Općina Faţana osigurava obavljanje djelatnosti iz ĉlanka 74. ovog Statuta osnivanjem trgovaĉkih
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitog pogona.
U trgovaĉkim društvima u kojima Općina Faţana ima udjele ili dionice naĉelnik je ĉlan skupštine
društva.
Obavljanje odreĊenih djelatnosti Općina Faţana moţe povjeriti drugim pravnim i fiziĉkim osobama
temeljem ugovora o koncesiji.

XI

MJESNA SAMOUPRAVA

Ĉlanak 76.
Na podruĉju Općine Faţana osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za podruĉje naselja, na naĉin i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije ureĊuje postupak i naĉin izbora tijela
mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Ĉlanak 77.
Mjesni odbori na podruĉju Općine Faţana su:
- Mjesni odbor Faţana
- Mjesni odbor Valbandon.
Podruĉje i granice mjesnih odbora odreĊeni su granicom naselja Faţana, odnosno Valbandon.
Ĉlanak 78.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora moţe dati 10 % graĊana upisanih u popis biraĉa
za podruĉje za koje se predlaţe osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruţenja graĊana, te naĉelnik.
U sluĉaju da prijedlog iz stavka 1. ovog ĉlanka, daju graĊani ili njihove organizacije i udruţenja,
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku naĉelniku.
Ĉlanak 79.
Naĉelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrĊuje da li je prijedlog podnesen na naĉin
i po postupku utvrĊenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko naĉelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani naĉin i po propisanom postupku,
obavijestit će predlagatelja i zatraţiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog naĉelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je duţno izjasniti se o prijedlogu u
roku od 60 dana od primitka prijedloga.
Ĉlanak 80.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, podruĉju i granicama
mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja
mjesnog odbora.
Ĉlanak 81.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
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Ĉlanak 82.
Ĉlanove vijeća mjesnog odbora biraju graĊani s podruĉja mjesnog odbora koji imaju biraĉko pravo
na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od ĉetiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor ĉlanova vijeća mjesnog odbora ĉini cijelo podruĉje mjesnog odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog ureĊuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu
primjenu odredbe zakona kojim se ureĊuje izbor ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Ĉlanak 83.
Izbore za ĉlanove vijeća mjesnih odbora raspisuje naĉelnik u roku od 30 dana od dana donošenja
odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata
ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne moţe proteći manje od 30 dana niti više od 60
dana.
Ĉlanak 84.
Vijeće mjesnog odbora ima, ukljuĉujući i predsjednika 5 ĉlanova.
Za ĉlana vijeća mjesnog odbora moţe biti biran hrvatski drţavljanin s navršenih 18 godina ţivota koji
ima prebivalište na podruĉju mjesnog odbora.
Ĉlanak 85.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od
ĉetiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Ĉlanak 86.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o
svom radu, financijski plan i godišnji obraĉun, te obavlja druge poslove utvrĊene zakonom, ovim Statutom i
odlukama Općinskog vijeća i naĉelnika.
Ĉlanak 87.
Programom rada utvrĊuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu voĊenja brige o ureĊenju
podruĉja mjesnog odbora, provoĊenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard
graĊana na podruĉju mjesnog odbora, voĊenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba
graĊana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom podruĉju.
Ĉlanak 88.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se ureĊuje naĉin konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti ĉlanova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i
duţnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, naĉin odluĉivanja, te druga pitanja od znaĉaja za rad mjesnog
odbora.
Ĉlanak 89.
Prihode mjesnog odbora ĉine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fiziĉkih osoba, te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Ĉlanak 90.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima graĊana, te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od lokalnog znaĉenja, moţe sazivati zborove graĊana.
Zbor graĊana moţe se sazvati i za dio podruĉja mjesnog odbora koji ĉini zasebnu cjelinu.
Zbor graĊana vodi predsjednik mjesnog odbora ili ĉlan vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Ĉlanak 91.
Struĉne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja jedinstveni upravni odjel
Općine na naĉin propisan općim aktom kojim se ureĊuje ustrojstvo i naĉin rada tog tijela.
Ĉlanak 92.
Inicijativu i prijedlog za promjenu podruĉja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i
naĉelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno
mišljenje graĊana mjesnog odbora za koje se traţi promjena podruĉja.
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Ĉlanak 93.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja naĉelnik.
Naĉelnik moţe u postupku provoĊenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti
vijeće mjesnog odbora, ako ono uĉestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava
povjerene mu poslove.
XII

IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE FAŢANA

Ĉlanak 94.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Faţana, ĉine imovinu
Općine Faţana.
Ĉlanak 95.
Imovinom Općine upravljaju naĉelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta paţnjom
dobrog domaćina.
Naĉelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinaĉne akte glede upravljanja
imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, naĉinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine.
Ĉlanak 96.
Općina Faţana ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaţe.
Prihodi Općine Faţana su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihod od trgovaĉkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima
Općina ima udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novĉane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Faţana u skladu
sa zakonom,
- udio u zajedniĉkim porezima sa Istarskom ţupanijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni
udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviĊena u Drţavnom proraĉunu,
- drugi prihodi odreĊeni zakonom.
Ĉlanak 97.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrĊeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Faţana
iskazuju se u proraĉunu Općine Faţana.
Svi prihodi i primici proraĉuna moraju biti rasporeĊeni u proraĉunu i iskazni po izvorima iz kojih
potjeĉu.
Svi izdaci proraĉuna moraju biti utvrĊeni u proraĉunu i uravnoteţeni s prihodima i primicima.
Ĉlanak 98.
Proraĉun Općine Faţana i odluka o izvršenju proraĉuna donosi se za proraĉunsku godinu i vrijedi za
godinu za koju je donesen.
Proraĉunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja poĉinje 1. sijeĉnja, a završava 31.
prosinca.
Ĉlanak 99.
Općinsko vijeće donosi proraĉun za sljedeću proraĉunsku godinu na naĉin i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se proraĉun za sljedeću proraĉunsku godinu ne moţe donijeti u propisanom roku, Općinsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na naĉin i postupku propisanim zakonom i to najduţe za
razdoblje od prva tri mjeseca proraĉunske godine.
Ĉlanak 100.
Ako se tijekom proraĉunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrĊeni proraĉunom,
proraĉun se mora uravnoteţiti sniţenjem predviĊenih izdataka ili pronalaţenjem novih prihoda.
Uravnoteţenje proraĉuna provodi se izmjenama i dopunama proraĉuna po postupku propisnom za
donošenje proraĉuna.
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Ĉlanak 101.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proraĉunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo
financija.
XIII

AKTI OPĆINE

Ĉlanak 102.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrĊenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, proraĉun, odluku o izvršenju proraĉuna, odluke i druge opće akte i zakljuĉke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinaĉne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinaĉnim stvarima.
Ĉlanak 103.
Naĉelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zakljuĉke, pravilnike, te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Ĉlanak 104.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zakljuĉke i preporuke.
Ĉlanak 105.
Naĉelnik osigurava izvršenje općih akata iz ĉlanka 102. ovog Statuta, na naĉin i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
Ĉlanak 106.
Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinaĉne
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 1. ovog ĉlanka, moţe se izjaviti ţalba nadleţnom upravnom tijelu
Istarske ţupanije.
Na donošenje pojedinaĉnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinaĉne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Ĉlanak 107.
Pojedinaĉni akti kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fiziĉkih i pravnih osoba od
strane pravnih osoba kojima je Općina Faţana osnivaĉ donose se u skraćenom upravnom postupku.
Protiv pojedinaĉnih akata Općinskog vijeća i naĉelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugaĉije propisano, ne moţe se
izjaviti ţalba, već se moţe pokrenuti upravni spor.
Ĉlanak 108.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu
obavlja ured drţavne uprave u Istarskoj ţupaniji i nadleţna središnja tijela drţavne uprave, svako u svojem
djelokrugu.
Ĉlanak 109.
Detaljnije odredbe o aktima Općinskog vijeća i postupku donošenja akata utvrĊuju se Poslovnikom
Općinskog vijeća.
Ĉlanak 110.
Opći akti se objavljuju u sluţbenom glasilu Općine Faţana.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
XIV

JAVNOST RADA

Ĉlanak 111.
Rad Općinskog vijeća, naĉelnika i jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.
Predstavnici udruga graĊana, graĊani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u
skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
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Ĉlanak 112.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim odrţavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u sluţbenom glasilu i na web stranicama Općine.
Javnost rada naĉelnika osigurava se:
- odrţavanjem redovnih mjeseĉnih konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u sluţbenom glasilu i na web stranicama Općine.
Javnost rada jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i
drugim oblicima javnog priopćavanja.
XV

SPRJEĈAVANJE SUKOBA INTERESA

Ĉlanak 113.
Naĉin djelovanja naĉelnika i zamjenika naĉelnika u obnašanju javnih duţnosti ureĊen je posebnim
zakonom.
Ĉlanak 114.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim duţnosnikom u obnašanju
javne vlasti te ureĊuje sprjeĉavanje sukoba interesa izmeĊu privatnog i javnog interesa u obnašanju javne
vlasti.
XVI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlanak 115.
Prijedlog za promjenu Statuta moţe podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, naĉelnik i
Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazloţen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odluĉuje da li će pristupiti raspravi o predloţenoj
promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloţenoj
promjeni, isti prijedlog se ne moţe ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zakljuĉivanja rasprave o prijedlogu.
Ĉlanak 116.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Faţana („Sluţbene novine Istarske
ţupanije“ broj 8/01, 15/02, 6/04 i 13/04) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim
se ureĊuje pojedino podruĉje u zakonom propisanom roku.
Ĉlanak 117.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenim novinama Istarske ţupanije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vaţiti Statut Općine Faţana („Sluţbene novine Istarske
ţupanije“ broj 8/01, 15/02, 6/04 i 13/04).
Klasa: 012-03/09-01/02
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009.
OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.
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Na osnovi ĉlanka 33. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i ĉlanka 27. Statuta Općine Faţana
(„Sluţbene novine Istarske ţupanije“ broj 9/04 – proĉišćeni tekst i 13/04) Općinsko vijeće Općine Faţana na
sjednici odrţanoj 11. kolovoza 2009. godine donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Faţana
I

UVODNE ODREDBE

Ĉlanak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije ureĊuje naĉin konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i duţnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, sastav i naĉin rada radnih tijela, naĉin i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad
i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od znaĉaja za rad Općinskog vijeća Općine
Faţana.
II

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Ĉlanak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na naĉin, po postupku i u rokovima utvrĊenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na
konstituirajućoj sjednici nazoĉna većina ĉlanova Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i duţnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovoĊenja
sjednicom, a do izbora Mandatno-verifikacijske komisije i Odbora za izbor i imenovanja, ovlašten je
predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
odreĊeno da pojedine odluke predlaţe odreĊeno tijelo ili veći broj vijećnika.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske i himna Istarske
ţupanije.
Ĉlanak 3.
Nakon izvješća Mandatno-verifikacijske komisije o provedenim izborima, vijećnici polaţu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadrţaja:
“Priseţem da ću duţnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Faţana obavljati savjesno i odgovorno, u cilju
gospodarskog i socijalnog probitka Općine Faţana, Istarske ţupanije i Republike Hrvatske, da ću se u svom
radu pridrţavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Faţana i da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske”.
Predsjedatelj poslije proĉitane prisege proziva pojedinaĉno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju izjavu
o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazoĉan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad poĉinje
obavljati duţnost vijećnika, polaţe prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazoĉan.
Ĉlanak 4.
U sluĉaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranaĉkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotiĉne liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politiĉka stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više politiĉkih stranaka zamjenjuje kandidat politiĉke
stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatno-verifikacijskoj komisiji na naĉin propisan odredbama
Statuta Općine Faţana.
Ĉlanak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, ĉlanova Mandatno-verifikacijske komisije i
Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predloţiti dopunu dnevnog
reda konstituirajuće sjednice.
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PRAVA I DUŢNOSTI VIJEĆNIKA
Ĉlanak 6.
Prava i duţnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Faţane.

Ĉlanak 7.
Proĉelnik jedinstvenog upravnog odjela duţan je vijećniku pruţiti obavijesti i uvide u materijal o
temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća
ili radnog tijela ĉiji je ĉlan, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik moţe zatraţiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika
radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Ĉlanak 8.
Jedinstveni upravni odjel duţan je pruţiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u
izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog
vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom
redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a moţe traţiti i struĉne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg
upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Ĉlanak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranaĉkoj pripadnosti, i Klub
nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 ĉlana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priloţiti
svoja pravila rada, te podatke o ĉlanovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehniĉki
uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnoţavanje i dostavu materijala i dr.).

