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OPĆINE

Općina Mošcenička Draga
Članak 4.

25.
Na osnovi članka 8., točke 1., stavka 1. i članka 35. Za
kona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na
rodne novine« broj 33/01 i 60/01), Općinsko vijeće Općine
Mošcenička Draga, na sjednici održanoj 19. prosinca 2001.
godine, donosi
STATUT
Općine Mošcenička Draga
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuju status i ustrojstvo Općine
Mošcenička Draga (u daljnjem tekstu: Općine), i to:
- status, područje i granice,
- sam upravni djelokrug,
- obilježja pečati i Dan Općine,
- javna priznanja,
- ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
- finaciranje i imovina,
- akti Općine,
- neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,
- mjesna samouprava,
- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne te područne
(regionalne) samouprave,
- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza
u samoupravnom dijelokrugu Općine
II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE
Članak 2.
Općina Mošcenička Draga je jedinica lokalne samoupra
ve na području utvrđenom Zakonom o područjima župani
ja, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Naziv Općine je: OPĆINA MOŠCENIČKA DRAGA
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Mošćeničkoj Dragi, Trg slobode 7.
Članak 3.
Općina obuhvaća područje sljedećih naselja:
- Mošcenička Draga,
- Sv. Petar
- Kraj,
- Sv. Anton,
- Obrš,
- Sučići,
- Mošćenice,
- Kalac,
- Grabrova,
- Sv. Jelena,
- Golovik,
- Martina,
- Brseč,
- Zagorje,
- Donje Selo

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih op
ćina Kraj, Mošcenička Draga, Kalac, Mošćenice, Martina i
Brseč.
Granice Općine smiju se mijenjati na način i po postupku
propisanim zakonom.
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 5.
Općina je samostalna u odlučivanju i donošenju akata u
poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, u.skladu sa
Ustavom Republike Hravtske, zakonom i ovim Statutom.
Nadzor nad zakonitošću općih akata obavlja središnje ti
jelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regio
nalnu) samoupravu i Vlada Republike Hrvatske, na način i
po postupku utvrđenom zakonom.
Članak 6.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslo
ve lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potre
be građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni dr
žavnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdrastvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu
Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatno
sti navedene u stavku 1. ovog članka, odredit će se poslovi
čije obavljanje je Općina dužna oragnizirati te poslove koje
Općina može obavljati, ako je osigurala uvjete za njihovo
obavljanje.
Članak 7.
Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, Statu
tom županije i ovim Statutom, mogu se pojedini poslovi iz
samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Primorskogoransku županiju.
Članak 8.
U Općini se mogu obavljati određeni poslovi državne
uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna
uprava.
Troškovi obvaljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osi
guravaju se u državnom proračunu, sukladno zakonu.
IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE
Članak 9.
Općina ima svoja obilježja.
Obilježja Općine su:
a) grb Općine Mošcenička Draga i
b) zastava Općine Mošcenička Draga
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Članak 10.
Grb Općine čini sfcoliki (trokutasti) štit.
Polje štita je plave boje preko kojega je srebrno (bijelo)
sidro.
Preko sidra, u njegovoj gornjoj trećini, u križ su dijago
nalno prema dolje postavljena dva zlatna (žuta) vesla.
Članak 11.
Zastava Općine je tamnoplave boje s grbom Općine u
sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središ
njom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. ,
Članak 12.
,
Načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine Mošće
nička Draga utvrđuje se posebnim općim aktom kojega do
nosi Općinsko vijeće.
Članak 13.
Tijela Općine imaju pečat čiji je oblik propisan posebnim
propisom.
Način uporabe i čuvanje pečata utvrdit će se posebnom
odlukom koju donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom
i drugim propisima.
'• •

•

,

Članak 14.

