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Općina Skrad
Počast se može opozvati ako se počasni građanin pokaže
nedostojnim počasti.

17.
Na temelju članka 8. i 35. točka 1. Zakona 6 lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne npvine«
broj 33/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici odr
žanoj 5. listopada 2001. godine donijelo je
STATUT
Općine Skrad
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se status, područje i granice Op
ćine Skrad, obilježja i javna priznanja, samoupravni djelo
krug, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i
imovina, oblici konzultiranja građana, provođenje referen
duma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi,
oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave
te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Opći
ne Skrad.
Članak 1/
Općina Skrad je jedinica lokalne samouprave.
Općina Skrad je pravna osoba.
Sjedište Općine Skrad je u Skradu, Josipa Blaževića Blaža 8.
Članak 3.
Općina Skrad obuhvaća područje sljedećih naselja: Belski
Ravan, Brezje Dobransko, Bukov Vrh, Bukovac Podvrški,
Buzin, Divjake, Gorani, Gorica Skradska; Gornja Dobra,
Gramalj, Hlevci, Hosnik, Hribac, Mala Dobra, Malo Selce,
Pečišće, Planina Skradska, Podslemeni Laži, Podstena, Pucak, Raskrižje, Rasohe, Resnatac, Rogi, Skrad, Sleme
Skradsko, Trski Laži, Tusti Vrh, Veliko Selce, Vrh Brodski,
Zakrajc Brodski, Žrnovac.
Granice Općine Skrad utvrđuju se posebnom odlukom.
Granice Općine Skrad mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanim Zakonom.
Članak 4.
Općina Skrad ima grb i zastavu.
Grb Općine ima oblik trokutasteg - srcolikog štita s rasčetvorenim poljima gdje su prvo i četvrto polje crvene, a
drugo i treće polje bijele (srebrne) boje. s
Zastava Općine je jednobojne tamno zelene boje, dimen
zija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom. U sre
dini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine,
obostrano, obrubljen zlatnom trakom.
Članak 5.
Dan Općine je 15. kolovoza, dan Velike Gospe.
Članak 6.
Počasnim građaninom Općine Skrad mogu se proglasiti
pojedine osobe koje su svojim radom značajno doprinijele
napretku i ugledu Općine Skrad.
,. Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne
daje nikakva posebna prava.
'

•', Članak 7.
<
\
Građanima i pravnim osobama za izniriina dostignuća i
doprinose, te naročite uspjehe u unapređivanju gospodar
stva, znanosti, kulture, obrazovanja, očuvanja prirodnog
okoliša, te u drugim djelatnostima značajnijna za Općinu,
mogu se dodjeljivati javna priznanja i nagrade.
Posebnom odlukom uređuju se uvjeti za dodjeljivanje
javnih priznanja, njihov izgled i oblik, te kriterij i postupovnost njihove dodjele.
Članak 8.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodar
skog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Skrad uspo
stavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lo
kalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kao i u inozem
stvu.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, qdnosno o
sklapanju sporazuma o suradnji Općine Skrad s odgovaraju
ćim jedinicama lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga
članka donosi Općinsko vijeće u skladu sa Zakonom i op
ćim aktima Općine.
Radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja su
radnje među općinama u Republici Hrvatskoj, Općina mo
že s drugim općinama osnivati odgovarajuću nacionalnu
udrugu.
Članak 9.
Općinsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad
imaju svoj pečat čiji izgled, sadržaj i način uporabe je utvr
đen posebnom odlukom.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 10.
Općina Skrad samostalna je u odlučivanju u poslovima iz
svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru
ustavnosti zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
Članak 11.
Općina Skrad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodije
ljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose
na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalne djelatnosti,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
-protupožarnu i civilnu zaštitu.
Način organiziranja poslova iz samoupravnog djelokruga
kao i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se Općim aktima
Općinskog vijeća Općine Skrad.

Srijeda, 10. listopada 2001.