IV

PRAVA I DUŢNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ĉlanak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika
Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem,
na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom
glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrĊen potpisom vijećnika. Vijećnik moţe
svojim potpisom podrţati prijedlog samo za jednog kandidata.
Ĉlanak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednike niti jedan kandidat ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloţeno više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
IzmeĊu izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća odreĊuje potpredsjednika, koji ga
zamjenjuje u sluĉaju njegove odsutnosti ili sprijeĉenosti.
Ĉlanak 12.
Prava i duţnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Faţana i ovim
Poslovnikom.
Ĉlanak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva meĊustranaĉki kolegij koji se sastoji od
predsjednika klubova vijećnika.
Ĉlanak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaţe
proĉelnik jedinstvenog upravnog odjela.
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RADNA TIJELA

Ĉlanak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine Faţana su:
- Mandatno-verifikacijska komisija,
- Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.
Općinsko vijeće moţe uz radna tijela osnovana Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna
tijela radi prouĉavanja 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 ĉlanova i djelokrug rada radnih tijela utvrĊuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu izmeĊu vijećnika, a ĉlanovi mogu biti birani iz reda
znanstvenih, struĉnih ili drugih javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv
politiĉkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i ĉlanove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Ĉlanak 16.
Mandatno-verifikacijsku komisiju ĉine predsjednik i dva ĉlana.
Mandatno-verifikacijska komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
Ĉlanak 17.
Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, ĉine predsjednik i ĉetiri ĉlana.
Ĉlanak 18.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug
rada radnog tijela.
Djelokrug rada radnog tijela propisan je Statutom i Odlukom o osnivanju radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Faţana.
Ĉlanak 19.
Radno tijelo radi na sjednicama.
Radno tijelo moţe odrţati sjednicu ako je sjednici nazoĉna većina ĉlanova radnog tijela.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
U okviru svog djelokruga radno tijelo moţe donositi zakljuĉke i rješenje. Zakljuĉci i rješenja donose
se javnim glasovanjem, većinom glasova nazoĉnih ĉlanova.
Ĉlanak 20.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaţe dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom.
Ako je predsjednik radnog tijela sprijeĉen ili odsutan, zamjenjuje ga ĉlan radnog tijela kojega on
ovlasti.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu po svojoj ocjeni, a duţan ju je sazvati u roku od osam dana
od dana kada to zatraţi većina ĉlanova radnog tijela, predsjednik Općinskog vijeća ili 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je
predsjednik Općinskog vijeća.
Ĉlanak 21.
Radna tijela mogu traţiti potrebne podatke i dokumentaciju od jedinstvenog upravnog odjela radi
izvršavanja poslova i zadaća iz svog djelokruga.
Radna tijela izvješćuju Općinsko vijeće o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima povodom
rasprave o pojedinim toĉkama dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.

-

Ĉlanak 22.
Predsjednik i ĉlanovi radnih tijela biraju se za mandatno razdoblje općinskih vijećnika.
Predsjednik i ĉlanovi radnih tijela mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani:
ako im prestane mandat općinskog vijećnika,
ako podnesu ostavku,
ako neopravdano ne prisustvuju redovito sjednicama radnih tijela,
u drugim sluĉajevima po odluci Općinskog vijeća.
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ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAĈELNIKA
Ĉlanak 23.
Naĉelnik i zamjenik naĉelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaţu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća ĉita prisegu sljedeće sadrţaja:

“Priseţem svojom ĉašću da ću duţnost naĉelnika/zamjenika naĉelnika Općine Faţana obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu drţati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Faţana, te da
ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Faţana”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije proĉitane prisege proziva pojedinaĉno naĉelnika i zamjenika, a
naĉelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Priseţem”.
Ĉlanak 24.
Naĉelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Naĉelnik odreĊuje izvjestitelja za toĉke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u dnevni
red sjednice Općinskog vijeća.
Ĉlanak 25.
Izvjestitelj, nazoĉan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u
njihovom radu, iznosi stajališta naĉelnika, daje obavijesti i struĉna objašnjenja, te obavještava naĉelnika o
stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazoĉan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo moţe, smatra li da
je prisutnost izvjestitelja nuţna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Ĉlanak 26.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju naĉelnika i izvjestitelje najkasnije 3 dana prije dana odrţavanja sjednice.
Ĉlanak 27.
Naĉin i postupak pokretanja razrješenja naĉelnika propisan je Statutom Općine Faţana.
VII AKTI VIJEĆA
Ĉlanak 28.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i
ovlaštenja utvrĊenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
Ĉlanak 29.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se peĉat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća ĉuvaju se u pismohrani Općine.
Ĉlanak 30.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba
koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u sluţbenom glasilu i na sluţbenim web stranicama
Općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog ĉlanka, brine se jedinstveni upravni odjel.
Ĉlanak 31.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, naĉelnik i
radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
odreĊena tijela.
Ĉlanak 32.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatraţit će od predlagatelja da u odreĊenom roku postupi i uskladi prijedlog
akta s odredbama ovog Poslovnika.
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Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da
ne teku rokovi za razmatranje akata utvrĊeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku
od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.
Općinskom vijeću, moţe se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako
Općinsko vijeće ne odluĉi drukĉije.
Ĉlanak 33.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrţi pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloţenjem, tekst
odredaba vaţećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta moţe se podnijeti i
odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik moţe na poĉetku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloţenje prijedloga, a ako se predlaţe da opći akt stupi na snagu danom
objave, duţan je posebno obrazloţiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati rijeĉ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraţenim mišljenjima i primjedbama.
Naĉelnik moţe traţiti rijeĉ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i
izvjestitelj radnog tijela i Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.
Ĉlanak 34.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se ureĊuje isto podruĉje,
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
Ĉlanak 35.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloţenje najkasnije 24 sata prije odrţavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na
ĉlanke obuhvaćene predloţenim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odluĉivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i naĉelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz ĉlanka 32. ovog Poslovnika.
Ĉlanak 36.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim sloţi, vijećnik moţe podnijeti amandman i usmeno,
na sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta moţe podnositi amandmane sve do zakljuĉenja rasprave.
Naĉelnik moţe do zakljuĉenja rasprave podnositi amandmane na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.
Ĉlanak 37.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga
akta, Općinsko vijeće moţe odluĉiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena
za pripremu prije odluĉivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog ĉlanka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraţi Naĉelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
Ĉlanak 38.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i naĉelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog ĉlanka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Ĉlanak 39.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konaĉnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se suglasio
predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.
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Ĉlanak 40.
Ako konaĉni prijedlog akta nije podnio naĉelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio
naĉelnik, glasuje se odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konaĉnog prijedloga akta o
kojem se odluĉuje.
Ĉlanak 41.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu ĉlanaka konaĉnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan ĉlanak konaĉnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloţenog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odluĉivanja o amandmanima, odluĉuje se o donošenju akta.
VIII

DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU

Ĉlanak 42.
Iznimno, akt se moţe donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi
ili ako bi ne donošenje takvog akta u odreĊenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrĊeni u ĉlanku 32.
ovog Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća
najkasnije 24 sata prije odrţavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te naĉelniku, ako on nije predlagatelj.
Ĉlanak 43.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odluĉuje
o aktu.
Ĉlanak 44.
Na predloţeni akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zakljuĉenja
rasprave.
Na postupak s amandmanima iz stavka 1. ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje
se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
IX SURADNJA OPĆINSKOG VIJEĆA S VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA I PREDSTAVNICIMA TE S
UDRUGAMA ETNIĈKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA
Ĉlanak 45.
U cilju unaprjeĊenja, oĉuvanja i zaštite poloţaja nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih manjina,
na naĉin utvrĊen zakonom, biraju svoje predstavnike u Vijeće nacionalnih manjina i predstavnike.
U postupku donošenja propisa i drugih akata radna tijela Općinskog vijeća redovito se savjetuju o
pitanjima koja se tiĉu prava i poloţaja nacionalnih manjina.
Suradnja iz prethodnog stavka ostvaruje se razmjenom informacija, osnivanjem zajedniĉkih tijela,
poduzimanjem zajedniĉkih akcija, ukljuĉivanjem predstavnika Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika u
razna tijela na razini Općine, potporom programima Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika i na druge
naĉine.
Ukoliko drugim propisom nije drugaĉije ureĊeno smatra se da je dano pozitivno mišljenje na prijedlog
akta koje je Vijeću nacionalne manjine ili predstavniku uputilo radno tijelo Općinskog vijeća ako u roku od 8
dana od dana prijema prijedloga akta Vijeća nacionalne manjina ili predstavnik nije radnom tijelu Općinskog
vijeća uputilo drugaĉije mišljenje ili nije osporen prijedlog akta.
Radna tijela Općinskog vijeća duţna su razmotriti i prijedloge Vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika o donošenju općih akata koji se tiĉu nacionalnih manjina, kao i mjera za poboljšanje poloţaja
nacionalnih manjina, te predlagati Općinskom vijeću i naĉelniku poduzimanje odreĊenih mjera i aktivnosti, te
donošenje akata kojima se taj poloţaj unaprjeĊuje.
Prijedlog Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika radno tijelo Općinsko vijeće duţno je razmotriti i
odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka.
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Ĉlanak 46.
Ako Vijeće nacionalne manjine ili predstavnik smatra da je opći akt koje je donijelo Općinsko vijeće ili
neka njegova odredba protivna Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina duţna je o tome
odmah, a najkasnije u roku od 8 dana prijema akta izvijestiti ministarstvo nadleţno za opću upravu i
naĉelnika.
X

DONOŠENJE PRORAĈUNA I GODIŠNJEG OBRAĈUNA PRORAĈUNA OPĆINE

Ĉlanak 47.
Prijedlog proraĉuna, projekciju proraĉuna za sljedeće dvije proraĉunske godine i godišnjeg izvještaja
o izvršenju proraĉuna Općine podnosi naĉelnik na naĉin i u rokovima propisanim zakonom.
Ĉlanak 48.
Proraĉun i godišnji izvještaj o izvršenju proraĉuna donose se većinom glasova svih vijećnika.
XI

VIJEĆNIĈKA PITANJA

Ĉlanak 49.
Vijećniĉka pitanja ĉine u pravilu prvu toĉku dnevnog reda.
Vijećnici mogu postavljati vijećniĉka pitanja naĉelniku, zamjeniku naĉelnika i proĉelniku jedinstvenog
upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća usmeno ili u pisanom obliku posredstvom
predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je duţan navesti kome ga upućuje.
Odgovori na vijećniĉka pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti
razlozi zbog kojih se ne moţe dati odgovor na samoj sjednici.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom moţe zatraţiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Ĉlanak 50.
Pitanja koja vijećnici postavljaju naĉelniku, zamjeniku naĉelnika, odnosno proĉelniku jedinstvenog
upravnog odjela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog
mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ĉlanak 51.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, naĉelnik, zamjenik
naĉelnika odnosno proĉelnik moţe predloţiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog
vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u ĉiji djelokrug rada je to pitanje.
Ĉlanak 52.
Nakon primljenog odgovora vijećnik moţe na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje.

XII

PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAĈELNIKA
Ĉlanak 53.
Naĉelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Faţana.

Ĉlanak 54.
Prijedlog za traţenje izvješća od naĉelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga moţe
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlaţu donošenje
zakljuĉka o traţenju izvješća naĉelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloţeno
pitanje o kojem se traţi izvješće.
Ĉlanak 55.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traţenje izvješća na dnevni red prve iduće
sjednice Općinskog vijeća koja se odrţava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 15 dana
od dana primitka.
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Ĉlanak 56.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traţenje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog
vijeća izloţiti i obrazloţiti prijedlog.
Naĉelnik ima pravo na sjednici usmeno se oĉitovati na podneseni prijedlog.
Ĉlanak 57.
Raspravu o izvješću naĉelnika Općinsko vijeće moţe završiti utvrĊivanjem stajališta o pitanju koje je
zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zakljuĉka kojim se od naĉelnika traţi
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
Ĉlanak 58.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traţenje izvješća naĉelnika mogu prijedlog povući najkasnije
prije odluĉivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traţenje izvješća naĉelnika nije usvojen, prijedlog za traţenje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne moţe se ponovno postaviti prije proteka roka od 3 mjeseca od dana kada je
Općinsko vijeće donijelo zakljuĉak kojim ne prihvaća prijedlog za traţenje izvješća od naĉelnika.
XIII

RED NA SJEDNICI

l. Sazivanje sjednice
Ĉlanak 59.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je duţan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloţeni prijedlog
najmanje 1/3 vijećnika ili na prijedlog naĉelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora
biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno naĉelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrĊeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog ĉlanka, sjednicu
će sazvati naĉelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog ĉlanka sjednicu Općinskog vijeća moţe na zahtjev 1/3
vijećnika, sazvati ĉelnik središnjeg tijela drţavne uprave nadleţnog za poslove lokalne i podruĉne
(regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Ĉlanak 60.
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim sluĉajevima i na
drugi naĉin.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima
najmanje pet dana prije odrţavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se moţe skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroniĉkim putem.
O drugaĉijem naĉinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku
odluĉuje predsjednik Općinskog vijeća.
2. Dnevni red
Ĉlanak 61.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaţe predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na naĉin propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda
sjednice.
Ĉlanak 62.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrĊuje se u pravilu na poĉetku sjednice.
Prilikom utvrĊivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predloţiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaţe dopuna
dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloţenoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazloţiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrĊivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odluĉuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odluĉuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrĊen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća objavljuje utvrĊeni dnevni red.
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Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Ĉlanak 63.
Tijekom sjednice ne moţe se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrĊenog
dnevnog reda.
Predlagatelj ĉiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, moţe odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrĊen. U tom sluĉaju smatra se da je odgovarajuća toĉka skinuta s dnevnog reda
sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.
Ĉlanak 64.
Ovlašteni predlagatelj ne moţe ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadrţaja koji nije uvršten u
dnevni red Općinskog vijeća na naĉin propisan ĉlankom 32. ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca
od dana odluĉivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Ĉlanak 65.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
sprijeĉenosti potpredsjednik kojeg on odredi.
Ĉlanak 66.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne moţe govoriti na sjednici prije nego što zatraţi i dobije rijeĉ od predsjednika Općinskog
vijeća.
Govornika moţe opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili sprijeĉen u svom govoru.
Ĉlanak 67.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima rijeĉ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji ţeli govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrĊenog dnevnog reda, predsjednik
daje rijeĉ ĉim je ovaj zatraţi.
Predsjednik je duţan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno
utvrĊenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odluĉuje na sjednici
bez rasprave.
Ako vijećnik zatraţi rijeĉ da bi ispravio navod za koji drţi da je netoĉno izloţen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati rijeĉ ĉim završi govor ovog koji je to
izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograniĉiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne
moţe trajati duţe od dvije minute.
Ĉlanak 68.
Govornik moţe govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrĊenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika,
svojim upadicama ili na drugi naĉin ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeĊa osobe koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izreĉena,
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti rijeĉ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u sluĉaju iz stavka 3. ovog ĉlanka, predsjednik općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
Ĉlanak 69.
Na sjednici Općinskog vijeća se moţe odluĉiti da govornik o istoj temi moţe govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu moţe govoriti najdulje pet minuta.
Iznimno zbog vaţnosti teme, Općinsko vijeće moţe odluĉiti da pojedini vijećnik moţe govoriti i dulje.
4. Tijek sjednice
Ĉlanak 70.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrĊivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrĊuje
nazoĉnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika
Općinskog vijeća ili proĉelnika jedinstvenog upravnog odjela.
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Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazoĉan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaţe sjednicu za odreĊeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odloţiti i u sluĉaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazoĉnosti
većine vijećnika.
5. Odluĉivanje
Ĉlanak 71.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazoĉnost većine vijećnika, osim u
sluĉajevima kada je ovim Poslovnikom drugaĉije odreĊeno.
Ĉlanak 72.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazoĉna
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugaĉije odreĊeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:
- Statut Općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Proraĉun,
- godišnje izvješće o izvršenju proraĉuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju naĉelnika i njegovog zamjenika,
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrĊenih
Statutom Općine Faţana.
6. Glasovanje
Ĉlanak 73.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće moţe odluĉiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na naĉin da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdrţao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazoĉni u vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu
se izjasnili da se uzdrţavaju od glasovanja, smatraju se uzdrţanim glasovima.
Kod utvrĊivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog ĉlanka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazoĉnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća moţe odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava sluţbenik jedinstvenog upravnog odjela koji je nazoĉan na
sjednici.
Ĉlanak 74.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraţi provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaţe brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Ĉlanak 75.
Tajno glasovanje provodi se glasaĉkim listićima. Glasaĉki listići su iste veliĉine, boje, oblika i ovjereni
su peĉatom Općinskog vijeća.
Na glasaĉkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na naĉin da
se zaokruţi redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno,
a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdrţan”.
Glasaĉke listiće priprema sluţbenik jedinstvenog upravnog odjela. Predsjednik Općinskog vijeća
moţe odrediti i odreĊeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.
Ĉlanak 76.
Sluţbenik ili vijećnik koji pomaţe predsjedniku Općinskog vijeća u provoĊenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasaĉke listiće.
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Ĉlanak 77.
U sluĉaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasaĉkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Ĉlanak 78.
Vijećnik moţe glasovati samo jednim glasaĉkim listićem i to osobno.
Nevaţeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasaĉki listić koji je
tako popunjen da se ne moţe sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem
je zaokruţen veći broj kandidata od broja koji se bira.
Ĉlanak 79.
Nakon što su svi nazoĉni vijećnici predali glasaĉke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrĊivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrĊuje na osnovi predanih glasaĉkih listića.
Rezultat glasovanja utvrĊuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti sluţbenika i vijećnika koji su
mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.
XIV

IZBORI I IMENOVANJA

Ĉlanak 80.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na naĉin i u
postupku propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Ĉlanak 81.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomaţu u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća sprijeĉen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on
odredi.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i duţnosti predsjednika.
Ĉlanak 82.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika moţe se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadrţavati
obrazloţenje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo oĉitovati se o prijedlogu
najkasnije u osam dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća duţan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja
se mora odrţati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja duţnosti im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog
vijeća.
Ĉlanak 83.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Duţnost im prestaje danom
izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 84.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednik Općinskog vijeća kojeg odredi Općinsko vijeće ima sva prava i duţnosti predsjednika dok se
ne izabere novi predsjednik.
Općinsko je vijeće duţno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika
izabrati novog predsjednika.
XV

ZAPISNICI

Ĉlanak 85.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrţi osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju
u raspravi te o donesenim odlukama.
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U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu, te ime i prezime vijećnika onako
kako su glasovali.
Ĉlanak 86.
Svaki vijećnik ima pravo na poĉetku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na
zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odluĉuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba
prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i sluţbenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća ĉuva jedinstveni upravni odjel Općine Faţana.
Ĉlanak 87.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice ĉuva
jedinstveni upravni odjel Općine Faţana.
Proĉelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Faţana je duţan omogućiti vijećniku, na njegov
zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.
Ukoliko postoje tehniĉke mogućnosti, sjednice Općinskog vijeća mogu se snimati i video kamerom, a
video snimke sjednice ĉuva Jedinstveni upravni odjel Općine Faţana.
XVI

JAVNOST RADA

Ĉlanak 88.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga graĊana, graĊani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne
smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloţivih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća odreĊuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Ĉlanak 89.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne
ploĉe i objavom na web stranicama Općine.
Najava odrţavanja sjednice sa dnevnim redom za sjednicu objavljuju se na sluţbenim web
stranicama Općine.
Ĉlanak 90.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani
odreĊenim stupnjem tajnosti.
Ĉlanak 91.
Radi što potpunijeg i toĉnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela
moţe se dati sluţbeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o ĉemu odluĉuje predsjednik
Općinskog vijeća.
XVII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlanak 92.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave u „Sluţbenim novinama Istarske ţupanije“.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vaţiti Poslovnik Općinskog vijeća („Sluţbene novine
Istarske ţupanije“ broj 8/01 i 13/04).
Klasa: 012-00/09-01/01
Urbroj: 2168/08-03/00-09-1
Faţana, 11.08.2009.
OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09),
ĉlanka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj
40/08) Općinsko vijeće Općine Faţana, na sjednici odrţanoj 11. kolovoza 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ĉlanova Stoţera zaštite i spašavanja Općine Faţana

I
Imenuje se zamjenik naĉelnice Općine Faţana, Radomir Korać, naĉelnikom Stoţera zaštite i
spašavanja Općine Faţana.
II
Imenuje se Denis Stipanov zamjenikom naĉelnika Stoţera zaštite i spašavanja Općine Faţana.
III
Za ĉlanove Stoţera zaštite i spašavanja Općine Faţana imenuju se:
Za ĉlanove Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Faţana imenuju se:
1. Predstavnik Javne vatrogasne postrojbe Pula, Klaudio Karlović
2. Predstavnik Policijske postaje/uprave, Igor Ĉiĉak,
3. Djelatnik Odjela za zaštitu i spašavanje Podruĉnog ureda Pazin/Pula, Nirvana Ukušić,
4. Direktorica Komunalca Faţana d.o.o., Tamara Puja,
5. Doktorica Vlasta Popić,
6. Veterinar Jasna Joka,
7. Predstavnik Luĉke kapetanije Pula, Lucio Toffetti
8. Predstavnik DVD-a Brioni Faţana, Mirko Damjanac
IV
Ovim se Rješenjem imenuje Stoţer zaštite i spašavanja Općine Faţana (dalje:Stoţer) kao struĉno,
operativno i koordinativno tijelo koje pruţa struĉnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima
rukovodi i koje koordinira Naĉelnica Općine Faţana.
Stoţer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
V
Pozivanje i aktiviranje Stoţera nalaţe Naĉelnica Općine Faţana. Ĉlanovi Stoţera pozivaju se, u
pravilu, putem nadleţnog Podruĉnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin/Pula.
VI
Sredstva za rad Stoţera osiguravaju se u Proraĉunu Općine Faţana.
Administrativno-tehniĉke poslove za Stoţer obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Faţana.
VII
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vaţiti Rješenje o imenovanju Zapovjedništva zaštite i
spašavanja Općine Faţana, Klasa: 810-01/08-01/02, Urbroj: 2168/08-03/00-08-2, od 22. srpnja 2008. godine
i drugi opći i pojedinaĉni akti Općine Faţana koji su u skladu sa tadašnjim pozitivnim propisima ureĊivali ovo
podruĉje djelovanja.
VIII
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Sluţbenim novinama Istarske
ţupanije“.
Klasa: 810-01/09-01/04
Urbroj: 2168/08-03/00-09/2
Faţana, 11.08.2009. godine
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OPĆINA FAŢANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Damjan Milekić, v.r.