SLUŽBENE NOVINE

Članak 12.
Općinsko vijeće Općine Skrad može odlučiti da se poje
dini poslovi iz samoupravnog djelokruga prenesu na Primorsko-goransku županiju, odnosno na mjesni odbor na
području Općine Skrad, ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina Skrad može obavljanje pojedinih poslova iz sa
moupravnog djelokruga organizirati zajedno s drugim opći
nama i gradovima, te osnovati zajedničko tijelo, zajedničko
trgovačko društvo, odnosno ustanovu i organizirati obavlja
nje poslova u skladu sa Zakonom.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava,
nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz samou
pravnog djelokruga donosi Općinsko vijeće većinom glaso
va svih članova.
III. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJE
LA OPĆINE SKRAD
Članak 13.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine
Skrad i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru
djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Za
konom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće obavlja i poslove koji su Zakonom i dru
gim propisima dani u nadležnost Općinskog poglavarstva.
Članak 14.
Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način odre
đen Zakonom.
Članak 15.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine Skrad,
- donosi proračun, Odluku o izvršenju proračuna i godiš
nji obračun proračuna,
- donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz sa
moupravnog djelokruga Općine,
- donosi Poslovnik o radu,
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općin
skog vijeća,
- osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenuje i razrješava osobe određene Zakonom, propi
sima i ovim Statutom,
- uređuje ustroj i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Skrad,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavlja
nje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatno
sti od interesa za Općinu Skrad, te odlučuje o njihovim sta
tusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa Zako
nom,
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samou
pravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samoupra
ve,
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vla
sništvu Općine Skrad,
- obavlja izbor i imenovanje, opoziv i razrješenje pročel
nika Jedinstvenog upravnog odjela,
- odlučuje o davanju koncesija,
- osigurava izvršavanje odluka i općih akata Općinskog
vijeća,
- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela, te
nadzire njegov rad,
- raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove koji su Zakonom ili drugim pro
pisima stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća ili Općinskog
poglavarstva.
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Članak 16.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz
reda svojih članova većinom glasova svih članova.
Predsjednik i potpredsjednici se biraju javnim glasova
njem na način utvrđen Poslovnikom.
Članak 17.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Skrad obavlja duž
nost načelnika Općine Skrad, a potpredsjednici Općinskog
vijeća obavljaju dužnost zamjenika načelnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Skrad obavlja duž
nost profesionalno, a potpredsjednici Općinskog vijeća duž
nost obavljaju volonterski sukladno Odluci Općinskog vi
jeća.
Članak 18.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti na
čelnika Općine Skrad:
- zastupa Općinu Skrad,
- zastupa Općinsko vijeće,
- daje punomoć za zastupanje Općine Skrad u pojedinim
stvarima,
- saziva sjednice i predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog
upravnog odjela,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka i općih
akata,
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vi
jeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen Zakon ili drugi
propis,
- brine se o javnosti rada,
- obavlja druge poslove koji su Zakonom, drugim propi
sima, ovim Statutom ili drugim općim aktima stavljeni u
nadležnost Općinskog vijeća i predsjednika Općinskog vi
jeća.
Članak 19.
Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti
ili spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje potpred
sjednik kojeg on odredi.
Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je du
žan pridržavati se uputa predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za obavljanje po
slova iz njegova djelokruga koje je povjerio potpredsjedni
ku.
Članak 20.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim
izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevre
menim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova
Općinskog vijeća, izabranih na redovnim izborima.
Članak 21.
Članu Općinskog vijeća mandat prestaje prije isteka re
dovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta,
odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravo
moćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mo
gao biti izabran za člana predstavničkog tijela, danom dono
šenja odluke Ustavnog suda,