AKTI OPĆINE SVETI LOVREĈ

2
Temeljem ĉlanaka 44. Statuta Općine Sv.
Lovreĉ, Klasa: 021-05/09-01-5 Ur. br. 2167/04-0309-2 od 16.07.2009. Općinsko vijeće na sjednici
odrţanoj dana 03.08. 2009. godine donosi
slijedeću:
ODLUKU
osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Sv. Lovreĉ
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrĊuje se osnivanje, sastav, broj
ĉlanova, nadleţnost, djelokrug, naĉin rada i zadaci
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreĉ.
Ĉlanak 2.
Pored radnih tijela Općinskog vijeća osnovanih
Statutom Općine Sv. Lovreĉ, radi prouĉavanja 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, osnivaju se još
i slijedeća radna tijela:
1. Odbor za prostorno planiranje, komunalni
sustav, infrastrukturu
2. Odbor za društvene djelatnosti i kulturu
3. Odbor za sport
4. Odbor za gospodarstvo, proraĉun, financije
i upravljanje nekretninama
5. Odbor za turizam i poljoprivredu
6. Odbor za korištenje sredstava fondova
7. Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
priznanja Općine Sv. Lovreĉ
8. Povjerenstvo za popise biraĉa
9. Povjerenstvo za provoĊenje natjeĉaja za
kupnju, prodaju i davanje u zakup
nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreĉ,
nabavku roba, usluga i ustupanje radova.
Ĉlanak 3.
Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i
infrastrukturu raspravlja i predlaţe, te priprema
prijedloge akata i drugih dokumenata Općinskom
vijeću iz podruĉja svog djelokruga. Odbor predlaţe
Općinskom vijeću i druge mjere za rješavanje
problematike iz svog djelokruga.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri ĉlana.
Predsjednik se u pravilu bira iz redova vijećnika,
dok potpredsjednik i ĉlanovi ne moraju biti iz redova
Općinskog vijeća.
Ĉlanak 4.
Odbor za društvene djelatnosti i kulturu razmatra i
predlaţe, te priprema prijedloge akata i drugih
dokumenata Općinskom vijeću iz podruĉja kulture,
predškolskog odgoja, školstva, socijalnog programa
te drugih srodnih podruĉja.
Odbor predlaţe Općinskom vijeću i druge mjere za
rješavanje problematike iz svog djelokruga.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri ĉlana.
Predsjednik se u pravilu bira iz redova vijećnika,
dok potpredsjednik i tri ĉlana ne moraju biti iz
redova Općinskog vijeća.
Ĉlanak 5.
Odbor za gospodarstvo, proraĉun financije i
upravljanje nekretninama razmatra i predlaţe, te
priprema prijedloge akata i drugih dokumenata
Općinskom vijeću iz podruĉja gospodarstva
( trgovina, poduzetništvo i sl.) proraĉuna financija i
upravljanje nekretninama.
Odbor priprema prijedloge akata i drugih
dokumenata Općinskom vijeću iz podruĉja svog
djelokruga, kao i stjecanju i otuĊenju nekretnina i
pokretnina u skladu sa pozitivnim zakonskim
propisima i Statutu.
Odbor predlaţe Općinskom vijeću i druge mjere
rješavanja problematike iz svog djelokruga.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri ĉlana.
Predsjednik se u pravilu bira iz redova vijećnika,
dok potpredsjednik i tri ĉlana ne moraju biti iz
redova Općinskog vijeća.
Ĉlanak 6.
Odbor za sport razmatra i predlaţe, te priprema
prijedloge akata i drugih dokumenata Općinskom
vijeću iz podruĉja sporta i rekreacije te drugih
srodnih podruĉja.
Odbor predlaţe Općinskom vijeću i druge mjere za
rješavanje problematike iz svog djelokruga.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri ĉlana.
Predsjednik se u pravilu bira iz redova vijećnika,
dok potpredsjednik i tri ĉlana ne moraju biti iz
redova Općinskog vijeća.

Stranica 316

SLUŢBENE NOVINE ISTARSKE ŢUPANIJE

Ĉlanak 7.
Odbor za turizam i poljoprivredu raspravlja i
predlaţe, te priprema prijedloge akata i drugih
dokumenata Općinskom vijeću iz podruĉja turistiĉke
djelatnosti i poljoprivrede. Odbor predlaţe
Općinskom vijeću i druge mjere za rješavanje
problematike iz svog djelokruga.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri ĉlana.
Predsjednik se u pravilu bira iz redova vijećnika,
dok potpredsjednik i ĉlanovi ne moraju biti iz redova
Općinskog vijeća.
Ĉlanak 8.
Odbor za korištenje sredstava fondova, priprema
prijedloge akata i drugih dokumenata Općinskom
vijeću iz podruĉja koji se dotiĉu financiranja općina
od strane europskih i drugih fondova.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri ĉlana.
Predsjednik se u pravilu bira iz redova vijećnika,
dok potpredsjednik i tri ĉlana ne moraju biti iz
redova Općinskog vijeća.
Ĉlanak 9.
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
priznanja Općine Sv. Lovreĉ, raspisuje natjeĉaj za
predlaganje kandidata te razmatra i priprema
prijedloge Odluke za Općinsko vijeće, kao i
obavještava sve predlagatelje o ishodu njihovih
prijedloga.
Povjerenstvo daje i druga mišljenja i prijedloge
Općinskom vijeću iz podruĉja svog djelokruga.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva ĉlana.
Predsjednik povjerenstva je Općinski naĉelnik a
ĉlanovi su Predsjednik Općinskog vijeća i najstariji
vijećnik u sazivu koji prihvati biti ĉlan povjerenstva.
Ĉlanak 10.
Povjerenstvo za provoĊenje natjeĉaja za kupnju,
prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu
Općine Sv. Lovreĉ, nabavku roba, usluga i
ustupanje radova, po zakljuĉku Općinskog vijeća
raspisuje natjeĉaj za prodaju i davanje u zakup
nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreĉ, nabavku
roba, usluga i ustupanje radova.
Povjerenstvo raspisuje natjeĉaj o stjecanju i
otuĊenju nekretnina i pokretnina u skladu sa
vaţećim pozitivnim zakonskim propisima, te putem
ovlaštenih osoba provodi i nadzire provoĊenje
postupka javne nabave.
Odbor ima predsjednika, i dva ĉlana. Predsjednik se
u pravilu bira iz redova vijećnika, dok ĉlanovi ne
moraju biti iz redova Općinskog vijeća.
Ĉlanak 11.
Povjerenstvo za popise biraĉa provjerava pravilnosti
popisa biraĉa, odluĉuje o zahtjevima graĊana za
dopunu ili ispravak popisa biraĉa, te potvrĊuje popis
biraĉa.
Povjerenstvo obavlja i druge poslove iz podruĉja
svog djelokruga u skladu sa zakonom.
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Povjerenstvo za popise biraĉa ĉine predsjednik i
dva ĉlana, a svatko od njih ima svog zamjenika.
Predsjednik i njegov zamjenik imenuju se u pravilu
iz reda ĉlanova Općinskog vijeća, a ĉlanovi i njihovi
zamjenici mogu biti imenovani i iz redova graĊana.
Ĉlanak 12.
Predsjednike i ĉlanove radnih tijela bira Općinsko
vijeće na rok od 4 (ĉetiri) godine.
Vijeće moţe imenovanog ĉlana radnog tijela
opozvati i prije roka na koji je izabran.
Po pozivu predsjednika radnog tijela u radu radnog
tijela mogu sudjelovati i druge osobe s odreĊenim
struĉnim znanjima.
Ĉlanak 13.
Radna tijela u svom će
radu primjenjivati
odgovarajuće odredbe Poslovnika Općinskog
vijeća.
Ĉlanak 14.
Administrativno-tehniĉke poslove za radna tijela
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sv.
Lovreĉ.
Ĉlanak 15.
Danom konstituiranja Općinskog vijeća prestaje
mandat predsjednicima i ĉlanovima radnih tijela
izabranim sukladno Odluci o osnivanju radnih tijela
prethodnog saziva Općinskog vijeća Općine Sv.
Lovreĉ.
Ĉlanak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vaţiti
Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Sv. Lovreĉ (Sluţbene novine Istarske
ţupanije br. 13/07 ).
Ĉlanak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Sluţbenim novinama Istarske ţupanije».
Klasa: 021-05/09-01-6
Ur.br. 2167/04-02-09-2
Sv. Lovreĉ, 03.08.2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREĈ
Predsjednik općinskog vijeća
Drago Starić, v.r.
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m2, te se dio nekretnine u navedenoj površini
iskljuĉuje iz javne uporabe.

3
Na temelju ĉlanka 35. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 141/01, 79/06 i
146/08), ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i
ĉlanka 32. Statuta Općine Sv. Lovreĉ Klasa: 02105/09-01-5 Ur. br. 2167/04-03-09-2 od 16.07.2009.
Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreĉ, na sjednici
odrţanoj dana 03.08. 2009. godine donosi
ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA –
PUTA U NASELJU LAKOVIĆI
Ĉlanak 1.
UtvrĊuje se da se dio nekretnine oznaĉene
2
kao k.ĉ. br. 1126/2 ukupne površine 1867 m
upisana u z.k.ul. 1283 k.o. Lovreĉ kao put - javno
dobro, ne koristi kao javno dobro u površini od 162

Ĉlanak 2.
Na dijelu nekretnine navedenom u ĉlanku 1.
ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će
Općinski sud u Poreĉu - zemljišno knjiţni odjel
temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa
javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis
prava vlasništva u korist Općine Sv. Lovreĉ.
Ĉlanak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave
u «Sluţbenim novinama Istarske ţupanije»
Klasa: 350-01/09-01-1
Ur.broj: 2167/04-02-09-1
Sv. Lovreĉ, 03.08.2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREĈ
Predsjednik općinskog vijeća
Drago Starić, v.r.

4
Na temelju ĉlanka 33 Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i ĉlanka 32 Statuta Općine Sv. Lovreĉ
(Sluţbene novine Istarske ţupanije 13/07) Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreĉ na sjednici odrţanoj 16. srpnja
2009. donosi
POSLOVNIK
o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreĉ

I. UVODNE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije ureĊuje naĉin konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i duţnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav
i naĉin rada radnih tijela, naĉin i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek
sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od znaĉaja za rad Općinskog vijeća Općine Sv.
Lovreĉ
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Ĉlanak 2.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva ĉelnik središnjeg tijela drţavne uprave nadleţan za poslove
lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti, a Općinsko vijeće je konstituirano
izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazoĉna većina ĉlanova
Općinskog vijeća.
Do izbora predsjednika Općinskog vijeća prvoj sjednici predsjedava najstariji ĉlan Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i duţnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovoĊenja
sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje
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odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije odreĊeno da pojedine odluke
predlaţe odreĊeno tijelo ili veći broj vijećnika.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske «Lijepa naša domovino».
Ĉlanak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabranih vijećnika, kao i o
podnesenim ostavkama na vijećniĉku funkcije, vijećnici polaţu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadrţaja:
«Priseţem svojom ĉašću da ću duţnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sv. Lovreĉ obavljati savjesno i
odgovorno i da ću se u svom radu drţati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Sv. Lovreĉ,
poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Sv. Lovreĉ, Istarske ţupanije i
Republike Hrvatske» .
Predsjedatelj poslije proĉitane prisege proziva pojedinaĉno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Priseţem” i potpisuje izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazoĉan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad poĉinje obavljati
duţnost vijećnika, polaţe prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazoĉan.
Ĉlanak 4.
U sluĉaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranaĉkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotiĉne liste koji nije izabran, a kojeg odredi
politiĉka stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više politiĉkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj je u
trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na naĉin propisan odredbama Statuta Općine Sv.
Lovreĉ
Ĉlanak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, ĉlanova Mandatne komisije i Komisije za izbor i
imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predloţiti dopunu dnevnog reda
konstituirajuće sjednice.
III. PRAVA I DUŢNOSTI VIJEĆNIKA
Ĉlanak 6.
Prava i duţnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Sv. Lovreĉ.
Ĉlanak 7.
Proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela duţan je vijećniku pruţiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje
su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela
ĉiji je ĉlan, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik moţe zatraţiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o
radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Ĉlanak 8.
Jedinstveni upravni odjel duţan je pruţiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća
odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu
sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a moţe traţiti i struĉne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg
upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika, kao i staviti na raspolaganje
vijećnicima tehniĉka i informatiĉka sredstva za rad.
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Ĉlanak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranaĉkoj pripadnosti i Klub nezavisnih
vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 ĉlana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priloţiti svoja
pravila rada, te podatke o ĉlanovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehniĉki uvjeti za rad
(prostorije za sjednice, prijepis, umnoţavanje i dostavu materijala i dr.).
IV. PRAVA I DUŢNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Ĉlanak 10.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, tajnim
glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog
vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrĊen potpisom vijećnika. Vijećnik moţe svojim
potpisom podrţati prijedlog samo za jednog kandidata.
Ĉlanak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća se obavlja glasovanjem zasebno za svakog
kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća niti jedan kandidat ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bilo predloţeno više od dva kandidata, u
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Ĉlanak 12.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaţe dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- odrţava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklaĊuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika,
- brine o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove odreĊene zakonom, Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Ĉlanak 13.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u sluĉaju njegove odsutnosti ili sprijeĉenosti.
Potpredsjednik pomaţe predsjedniku u radu a, i po njegovom ovlaštenju obavlja poslove iz njegovog
djelokruga.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaţe proĉelnik
upravnog tijela koje obavlja struĉne poslove za Općinsko vijeće.
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V. RADNA TIJELA
Ĉlanak 14.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge,
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog ĉlanka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu izmeĊu vijećnika, a ĉlanovi iz reda znanstvenih, struĉnih i drugih
javnih osoba, na prijedlog Komisije za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge, uz
prethodni poziv politiĉkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu za predsjednika i svakog ĉlana radnog tijela glasuje se zasebno.
Ĉlanak 15.
Mandatnu komisiju ĉine predsjednik i dva ĉlana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
Ĉlanak 16.
Komisiju za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge ĉine predsjednik i dva ĉlana.
Komisiju za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge bira se na prvoj sjednici Općinskog
vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 17.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinskog vijeće, a odnose se na djelokrug rada radnog
tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zakljuĉcima, mišljenjima i preporukama obavijestiti predlagatelja akta,
Općinskog naĉelnika i Općinsko vijeće.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAĈELNIKA
Ĉlanak 18.
Općinski naĉelnik i zamjenik naĉelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaţu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća ĉita prisegu sljedećeg sadrţaja: “Priseţem svojom ĉašću da ću duţnost
naĉelnika/zamjenika Općine Sv. Lovreĉ obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu drţati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Sv. Lovreĉ, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine
Sv. Lovreĉ, Istarske ţupanije i Republike Hrvatske».
Predsjednik Općinskog vijeća poslije proĉitane prisege proziva pojedinaĉno naĉelnika i zamjenika, koji,
nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Priseţem”.
Ĉlanak 19.
Općinski naĉelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski naĉelnik odreĊuje izvjestitelja za toĉke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u
dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Ĉlanak 20.
Izvjestitelj, nazoĉan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom
radu, iznosi stajališta Općinskog naĉelnika, daje obavijesti i struĉna objašnjenja, te obavještava Općinskog
naĉelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazoĉan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo moţe, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nuţna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
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Ĉlanak 21.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju
Općinskog naĉelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana odrţavanja sjednice.
Ĉlanak 22.
Naĉin i postupak pokretanja razrješenja Općinskog naĉelnika propisan je Statutom Općine Sv. Lovreĉ

VII. AKTI VIJEĆA
Ĉlanak 23.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrĊenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
Ĉlanak 24.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se peĉat Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća ĉuvaju se u Općinskoj upravi.
Ĉlanak 25.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili
imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Sluţbenom glasilu i na sluţbenim internetskim stranicama Općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog ĉlanka, brine se Jedinstveni upravni odjel koji obavlja struĉne poslove
za Općinsko vijeće.
Ĉlanak 26.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Općinski naĉelnik i
radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
odreĊena tijela.
Ĉlanak 27.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama
ovog Poslovnika, zatraţit će od predlagatelja da u odreĊenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s
odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrĊeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15
dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, moţe se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluĉi drukĉije.
Ĉlanak 28.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrţi pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloţenjem, tekst odredaba
vaţećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta moţe se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija. Ako materijali koji su sastavni dio pojedinog prijedloga prelaze 10 stranica, vijećnicima se
dostavlja saţetak prijedloga uz naznaku „saţetak“, te da se prijedlog s cjelokupnim sadrţajem materijala
nalazi u Općinskom vijeću.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik moţe na poĉetku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje
i kratko dopunsko obrazloţenje prijedloga, a ako se predlaţe da opći akt stupi na snagu danom objave,
duţan je posebno obrazloţiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati rijeĉ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraţenim mišljenjima i primjedbama.
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Općinski naĉelnik moţe traţiti rijeĉ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i
izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Ĉlanak 29.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se ureĊuje isto podruĉje, predsjednik
Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
Ĉlanak 30.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloţenje prijedloga akta moţe trajati najduţe 5 minuta, a za prijedlog
proraĉuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
Općinsko vijeće moţe posebnom odlukom odobriti i duţe trajanje uvodnog izlaganja i obrazloţenja od
propisanog stavkom 1. ovog ĉlanka.
Ĉlanak 31.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloţenje najkasnije dan prije odrţavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na ĉlanke
obuhvaćene predloţenim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odluĉivanja
dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom naĉelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz ĉlanka 26. ovog Poslovnika.
Ĉlanak 32.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim sloţi, vijećnik moţe podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta moţe podnositi amandmane sve do zakljuĉenja rasprave.
Općinski naĉelnik moţe do zakljuĉenja rasprave podnositi amandmane na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.
Ĉlanak 33.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko vijeće moţe odluĉiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za
pripremu prije odluĉivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog ĉlanka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraţi
Općinski naĉelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
Ĉlanak 34.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski naĉelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog ĉlanka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Ĉlanak 35.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konaĉnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijela Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se suglasio
predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.
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Ĉlanak 36.
Ako konaĉni prijedlog akta nije podnio naĉelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio Općinski
naĉelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konaĉnog prijedloga akta o kojem se
odluĉuje.
Ĉlanak 37.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu ĉlanaka konaĉnog prijedloga akta na koji se odnose.
Ako je na jedan ĉlanak konaĉnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloţenog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odluĉivanja o amandmanima, odluĉuje se o donošenju akta.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Ĉlanak 38.
Iznimno, akt se moţe donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi
ne donošenje takvog akta u odreĊenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan
prije odrţavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te Općinskom naĉelniku, ako on nije predlagatelj.
Ĉlanak 39.
Predlagatelj za donošenje akta po hitnom postupku svoj prijedlog mora obrazloţiti Općinskom vijeću, a u
sluĉaju da Općinsko vijeće ne prihvati obrazloţenje, prijedlog se prosljeĊuje u redovan postupak.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odluĉuje o aktu.
Ĉlanak 40.
Na predloţeni akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zakljuĉenja rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
IX. DONOŠENJE PRORAĈUNA I GODIŠNJEG OBRAĈUNA PRORAĈUNA
Ĉlanak 41.
Prijedlog proraĉuna, projekciju proraĉuna za sljedeće dvije proraĉunske godine i godišnjeg izvještaja o
izvršenju proraĉuna Općine podnosi Općinski naĉelnik na naĉin i u rokovima propisanim zakonom.
Ĉlanak 42.
Proraĉun i godišnji izvještaj o izvršenju proraĉuna donose se većinom glasova svih vijećnika.
X. VIJEĆNIĈKA PITANJA
Ĉlanak 43.
Vijećnici mogu postavljati vijećniĉka pitanja predsjedniku Općinskog Vijeća, predsjedniku radnog tijela
vijeća, Općinskom naĉelniku, zamjeniku Općinskog naĉelnika i proĉelniku Jedinstvenog upravnog odjela u
svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrĊivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je duţan navesti kome ga upućuje.
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Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećniĉka pitanja, a svako postavljanje pitanja moţe trajati najviše
pet minuta. Pravo postavljanja vijećniĉkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da moţe postaviti samo jedno
pitanje, ĉije postavljanje moţe trajati najduţe pet minuta.
Ukupno vrijeme trajanja postavljanja vijećniĉkih pitanja ograniĉava se na 30 minuta.
Odgovori na vijećniĉka pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi
zbog kojih se ne moţe dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor moţe trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom moţe zatraţiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se
najkasnije na sljedećoj sjednici.
Općinski naĉelnik, zamjenik Općinskog naĉelnika odnosno proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog
vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Ĉlanak 44.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, predsjednik Općinskog vijeća,
Općinski naĉelnik, zamjenik Općinskog naĉelnika odnosno proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela moţe
predloţiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na
zatvorenoj sjednici radnog tijela ĉiji djelokrug rada je to pitanje.
Ĉlanak 45.
Nakon primljenog odgovora vijećnik moţe na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne moţe trajati dulje od dvije minute.

i

Vijećnik koji nije bio nazoĉan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće
o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, moţe pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko
pitanje.
XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAĈELNIKA
Ĉlanak 46.
Općinski naĉelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Sv. Lovreĉ
Ĉlanak 47.
Prijedlog za traţenje izvješća od Općinskog naĉelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga moţe
podnijeti najmanje 4 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlaţu donošenje
zakljuĉka o traţenju izvješća Općinskog naĉelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloţeno pitanje o kojem se traţi izvješće.
Ĉlanak 48.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traţenje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice
Općinskog vijeća koja se odrţava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 dana od dana
primitka.
Ĉlanak 49.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traţenje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog vijeća
izloţiti i obrazloţiti prijedlog.
Općinski naĉelnik ima pravo na sjednici usmeno se oĉitovati na podneseni prijedlog.
Ĉlanak 50.
Raspravu o izvješću Općinskog naĉelnika, Općinsko vijeće moţe završiti utvrĊivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zakljuĉka kojim se od Općinskog
naĉelnika traţi izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
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Ĉlanak 51.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traţenje izvješća Općinskog naĉelnika mogu prijedlog povući najkasnije
prije odluĉivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traţenje izvješća Općinskog naĉelnika nije usvojen, prijedlog za traţenje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne moţe se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 od dana kada je Općinsko vijeće
donijelo zakljuĉak kojim ne prihvaća prijedlog za traţenje izvješća od Općinskog naĉelnika.
XII. RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Ĉlanak 52.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća,
Predsjednik Općinskog vijeća je duţan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloţeni prijedlog najmanje
jedne trećine vijećnika ili na prijedlog naĉelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora
biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno naĉelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrĊeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog ĉlanka, sjednicu će
sazvati Općinski naĉelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog ĉlanka sjednicu Općinskog vijeća moţe na zahtjev jedne trećine
vijećnika, sazvati ĉelnik središnjeg tijela drţavne uprave nadleţnog za poslove lokalne i podruĉne
(regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Ĉlanak 53.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim sluĉajevima i na drugi naĉin.
Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana
prije odrţavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se moţe skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroniĉkim putem. Sjednica Općinskog vijeća moţe se
odrţavati i putem video veze.
O drugaĉijem naĉinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice
odluĉuje predsjednik Općinskog vijeća.

u kraćem roku

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom naĉelniku, zamjeniku
Općinskog naĉelnika, proĉelniku Jedinstvenog upravnog odjela, vijećima mjesnog odbora na podruĉju
Općine Sv. Lovreĉ, politiĉkim strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću i sredstvima javnog
priopćavanja.
2. Dnevni red
Ĉlanak 54.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaţe predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na naĉin propisan ovim Poslovnikom i dostavljene
prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Ĉlanak 55.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrĊuje se u pravilu na poĉetku sjednice.
Prilikom utvrĊivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predloţiti dopunu
dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaţe dopuna dnevnog reda,
vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloţenoj dopuni.
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Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazloţiti.
O izmjeni dnevnog reda glasuje se bez rasprave.
Prilikom utvrĊivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odluĉuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi,
zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odluĉuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrĊen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrĊeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Ĉlanak 56.
Tijekom sjednice ne moţe se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrĊenog dnevnog reda.
Predlagatelj ĉiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, moţe odustati od svog prijedloga i nakon što je
dnevni red utvrĊen. U tom sluĉaju smatra se da je odgovarajuća toĉka skinuta s dnevnog reda sjednice i
smatra se da prijedlog nije podnijet.
Ĉlanak 57.
Ovlašteni predlagatelj ne moţe ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadrţaja koji nije uvršten u dnevni
red Općinskog vijeća na naĉin propisan ĉlankom 29. ovog Poslovnika prije proteka roka od 6 mjeseci od
dana odluĉivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Ĉlanak 58.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili sprijeĉenosti
potpredsjednik Općinskog vijeća.
Ĉlanak 59.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne moţe govoriti na sjednici prije nego što zatraţi i dobije rijeĉ od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se ĉim se otvori rasprava.
Govornika moţe opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili sprijeĉen u svom govoru.
Ĉlanak 60.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima rijeĉ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji ţeli govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrĊenog dnevnog reda, predsjednik daje rijeĉ
ĉim je ovaj zatraţi. Govor tog vijećnika ne moţe trajati duţe od tri minute.
Predsjednik je duţan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrĊenog
dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odluĉuje na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraţi rijeĉ da bi ispravio navod za koji drţi da je netoĉno izloţen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati rijeĉ ĉim završi govor ovog koji je to
izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograniĉiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne
moţe trajati duţe od dvije minute.
Ĉlanak 61.
Govornik moţe govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrĊenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi naĉin ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeĊa osobe koje sudjeluju u radu
Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.
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Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izreĉena, predsjednik
Vijeća će mu oduzeti rijeĉ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u sluĉaju iz stavka 3. ovog ĉlanka, predsjednik Vijeća će utvrditi da je
vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
Ĉlanak 62.
Na sjednici Općinskog vijeća se moţe odluĉiti da govornik o istoj temi moţe govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu moţe govoriti najdulje pet minuta.
Iznimno zbog vaţnosti teme, Općinskog vijeće moţe odluĉiti da pojedini vijećnik moţe govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor, mogu ponovno zatraţiti rijeĉ i tada
mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.
4. Tijek sjednice
Ĉlanak 63.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrĊivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrĊuje nazoĉnost
vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća
ili proĉelnika Jedinstvenog upravnog odjela koje obavlja struĉne poslove za Vijeće.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazoĉan dovoljan broj vijećnika, odlaţe sjednicu za
odreĊeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odloţiti i u sluĉaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazoĉnosti većine
vijećnika.
UtvrĊivanje broja nazoĉnih vijećnika predsjednik Vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika.
5. Odluĉivanje
Ĉlanak 64.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazoĉnost većine vijećnika, osim u
sluĉajevima kada je ovim Poslovnikom drugaĉije odreĊeno.
Ĉlanak 65.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazoĉna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Sv. Lovreĉ ili ovim Poslovnikom nije drugaĉije odreĊeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:
- Statut Općine Sv. Lovreĉ;
- Poslovnik Vijeća;
- Proraĉun;
- godišnje izvješće o izvršenju proraĉuna;
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća;
- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju naĉelnika i njegovog zamjenika;
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrĊenih
Statutom Općine Sv. Lovreĉ.
6. Glasovanje
Ĉlanak 66.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće moţe odluĉiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
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Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku, na naĉin da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdrţao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazoĉni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i
nisu se izjasnili da se uzdrţavaju od glasovanja, smatraju se uzdrţanim glasovima.
Kod utvrĊivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava predsjednik Općinskog vijeća.
Ĉlanak 67.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraţi provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaţe brojanje i ponovno
objavljuje rezultat glasovanja.
Ĉlanak 68.
Tajno glasovanje provodi se glasaĉkim listićima. Glasaĉki listići su iste veliĉine, boje, oblika i ovjereni su
peĉatom Općinskog vijeća.
Na glasaĉkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na naĉin da se
zaokruţi redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a
glasuje se “za”, “protiv” i “suzdrţan”.
Predsjednik Općinskog vijeća moţe odrediti i odreĊeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog
glasovanja.
Ĉlanak 69.
Sluţbenik ili vijećnik koji pomaţe predsjedniku Općinskog vijeća u provoĊenju tajnog glasovanja predaje
vijećnicima glasaĉke listiće.
Ĉlanak 70.
U sluĉaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasaĉkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Ĉlanak 71.
Vijećnik moţe glasovati samo jednim glasaĉkim listićem i to osobno.
Nevaţeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasaĉki listić koji je tako
popunjen da se ne moţe sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je
zaokruţen veći broj kandidata od broja koji se bira.
Ĉlanak 72.
Nakon što su svi nazoĉni vijećnici predali glasaĉke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio
da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrĊivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrĊuje na osnovi predanih glasaĉkih listića.
Rezultat glasovanja utvrĊuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti sluţbenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.
XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Ĉlanak 73.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na naĉin i u postupku
propisanim Statutom Općine Sv. Lovreĉ i ovim Poslovnikom.
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Ĉlanak 74.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaţe u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz
njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.
Ako je predsjednik Vijeća sprijeĉen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i duţnosti predsjednika.
Ĉlanak 75.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika moţe se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadrţavati obrazloţenje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo oĉitovati se o prijedlogu najkasnije u
osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća duţan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća koja se mora odrţati
najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i
prava na temelju obavljanja duţnosti prestaju im izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 76.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Duţnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 77.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinsko vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i duţnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.
Općinsko vijeće je duţno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika Općinskog
vijeća izabrati novog predsjednika.
XIV. ZAPISNICI
Ĉlanak 78.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrţi osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Ĉlanak 79.
Svaki vijećnik ima pravo na poĉetku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik
prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odluĉuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit
će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i sluţbenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća ĉuva Jedinstveni upravni odjel Općine SV. Lovreĉ.