Stranica 1794'• — broj 24

SLUŽBENE NOVINE

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Skrad, danom
odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
danom njegovog prestanka,
- smrću.
Članak 22.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i ni
su opozivi.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama Za
kona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive
dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga za
mjenik u skladu sa Zakonom. Nastavljanje obnašanja duž
nosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirova
nja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja man
data.
Članak 23.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne
prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u
sklad« s Odlukom Općinskog vijeća.
Članak 24.
Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost sudjelovati u
radu Vijeća i tijela u koja je izabran odnosno imenovan.
Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati raspravu o
pitanjima iz nadležnosti Vijeća, Vijeću predlagati donošenje
općih i drugih akata, davati amandmane na prijedloge općih
akata, pbstavljati pitanja Općinskom vijeću i pročelniku Je
dinstvenog upravnog odjela, koja se odnose na njihov rad ili
na poslove iz njihove nadležnosti.
Član Općinskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvr
đene odredbama Zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općin
skog vijeća.
Članak 25.
OpĆirisko vijeće donosi odluke iz svog djelokruga veći
nom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća, osini kada je Zakonom, ovim Statutom ili
Poslovnikom Općinskog vijeća određeno da se odluke do
nose većinom glasova ukupnog broja članova Općinskog vi
jeća;;/
Članak 26.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, osim
ako Općinsko vijeće ne odluči da se o određenom pitanju
glasuje tajno;
U slučajevima u kojima je Zakonom, ovim Statutom ili
Poslovnikom Općinskog vijeća propisano da se odluka do
nosi javnim glasovanjem, Općinsko vijeće ne može odlučiti
da se o tom pitanju glasuje tajno.
Glasovanje se provodi na način određen Poslovnikom.
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djelokruga Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju
pojedinih pitanja, te za izvršavanje određenih poslova i za
dataka za Općinsko vijeće..
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela jz
stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Op
ćinskog vijeća ili posebnom odlukom Općinskog vijeća o
osnivanju radnog tijela.
Članak 29.
Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine Skrad i za poslove državne uprave preni
jete na Općinu Skrad ustrojava Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire
provođenje odluka i općih akata Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koje
ga na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko Vijeće.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svoga
djelokruga i za svoj rad odgovoran je Općinskom vijeću i
predsjedniku Općinskog vijeća.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Osigurava
ju se u proračunu Općine, te iz drugih prihoda u skladu sa
Zakonom.
IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 30.
.'.","!
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lo
kalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora gra
đana, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, a
'
..Članak 31. . ., * •
' .'
j" 'VJ-'
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijed
logu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pita
njima određenim Zakonom i ovim Statutom. >
;«
Članak 32.
7
Referendum sukladno Zakonu i ovom Statutu raspisuje
Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine sVojihdanOva,
polovine mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih
u popis birača Općine Skrad.
Članak 33.
."';;'''•
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Op
ćinsko vijeće.
«.
O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovno
raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od
dana održavanja referenduma.
.
Članak 34.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji ima«,
ju prebivalište na području Općine Skrad i upisani su u po
pis birača Općine Skrad.

Članak 27.
Poslovnikom Općinskog vijeća se podrobnije propisuju
konstituiranje, način sazivanja sjednica, utvrđivanja dnev
nog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, održavanje
reda i disciplinske mjere, tijek sjednice, postavljanja pitanja,
odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga proceduralna pitanja.

Članak 35.>
Općinsko vijeće može prije donošenja odgovarajućih od
luka iz svoje nadležnosti konzultirati građane, odnosno tra
žiti prethodna mišljenja građana o određenim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se,
ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke po
sebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za sta
nje u Općini.

Članak 28.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i dru
ga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pita
nja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz

Članak 36.
Konzultiranje građana obavlja se anketiranjem, organizi
ranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišlje
nja vijeća mjesnih odbora i druge odgovarajuće načine, i
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Članak 37.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću dono
šenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz dje
lokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog
članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača
Općine Skrad.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.
Članak 38.
Građani i pravne osobe imaju pravo na način određen
Zakonom, te Poslovnikom Općinskog vijeća, podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Skrad, kao i na
nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Općine, ako se obra
ćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili
izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor
u roku od 30 dana od podnošenja predstavke, odnosno pri
tužbe.
V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 39.
Na području Općine Skrad osnivaju se mjesni odbori kao
oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lo
kalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na
život i rad građana.
,
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno
povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na
ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu.
Članak 40.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu
dati građani i njihove organizacije i udruženja, te Općinsko
vijeće.
O inicijativi i prijedlogu o osnivanju mjesnog odbora od
lučuje Općinsko vijeće uz prethodno mišljenje građana s
područja na koje se odnosi osnivanje mjesnog odbora.
Članak 41.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i pred
sjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog
odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno taj
nim glasovanjem. Na postupak izbora se primjenjuju odred
be Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općin
sko vijeće.
Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine.
Broj članova vijeća mjesnih odbora utvrđuje se poseb
nom odlukom Općinskog vijeća, a određuje se prema broju
stanovnika mjesnog odbora.
Članak 42.
Vijeće mjesnog odbora:
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika,
- saziva mjesne zborove,
- predlaže promjenu područja mjesnog odbora, odnosno
daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i
prijedlozima za osnivanja mjesnih odbora na njegovu pod
ručju,
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- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Op
ćine Skrad^,
- surađuje s udrugama na svom području o važnim pita
njima za građane mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, odlukama i
općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 43.
Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odbo
rima, odnosno za rad vijeća mjesnog odbora osiguravaju se
u općinskom proračunu.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom
proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom odlu
kom Općinskog vijeća.
Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore
obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Članak 44.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
- rješenje od interesa za svoje područje u postupcima iz
rade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata
Općine Skrad i njihova ostvarenja, te drugih akata od utje
caja na život građana i rad odbora,
- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i
uređenja naselja,
- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina,
parkova, škola i drugih objekata na svom području,
- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
Članak 45.
Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjed
nika i jednog potpredsjednika iz svog sastava na četiri godi
ne.
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.
Članak 46.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda
sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješ
ćuje o provođenju odluka vijeća,
- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog
odbora i Općinsko vijeće Općine Skrad.
Članak 47.
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost prisu
stvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora, predlagati vije
ću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova
djelokruga, raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima ko
ja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora, te obavljati
poslove i zadaće koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.
Članak 48.
Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i
predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja Općinsko vije
će u skladu sa Zakonom.
VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE SKRAD
Članak 49.
Imovinu Općine Skrad čine sve pokretne i nepokretne
stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini.
Općinsko vijeće može nekretninu u vlasništvu Općine
Skrad otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo
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na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj
cijeni, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.
Članak 50.
Općina Skrad ima prihode kojima u okviru samouprav
nog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Opčine Skrad moraju biti razmjerni s poslovima
koje obavljaju njezina tijela u skladu sa Zakonom.
Članak 51.
Prihodi Općine Skrad su:
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinska pra
va,
•* prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje
koje propiše Općina u skladu sa Zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacija Primorsko-goranske županije
i Republike Hrvatske,
'
- drugi prihodi određeni Zakonom i aktima Općinskog
vijeća.
Članak 52.
Prihode i rashode Općine Skrad planira Općinsko vijeće
godišnjim proračunom.
Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godi
nu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi,
vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od
tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vi
jeće u skladu sa Zakonom.
Članak 53.
Općina Skrad može se zaduživati u skladu s posebnim za
konima.
Članak 54.
Općina može davati jamstva korisnicima proračuna i
pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno društvima
u kojima ima udio ili dionice i davati zajmove u skladu s po
sebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.
VII. AKTI OPĆINE
Članak 55.
Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke i druge
opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti i to na način i
po postupku utvrđenim Poslovnikom.
Članak 56.
Jedinstveni upravni odjel kada izvršava opće akte Općin
skog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pra
vima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
,
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općin
skih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini
Skrad donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Članak 57.
Odluka i drugi opći akt prije stupanja na snagu objavljuju
se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Odluka i drugi opći akt stupa na snagu najranije osmi dan
od njegove objave.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog članka, općim ak
tom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stu
pa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Članak 58.
\
Odluka i drugi opći akt kojim se vrši izbor i imenovanje^
odnosno opoziv i razrješenje stupa na snagu danom izbora i
imenovanja, odnosno opoziva i razrješenja, osim ako samim
aktom nije drugačije određeno.
Članak 59.
Podrobnije odredbe o aktima Općine Skrad, ppstupku
donošenja i objavi akata, te o vjerodostojnom tumačenju
akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
VIII. JAVNOST RADA
Članak 60.
Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javaiv
Način ostvarivanja javnosti rada uredit će se Poslovni
kom Općinskog vijeća.
Članak 61.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća, kad se ra
di o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, dužni su
odgovarati na pisani podnesak, odnosno na pisani zahtjev,
primiti na razgovor građane s prebivalištem na području
Općine u roku od 30 dana od dana zaprimanja podneska,
odnosno zahtjeva.
IX. JAVNA RASPRAVA
Članak 62.
Kad je to propisano posebnim zakonom, pojedini akt se
prije donošenja stavlja na javnu raspravu.
Odlukom Općinskog vijeća može se svako pitanje iz sa
moupravnog djelokruga staviti na javnu raspravu.
Odluku iz stavka 2. ovog članka donosi se većinom glaso
va ukupnog broja članova Općinskog vijeća.
Stavljanje akta na javnu raspravu mora biti popraćeno
podacima o trajanju javne rasprave, načinu na koji se stav
ljaju primjedbe i prijedlozi, mjestu i vremenu, trajanja uvida
u nacrte akta i o stručnom tijelu koje prikuplja rezultate jav
ne rasprave.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 63.
Poslovnik Općinskog vijeća, te odluke i drugi akti Općin
skog vijeća uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku
od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
Članak 64.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti
Statut Općine Skrad (»Službene novine« broj 15/93 i 7/94).
Članak 65.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
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