Stranica 330

SLUŢBENE NOVINE ISTARSKE ŢUPANIJE

Broj 7/2009.

Ĉlanak 80.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice ĉuva Jedinstveni upravni
odjel Općine Sv. Lovreĉ.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Lovreĉ. je duţan omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša
tonski snimak sjednice.
XV. JAVNOST RADA
Ĉlanak 81.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga graĊana, graĊani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloţivih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća odreĊuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Ĉlanak 82.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploĉe i
objavom na internetskim stranicama Općine.
Najava odrţavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog
vijeća objavljuju se na sluţbenim internetskim stranicama Općine.
Ĉlanak 83.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani
odreĊenim stupnjem tajnosti.
Ĉlanak 84.
Radi što potpunijeg i toĉnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela moţe
se dati sluţbeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o ĉemu odluĉuje predsjednik
Općinskog vijeća.
XVI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 85.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Sluţbenim novinama Istarske ţupanije.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vaţiti Poslovnik Općinskog vijeća Klasa: 021-05/01-01-13 Ur.
br. 2167/04-03-06-1 od 08.02.2006.
Klasa: 021-05/09-01-6
Ur.br. 2167/04-02-09-1
Sv. Lovreĉ, 16.07.2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV.LOVREĈ
Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Starić, v.r.
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Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i ĉlanka 21. Statuta Općine Sv. Lovreĉ
(«Sluţbene novine istarske ţupanije» br. 13/07) Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreĉ na sjednici odrţanoj
dana 16.07.2009. donosi
STATUT OPĆINE SV. LOVREĈ
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovim Statutom se podrobnije ureĊuje samoupravni djelokrug Općine Sv. Lovreĉ, njezina obiljeţja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i naĉin rada tijela Općine Sv. Lovreĉ, naĉin obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju, provoĊenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih sluţbi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i
podruĉne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od vaţnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Sv.
Lovreĉ.
Ĉlanak 2.
Općina Sv. Lovreĉ je jedinica lokalne samouprave osnovana zakonom.
Općina Sv. Lovreĉ predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu zajedniĉkim interesima
stanovništva.
U sastavu Općine Sv. Lovreĉ nalaze se sljedeća naselja:
Ĉehići, Frnjolići, Heraki, Ivići, Jakići Dolinji, Jurcani, Kapovići, Knapići, Kršuli, Krunĉići, Lakovići, Medaki,
Medvidići, Orbani, Pajari, Perini, Radići, Rajki, Selina, Stranići kod Sv. Lovreĉa, Sveti Lovreĉ, Vošteni i
Zgrabljići
Granice Općine Sv. Lovreĉ mogu se mijenjati na naĉin i po postupku propisanom zakonom.
Ĉlanak 3.
Naziv jedinice lokalne samouprave je Općina Sveti Lovreĉ.
Općina Sv. Lovreĉ je pravna osoba.
Sjedište Općine Sv. Lovreĉ je u Sv. Lovreĉu, Gradski trg br. 4.
II. OBILJEŢJA OPĆINE SV. LOVREĈ
Ĉlanak 4.
Općina Sv. Lovreĉ ima grb , zastavu i sveĉanu zastavu, a moţe imati i sveĉanu pjesmu.
Obiljeţjima iz stavka 1. ovog ĉlanka predstavlja se Općina Sv. Lovreĉ i izraţava pripadnost Općini Sv.
Lovreĉ.
Naĉin uporabe i zaštita obiljeţja Općine Sv. Lovreĉ utvrĊuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća, u
skladu sa zakonom i ovim Statutom .
Ĉlanak 5.
Grb Općine Sv. Lovreĉ je u srcolikom-trokutastom štitu, u plavom polju, zlatno – ţute gradele, sa drškom
gore.
Zastava Općina Sv. Lovreĉ je jednobojna, svijetloplave boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi
se grb općine obostrano, obrubljen zlatno- ţutom trakom.
Omjer širine i duţine zastave je 1:2.
Ĉlanak 6.
Dan Općine Sv. Lovreĉ je 10. kolovoza, blagdan svetog Lovre koji se sveĉano slavi kao općinski blagdan.
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U Općini Sv. Lovreĉ se sveĉano obiljeţavaju sljedeći dani: 03. veljaĉa (sveti Blaţ) i 13. prosinac (sveta
Luca).
Ĉlanak 7.
Pripadnicima talijanske nacionalne zajednice, kao autohtone zajednice na podruĉju Općine Sv. Lovreĉ jamĉi
se pravo da slobodno i ravnopravno upotrebljavaju svoj jezik i pismo, razvijaju svoju kulturu kao i da uţivaju
duga prava utvrĊena Ustavom Republike Hrvatske i drugim propisima.
III. JAVNA PRIZNANJA I POĈASTI
Ĉlanak 8.
Općinsko vijeće moţe osobu posebno zasluţnu za Općinu Sv. Lovreĉ proglasiti poĉasnim graĊaninom.
Ĉlanak 9.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog znaĉenja za razvitak
i ugled Općine Sv. Lovreĉ, a poglavito za naroĉite uspjehe u unapreĊivanju gospodarstva, znanosti, kulture,
zaštite i unapreĊivanja ĉovjekovog okoliša, športa, tehniĉke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te
za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Ĉlanak 10.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove
dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, ureĊuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUĈNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
Ĉlanak 11.
Ostvarujući zajedniĉki interes u unapreĊivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Sv.
Lovreĉ uspostavlja i odrţava suradnju s drugim jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave u
zemlji i inozemstvu te s meĊunarodnim organizacijama i udruţenjima, u skladu sa zakonom i meĊunarodnim
ugovorima.
Ĉlanak 12.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave,
kada ocijeni da postoji dugoroĉan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino
razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke ureĊuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Ĉlanak 13.
Sporazum o suradnji Općine Sv. Lovreĉ i općine ili grada druge drţave te meĊunarodne organizacije
objavljuje se u Sluţbenim novinama Istarske ţupanije.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Ĉlanak 14.
Općina Sv. Lovreĉ je samostalna u odluĉivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom, te podlijeţe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela
Općine Sv. Lovreĉ.
Ĉlanak 15.
Općina Sv. Lovreĉ u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog znaĉaja kojima se neposredno
ostvaruju prava graĊana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni drţavnim tijelima i to osobito poslove
koji se odnose na:
- ureĊenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanistiĉko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
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primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošaĉa,
zaštitu i unapreĊenje prirodnog okoliša,
protupoţarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom podruĉju ,
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Sv. Lovreĉ obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
ureĊuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog ĉlanka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrĊuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ĉlanak 16.
Općina Sv. Lovreĉ moţe organizirati obavljanje pojedinih poslova iz ĉlanka 15. ovog Statuta zajedniĉki s
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedniĉkog tijela,
zajedniĉkog upravnog odjela ili sluţbe, zajedniĉkog trgovaĉkog društva ili zajedniĉki organizirati obavljanje
pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na naĉin propisan u stavku 1. ovog ĉlanka donosi Općinsko vijeće, temeljem
koje se zakljuĉuje sporazum o zajedniĉkom organiziranju poslova, kojim se ureĊuju meĊusobni odnosi u
obavljanju zajedniĉkih poslova.
Ĉlanak 17.
Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreĉ, moţe posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine, ĉije je obavljanje od šireg interesa za graĊane na podruĉju više jedinica lokalne samouprave
prenijeti na Istarsku ţupaniju, u skladu s ovim Statutom i Statutom Istarske ţupanije.
Odlukom Općinskog vijeća u skladu s ovim Statutom, Općina Sv. Lovreĉ moţe preuzeti obavljanje poslove iz
samoupravnog djelokruga za druge jedinice lokalne samouprave.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUĈIVANJU
Ĉlanak 18.
GraĊani mogu neposredno sudjelovati u odluĉivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i
zbora graĊana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ĉlanak 19 .
Referendum se moţe raspisati radi odluĉivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni podruĉja Općine kao i o drugim pitanjima odreĊenim
zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina ĉlanova Općinskog vijeća, općinski naĉelnik, polovina
mjesnih odbora na podruĉju Općine i 20% biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine Sv. Lovreĉ.
Ĉlanak 20.
Referendum se moţe raspisati radi razrješenja općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika u sluĉaju :
-kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroĉe Općini Sv. Lovreĉ znatnu materijalnu štetu odnosno
štetu u iznosu od 1% od proraĉuna Općine Sv. Lovreĉ u tekućoj godini
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe dati najmanje
jedna trećina ĉlanova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika moţe
dati i 20% biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine Sv. Lovreĉ.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od biraĉa.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika prije
proteka roka od 6 mjeseci od poĉetka mandata općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika
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Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju naĉelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se
ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana odrţavanja prethodnog referenduma.
Ĉlanak 21.
Općinsko vijeće je duţno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30
dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali biraĉi sukladno
ĉlanku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je duţno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od prijema prijedloga.
Ĉlanak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrţi naziv tijela koje raspisuje referendum, podruĉje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odluĉuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
biraĉi odluĉivati, obrazloţenje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će biraĉi odluĉivati, te dan odrţavanja referenduma.
Ĉlanak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju graĊani koji imaju prebivalište na podruĉju Općine i upisani su u
popis biraĉa.
Ĉlanak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz ĉlanka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.
Ĉlanak 25.
Postupak provoĊenja referenduma i odluke donijete na referendumu podlijeţu nadzoru zakonitosti općih
akata, kojeg provodi središnje tijelo drţavne uprave nadleţno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu)
samoupravu.
Ĉlanak 26.
Općinsko vijeće moţe traţiti mišljenje od mjesnih zborova graĊana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz djelokruga Općine Sv. Lovreĉ kao i o drugim pitanjima odreĊenim zakonom ili Statutom.
Prijedlog za traţenje mišljenja iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i
općinski naĉelnik.
Općinsko vijeće duţno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 60 od dana zaprimanja
prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog ĉlanka odreĊuju se pitanja o kojima će se traţiti mišljenje od zborova graĊana te
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Ĉlanak 27.
Zbor graĊana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru graĊana potrebna je prisutnost najmanje 5% biraĉa upisanih u popis
biraĉa mjesnog odbora za ĉije podruĉje je sazvan zbor graĊana.
Izjašnjavanje graĊana na zboru graĊana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih graĊana.
Ĉlanak 28.
GraĊani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje odreĊenog akta ili rješavanja odreĊenog pitanja
iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog ĉlanka, ako prijedlog potpisom podrţi najmanje 10%
biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine Sv. Lovreĉ.
Općinsko vijeće duţno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
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Ĉlanak 29.
GraĊani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i prituţbe Općinskom vijeću Općine Sv. Lovreĉ kao
i na rad njenih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih graĊanskih duţnosti.
Na podnijete predstavke i prituţbe predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreĉ, naĉelnik, odnosno
proĉelnik upravnog tijela, duţan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno
prituţbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog ĉlanka osigurava se ustanovljavanjem knjige prituţbi, postavljanjem
sanduĉića za predstavke i prituţbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine,
te ukoliko ne postoje tehniĉke pretpostavke, sredstvima elektroniĉke komunikacije (e-mailom, kontakt
obrascem na internetskim stranicama,
net- meetingom i chatom).
VII. TIJELA OPĆINE SV. LOVREĈ
Ĉlanak 30.
Tijela Općine Sv. Lovreĉ su Općinsko vijeće i Općinski naĉelnik.
2. OPĆINSKO VIJEĆE
Ĉlanak 31.
Općinsko vijeće predstavniĉko je tijelo graĊana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru
prava i duţnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj
samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreĊeno nadleţno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na ureĊivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadleţnosti
su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadleţnosti su općinskog naĉelnika.
Ukoliko se na naĉin propisan stavkom 2. ovog ĉlanka ne moţe utvrditi nadleţno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.
Ĉlanak 32.
Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine Sv. Lovreĉ odnosno Statutarnu odluku;
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća, odnosno Odluku o privremenom poslovniĉkom radu;
- odluku o uvjetima, naĉinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine;
- proraĉun i odluku o izvršenju proraĉuna, odnosno odluku o privremenom financiranju
Općine;
- godišnje izvješće o izvršenju proraĉuna;
- odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina Općine Sv. Lovreĉ u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
- odluku o promjeni granice Općina Sv. Lovreĉ;
- ureĊuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela;
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje sluţbenika i naĉinu provoĊenja ocjenjivanja;
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovaĉka društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju
nije drugaĉije propisano;
- odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne i podruĉne
(regionalne) samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom;
- odluku o zajedniĉkom organiziranju s jednom ili više jedinica lokalne samouprave za
obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, na naĉin utvrĊen ovim Statutom;
- odluku o ustroju i naĉinu rada zajedniĉkih tijela i sluţbi organiziranih za obavljanje pojedinih
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, sukladno sporazumu o meĊusobnim odnosima
s drugim jedinicama lokalne samouprave;
- odluku o povjeravanju pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Sv. Lovreĉ,
Ţupaniji odnosno mjesnoj samoupravi;
- raspisuje lokalni referendum;
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bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća;
bira i razrješava predsjednike i ĉlanove radnih tijela Općinskog vijeća,
odluĉuje o pokroviteljstvu,
odluku o kriterijima, naĉinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i proglašenju poĉasnog
graĊanina te dodjeljuje javna priznanja;
imenuje i razrješava i druge osobe odreĊene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća;
odluku o izgledu, uporabi i ĉuvanju grba i zastave Općine;
odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća moţe u ime Općinskog vijeća
preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od znaĉaja za
Općinu Sv. Lovreĉ. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj
sjednici Općinskog vijeća.
Ĉlanak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koje bira izmeĊu vijećnika na naĉin i po postupku
utvrĊenom Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreĉ.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je poĉasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Ĉlanak 34.
Općinsko vijeće ĉini 11 vijećnika.
Ĉlanak 35.
Mandat ĉlanova Općinskog vijeća traje ĉetiri godine.
Funkcija ĉlanova Općinskog vijeća je poĉasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Ĉlanak 36.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog odrţavanja
sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog biljeţnika najranije osam dana prije
podnošenja iste;
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograniĉena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuĊen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
duţem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
- ako odjavi prebivalište s podruĉja Općine Sv. Lovreĉ, danom odjave prebivališta;
- ako mu prestane hrvatsko drţavljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ureĊuje
hrvatsko drţavljanstvo, danom njegovog prestanka;
- smrću.
Ĉlanak 37.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje duţnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s duţnošću ĉlana predstavniĉkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive duţnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem duţnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja
nespojive duţnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik moţe traţiti nastavljanje obnašanja duţnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Ĉlanak 38.
Vijećnik ima prava i duţnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;

SLUŢBENE NOVINE ISTARSKE ŢUPANIJE

Broj 7/2009.

-

Stranica 337

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 naĉelniku i zamjeniku naĉelnika;
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim
tijelima kojih je ĉlan i glasovati;
prihvatiti se ĉlanstva u radnim tijelima u koje ga izabere Općinsko vijeće;
traţiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje duţnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s
tim koristiti njihove struĉne i tehniĉke usluge.

Vijećnik ne moţe biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene rijeĉi, niti za glasovanje u
radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je duţan ĉuvati tajnost podataka, koji su kao tajni odreĊeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja duţnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i duţnosti utvrĊena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog
vijeća.
Ĉlanak 39.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se ureĊuje naĉin konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i duţnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i naĉin rada radnih tijela, naĉin i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje graĊana na sjednicama te druga pitanja od znaĉaja za rad
Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA
Ĉlanak 40.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
-

-

Mandatna komisija.
Komisija za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge;

Ĉlanak 41.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko
vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadleţnog izbornog
povjerenstva o provedenim izborima;
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećniĉku duţnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih poĉinju obavljati vijećniĉku duţnost;
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih poĉinju obavljati vijećniĉku duţnost;
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika;
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviĊeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za poĉetak mandata
zamjeniku vijećnika.
Ĉlanak 42.
Komisija za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge
-

predlaţe Statut Općine Sv. Lovreĉ i Poslovnik Općinskog vijeća;
predlaţe pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća;
razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinskog vijeće u pogledu
njihove usklaĊenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o
tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću;
izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća;
izbor i razrješenje ĉlanova radnih tijela Općinskog vijeća;
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imenovanje i razrješenje i drugih osoba odreĊenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća;
propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću;
obavlja i druge poslove odreĊene ovim Statutom.

Ĉlanak 43.
Općinsko vijeće moţe uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna
tijela radi prouĉavanja 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.
Ĉlanak 44.
Sastav, broj ĉlanova, djelokrug i naĉin rada radnih tijela utvrĊuje Općinsko vijeće posebnim odlukama
(odluke o osnivanju radnih tijela).
Radna tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad, prema posebnoj odluci Općinskog vijeća .
2. OPĆINSKI NAĈELNIK
Ĉlanak 45.
Općinski naĉelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine Sv. Lovreĉ, te ovu duţnost moţe obavljati
profesionalno.
Mandat općinskog naĉelnika traje ĉetiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti općinski naĉelnik:
- priprema prijedloge općih akata;
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
- utvrĊuje prijedlog proraĉuna Općine i izvršenje proraĉuna;
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća;
- odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina Općine Sv. Lovreĉ u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima;
- upravlja prihodima i rashodima Općine;
- upravlja raspoloţivim novĉanim sredstvima na raĉunu proraĉuna Općine;
- odluĉuje o davanju suglasnosti za zaduţivanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduţivanje ustanova kojih je
osnivaĉ Općina;
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
- imenuje i razrješava proĉelnike upravnih tijela;
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
- utvrĊuje plan prijma u sluţbu u upravna tijela Općine;
- predlaţe izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloţenih i
argumentiranih prijedloga fiziĉkih i pravnih osoba;
- moţe povjeriti izradu urbanistiĉkih planova ureĊenja i obavljanja drugih poslova prostornog
ureĊenja Zavodu za prostorno ureĊenje velikog grada;
- razmatra i utvrĊuje konaĉni prijedlog prostornog plana;
- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje
nekretninama;
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natjeĉaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti;
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natjeĉaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
- do kraja oţujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa
odrţavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i ureĊaja komunalne
infrastrukture za prethodnu godinu;
- utvrĊuje uvjete, mjerila i postupak za odreĊivanje reda prvenstva za kupnju stana iz
programa društveno potpicane stanogradnje;
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provodi postupak natjeĉaja 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;
organizira zaštitu od poţara na podruĉju Općine i vodi brigu o uspješnom provoĊenju i
poduzimanju mjera za unapreĊenje zaštite od poţara
usmjerava Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Lovreĉ u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova drţavne uprave, ako su preneseni
Općini;
nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreĉ u samoupravnom djelokrugu i
poslovima drţavne uprave;
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora;
obavlja i druge poslove predviĊene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski naĉelnik je duţan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduţivanje iz stavka 3.
alineje 8. ovog ĉlanka tromjeseĉno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
Općinski naĉelnik moţe imati savjetnike ili savjetodavno tijelo koje će mu pomagati davanjem struĉnih
mišljenja te savjetovati ga kod rješavanja pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga.
Ĉlanak 46.
Općinski naĉelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i
za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Ĉlanak 47.
Općinski naĉelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. oţujka tekuće
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje sijeĉanj-lipanj tekuće
godine.
Općinsko vijeće moţe, pored izvješća iz stavka 1. ovog ĉlanka, od naĉelnika traţiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski naĉelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrţi veći broj razliĉitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana
od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne moţe zahtijevati od općinskog naĉelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Ĉlanak 48.
Općinski naĉelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeĊen zakon ili drugi propis, te zatraţiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uoĉene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne uĉini, naĉelnik je duţan u roku od
osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda drţavne uprave u Istarskoj ţupaniji, te
ĉelnika središnjeg tijela drţavne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela
jedinica lokalne samouprave;
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Ĉlanak 49.
Općinski naĉelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog naĉelnika u sluĉaju duţe odsutnosti ili drugih
razloga sprijeĉenosti u obavljanju svoje duţnosti.
Ĉlanak 50.
Općinski naĉelnik moţe obavljanje odreĊenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog naĉelnika je u sluĉaju iz stavka 1. ovog ĉlanka duţan pridrţavati se uputa općinskog
naĉelnika.
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Ĉlanak 51.
Općinski naĉelnik i njegov zamjenik duţnost mogu obavljati profesionalno.
Ĉlanak 52.
Općinskom naĉelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke;
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti;
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuĊen radi poĉinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava ĉovjeka i graĊanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
meĊunarodnim pravom;
- danom odjave prebivališta s podruĉja jedinice;
- danom prestanka hrvatskog drţavljanstva;
- smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog
naĉelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog naĉelnika.
Ako mandat općinskog naĉelnika prestaje u godini u kojoj se odrţavaju redovni izbori, a prije njihovog
odrţavanja, duţnost naĉelnika do kraja mandata obavlja zamjenik naĉelnika.
Ĉlanak 53.
Općinski naĉelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u sluĉajevima i u postupku propisanom ĉlankom 20.
ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog naĉelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadleţnosti općinskog naĉelnika.
VII. UPRAVNA TIJELA
Ĉlanak 54.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Sv. Lovreĉ, utvrĊenih zakonom i ovim Statutom,
te obavljanje poslova drţavne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni
odjel Općine Sv. Lovreĉ.
Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i naĉin rada Jedinstvenog upravnog odjela ureĊuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja proĉelnik kojeg na temelju javnog natjeĉaja imenuje Općinski
naĉelnik.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadleţnosti odgovoran je Općinskom naĉelniku.

Ĉlanak 55.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga utvrĊenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i
nadzire provoĊenje općih i pojedinaĉnih akata tijela Općine Sv. Lovreĉ, te u sluĉaju neprovoĊenja općeg
akta poduzima propisane mjere.
Ĉlanak 56.
Pojedine poslove iz svog samoupravnog djelokruga Općina moţe organizirati zajedniĉki s jednom ili više
drugih jedinca lokalne samouprave na jedan od sljedećih naĉina:
- osnivanjem zajedniĉkih tijela ili sluţbi;
- osnivanjem zajedniĉkog trgovaĉkog društva;
- zajedniĉkim organiziranjem polova u skladu s posebnim zakonom.
MeĊusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedniĉkom organiziranju obavljanja poslova iz svog
samoupravnog djelokruga ureĊuju se posebnim sporazumom.
Odluku o organiziranju poslova iz samoupravnog djelokruga na naĉin iz st. 1. ovog ĉlanka donosi Općinsko
vijeće.
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Sporazum iz st. 2. ovog ĉlanka sklapa Općinski naĉelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
Ĉlanak 57.
Jedinstveni upravni odjel odnosno zajedniĉka tijela ili sluţbe izvršavaju zakon i druge propise te opće i
pojedinaĉne akte tijela Općine Sv. Lovreĉ, te su odgovorni za stanje u oblasti za koje su osnovani.
Tijela iz st. 1. ovog ĉlanka duţna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba graĊana i drugih
pravnih subjekata.
Ĉlanak 58.
Jedinstveni upravni odjel odnosno zajedniĉka tijela ili sluţbe samostalni su u okviru svog djelokruga.
Jedinstveni upravni odjel odnosno zajedniĉka tijela ili sluţbe, odgovorni su Općinskom vijeću i Općinskom
naĉelniku za zakoniti i pravovremeno obavljanje poslove iz svog djelokruga.
Ĉlanak 59.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela odnosno zajedniĉkih tijela ili sluţbi, osiguravaju se u
proraĉunu Općine Sv. Lovreĉ, te iz drugih prihoda u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Troškovi obavljanja poslova drţavne uprave prenesenih na upravna tijela Općine podmiruju se iz drţavnog
proraĉuna.
VIII. MJESNA SAMOUPRAVA
Ĉlanak 60.
Na podruĉju Općine Sv. Lovreĉ osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja
neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više meĊusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji ĉine zasebnu razgraniĉenu cjelinu, na naĉin i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije ureĊuje postupak i naĉin izbora tijela mjesnog
odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Ĉlanak 61.
Mjesni odbori na podruĉju Općine Sv. Lovreĉ su:
1. Mjesni odbor Krunĉići – za naselja: Jakići Dolinji, Kapovići. Kršuli, Krunĉići, Medaki i Stranići,
2. Mjesni odbor Selina - za naselja: Frnjolići, Knapići i Selina
3. Mjesni odbor Vošteni – za naselja: Perini, Vošteni i Zgrabljići.
4. Mjesni odbor Orbani – za naselja: Heraki, Ivići, Lakovići, Orbani i Radići .
5. Mjesni odbor Sveti Lovreĉ – za naselja: Ĉehići, Jurcani, Medvidići Pajari, Rajki i Sv. Lovreĉ,
Podruĉje i granice mjesnih odbora odreĊuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na
kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.
Ĉlanak 62.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora moţe dati 10 % graĊana upisanih u popis biraĉa za
podruĉje za koje se predlaţe osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruţenja graĊana, te Općinski
naĉelnik.
U sluĉaju da prijedlog iz stavka 1. ovog ĉlanka, daju graĊani ili njihove organizacije i udruţenja, prijedlog se
dostavlja u pisanom obliku Općinskom naĉelniku.
Ĉlanak 63.
Općinski naĉelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrĊuje da li je prijedlog podnesen na
naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko općinski naĉelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani naĉin i po propisanom postupku,
obavijestit će predlagatelja i zatraţiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
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Pravovaljani prijedlog općinski naĉelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je duţno izjasniti se o prijedlogu u
roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Ĉlanak 64.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, podruĉju i granicama mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog
odbora.
Ĉlanak 65.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Ĉlanove vijeća mjesnog odbora biraju graĊani s podruĉja mjesnog odbora koji imaju biraĉko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od ĉetiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor ĉlanova vijeća mjesnog odbora ĉini cijelo podruĉje mjesnog odbora.
Postupak izbora ĉlanova vijeća mjesnog odbora ureĊuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu
primjenu odredbe zakona kojim se ureĊuje izbor ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Ĉlanak 66.
Izbore za ĉlanove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski naĉelnik u roku od 30 dana od dana donošenja
odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata
ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne moţe proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Ĉlanak 67.
Vijeće mjesnog odbora ima, ukljuĉujući i predsjednika, 3 ĉlana.
Za ĉlana vijeća mjesnog odbora moţe biti biran hrvatski drţavljanin s navršenih 18 godina ţivota koji ima
prebivalište na podruĉju mjesnog odbora.
Ĉlanovi vijeća mjesnih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci Općinskog
vijeća.
Ĉlanak 68.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od ĉetiri
godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Ĉlanak 69.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom
radu, financijski plan i godišnji obraĉun, te obavlja druge poslove utvrĊene zakonom, ovim Statutom i
odlukama Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika.
Ĉlanak 70.
Programom rada utvrĊuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu voĊenja brige o ureĊenju podruĉja
mjesnog odbora, provoĊenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard graĊana
na podruĉju mjesnog odbora, voĊenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba graĊana u
oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom podruĉju
Ĉlanak 71.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se ureĊuje naĉin konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti ĉlanova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i duţnosti
predsjednika vijeća mjesnog odbora, naĉin odluĉivanja, te druga pitanja od znaĉaja za rad mjesnog odbora.
Ĉlanak 72.
Prihode mjesnog odbora ĉine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fiziĉkih osoba, te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
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Ĉlanak 73.
Inicijativu i prijedlog za promjenu podruĉja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski
naĉelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno
mišljenje graĊana mjesnog odbora za koje se traţi promjena podruĉja.
Ĉlanak 74.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski naĉelnik.
Općinski naĉelnik moţe u postupku provoĊenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti
vijeće mjesnog odbora, ako ono uĉestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava
povjerene mu poslove.
IX. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE SV. LOVREĈ
Ĉlanak 75.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Sv. Lovreĉ, ĉine imovinu Općine
Sv. Lovreĉ.
Ĉlanak 76.
Imovinom Općine upravljaju naĉelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta paţnjom dobrog
domaćina.
Naĉelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinaĉne akte glede upravljanja imovinom, na
temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, naĉinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine.
Ĉlanak 77.
Općina Sv. Lovreĉ ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaţe.
Prihodi Općina Sv. Lovreĉ su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća;
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava;
- prihod od trgovaĉkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima
Općina ima udjele ili dionice;
- prihodi od koncesija;
- novĉane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa
zakonom;
- udio u zajedniĉkim porezima s Istarskom ţupanijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni
udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu;
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviĊena u Drţavnom proraĉunu;
- sredstva pomoći i dotacije ţupanija i drugih jedinica lokalne samouprave predviĊenih
njihovim proraĉunom;
- drugi prihodi odreĊeni zakonom.
Ĉlanak 78.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrĊeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Sv. Lovreĉ
iskazuju se u proraĉunu Općine.
Svi prihodi i primici proraĉuna moraju biti rasporeĊeni u proraĉunu i iskazni po izvorima iz kojih potjeĉu.
Svi izdaci proraĉuna moraju biti utvrĊeni u proraĉunu i uravnoteţeni s prihodima i primicima.
Ĉlanak 79.
Proraĉun Općine Sv. Lovreĉ i odluka o izvršenju proraĉuna donosi se za proraĉunsku godinu i vrijedi za
godinu za koju je donesen.
Proraĉunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja poĉinje 1. sijeĉnja, a završava 31. prosinca.
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Ĉlanak 80.
Općinsko vijeće donosi proraĉun za sljedeću proraĉunsku godinu na naĉin i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se proraĉun za sljedeću proraĉunsku godinu ne moţe donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na naĉin i postupku propisanim zakonom i to najduţe za razdoblje
od prva tri mjeseca proraĉunske godine.
Ĉlanak 81.
Ako se tijekom proraĉunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrĊeni proraĉunom, proraĉun
se mora uravnoteţiti sniţenjem predviĊenih izdataka ili pronalaţenjem novih prihoda.
Uravnoteţenje proraĉuna provodi se izmjenama i dopunama proraĉuna po postupku propisnom za
donošenje proraĉuna.
Ĉlanak 82.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proraĉunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo
financija.
X. AKTI OPĆINE
Ĉlanak 83.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrĊenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik,
Proraĉun, Odluku o izvršenju proraĉuna, odluke i druge opće akte i zakljuĉke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinaĉne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinaĉnim
stvarima.
Ĉlanak 84.
Općinski naĉelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zakljuĉke, pravilnike, te opće akte kada je
za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Ĉlanak 85.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zakljuĉke i preporuke.
Ĉlanak 86.
Općinski naĉelnik osigurava izvršenje općih akata iz ĉlanka 83. ovog Statuta, na naĉin i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
Ĉlanak 87.
Jedinstveni upravni odjel odnosno zajedniĉke sluţbe i tijela u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
donosi pojedinaĉne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 1. ovog ĉlanka, moţe se izjaviti ţalba nadleţnom upravnom tijelu Istarske
ţupanije.
Na donošenje pojedinaĉnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i
drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinaĉne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Ĉlanak 88.
Pojedinaĉni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u
skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinaĉnih akata kojima se rješava o pravima,
obvezama i interesima fiziĉkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Sv. Lovreĉ
osnivaĉ.
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Protiv pojedinaĉnih akata Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugaĉije propisano, ne moţe se
izjaviti ţalba, već se moţe pokrenuti upravni spor.
Ĉlanak 89.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured
drţavne uprave u Istarskoj ţupaniji i nadleţna središnja tijela drţavne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Ĉlanak 90.
Detaljnije odredbe o aktima Općine Sv. Lovreĉ i postupku donošenja akata utvrĊuje se Poslovnikom
Općinskog vijeća.
Ĉlanak 91.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Sluţbenom glasilu Općine Sv. Lovreĉ.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga,
općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Ĉlanak 92.
Općinski naĉelnik duţan je dostaviti Statut, Poslovnik, Proraĉun ili druge opće akte predstojniku ureda
drţavne uprave u Ţupaniji zajedno s izvatkom iz zapisnika koje se odnosi na postupak donošenja općeg
akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
XI. JAVNOST RADA
Ĉlanak 93.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog naĉelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Predstavnici udruga graĊana, graĊani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 94.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim odrţavanjem sjednica;
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja;
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u sluţbenom glasilu Općine Sv. Lovreĉ i na
internetskim stranicama Općine Sv. Lovreĉ.
Javnost rada Općinskog naĉelnika osigurava se:
- odrţavanjem redovnih mjeseĉnih konferencija za medije;
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja;
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u sluţbenom glasilu Općine Sv. Lovreĉ i na
internetskim stranicama Općine Sv. Lovreĉ.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog
priopćavanja.
XII. SPRJEĈAVANJE SUKOBA INTERESA
Ĉlanak 95.
Naĉin djelovanja općinskog naĉelnika njegovog zamjenika u obnašanju javnih duţnosti ureĊen je posebnim
zakonom.
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Ĉlanak 96.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim duţnosnikom u obnašanju javne vlasti
te ureĊuje sprjeĉavanje sukoba interesa izmeĊu privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 97.
Prijedlog za promjenu Statuta moţe podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski naĉelnik i
Komisija za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazloţen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odluĉuje hoće li će pristupiti raspravi o predloţenoj promjeni
Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloţenoj promjeni,
isti prijedlog se ne moţe ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od
dana zakljuĉivanja rasprave o prijedlogu.
Ĉlanak 98.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Sv. Lovreĉ i zakona, uskladit će se s
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se ureĊuje pojedino podruĉje u zakonom propisanom roku.
Ĉlanak 99.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Sluţbenim novinama Istarske ţupanije».
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vaţiti Statut Općine Sv. Lovreĉ (Sluţbene novine Istarske
ţupanije 13/07).
Klasa: 021-05/09-01-5
Ur.br.: 2167/04-03-09-2
U Sv. Lovreĉu 16.07. 2009. god.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. LOVREĈ
Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Starić, v.r.