U Općini se svečano obilježava 17. srpnja kao Dan Opći
ne Mošćenička Draga.
U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine,
te priređuju druge svečanosti.
V. J^VNA PRIZNANJA OPĆINE
Članak 15.
Javna priznanja Općine su: .,
• Povelja Općine,
• Plaketa Općine,
• Nagrada za životno djelo,
.
• Priznanje počasnog građanina Općine.
Javna priznanja i počasti Općine dodjeljuju se fizičkim i
pravnim osobama koje u svom radu i djelovanju značajno
doprinose promicanju interesa Općine.
Priznanje Počasnog građanina Općine može se dodijeliti
građaninu Republike Hrvatske ili druge države, koji je svo
jim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno
pridonio napretku i ugledu Općine Mošćenička Draga, os
tvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mi
ra u svijetu i napretku čovječanstva.
•
Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti
osoba koja ima prebivalište na području Općine Mošće
nička Draga.
Izgled i oblik, te način dodjeljivanja priznanaja i počasti
iz stavka 1. ovog članka odredit će Općinsko vijeće poseb
nim pravilnikom,
VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJE
LA OPĆINE
Čianak 16.
Tijelo Općine je Općinsko vijeće Općine Mošćenička
Draga.
1. Općinsko vijeće
Članak 17.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lo
kalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza
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jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće obavlja i dužnost općinskog poglavar
stva.
;, , .
.
Članak 18.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine, odnosno statutarnu odluku Op
ćine,
2. donosi Poslovnik Općinskog vijeća, odnosno Odluku o
privremenom poslovničkom redu,
3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja
iz samoupravnog djelokruga Općine, sukladno posebnim
propisima,
4. donosi odluku o udruživanju u udruge općina, gradova
i županija, u skladu sa zakonom,
5. donosi odluke o uspostavi međusobne suradnje š dru
gim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoupra
ve u Republici Hrvatskoj, odnosno s jedinicama lokalne i
regionalne samouprave drugih država,
6. donosi opći akt o uvjetima, načinu i postupku gospoda
renja imovinom općine, pravima i obvezama,
7. donosi proračun i godišnji obračun općinskog prora
čuna, kao i odluku o izvršenju općinskog proračuna, od
nosno odluku o privremenom financiranju općine,
8. raspisuje referendum,
9. obavalja izbor, imenovanje i rezrješenje:
- predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, koji
obavljaju dužnost općinskog načelnika i njegovog zamje
nika, • ' • " ' .
- predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
- drugih predstavnika i nositelja dužnosti, odnosno osoba,.
određenih Statutom ili drugim propisima,
10. nadzire rad predsjednika Općinskog vijeća u obavlja
nju dužnosti općinskog načelnika, a najmanje jednom godiš
nje razmatra izvješće o radu predsjednika vijeća u obavlja
nju te dužnosti,
11. iskazuje povjerenje predsjedniku Općinskog vijeća u
obavljanju dužnosti općinskog načelnika i njegovom zamje
niku,
.
12. odlučuje o nepovjerenju predsjedniku Općinskog vi
jeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika i njegovom
zamjeniku,
\
13. donosi.odluku o ustroju i djelokrugu rada jedinstve
nog Upravnog odjela Općine,
14. donosi odluku o zajedničkom organiziranju s jednom
ili više jedinica lokalne samouprave pojedinih poslova iz sa
moupravnog djelokruga na način iz stavka 1. Članka 40.
ovog Statuta,
15. donosi odluku o ustroju i načinu rada zajedničkih ti
jela i službi organiziranih za obavljanje pojedinih poslova
iz samoupravnog djelokruga općine, sukladno sporazumu
o međusobnim odnosima s drugim jedinicama lokalne sa
mouprave,
>
16. objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje pročel
nika jedinstvenog Upravnog odjela Općine, te obavlja izbor
i imenovanje pročelnika,
17. objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje rukovo
ditelja zajedničkih tijela ili službi, zajedno sa općinskim vi
jećem drugih jedinica lokalne samouprave za koja su ista
osnovana,
18. donosi odluku o povjeravanju pojedinih poslova iz sa
moupravnog djelokruga općine županiji, odnosno mjesnoj
samoupravi,
19. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obav
ljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti od
interesa za općinu, u samoupravnom djelokrugu općine,
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20. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko
vijeće,
21. donosi odluke o dodjeli javnih priznanja i počasti op
ćine,
22. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelo
krug zakonom, Statutom i Poslovnikom, odnosno odlukom
o privremenom poslovničkom redu.
U obavljanju dužnosti Općinskog poglavarstva, Općinsko
vijeće:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstav
ničkog tijela,
3. nadzire i usmjerava djelovanje Upravnog odjela Opći
ne Mošćenička Draga u samoupravnom djelokrugu i u po
slovima državne uprave koji se obavljaju u općini, odnosno
rad zajedničkih tijela i službi organiziranih za obavljanje po
jedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine,
4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine te njezinim prihodima i izdacima, u
skladu sa zakonom i Statutom,
5. obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Članak 19.
Općinsko vijeće čini 9 članova.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim
izborima traje četiri godine.
Mandat članova općinskog vijeća izabranih na privreme
nim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavnič
kog tijela jedinice lokalne samouprave.
Članak 20.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno.
Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije
opoziv.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u
skladu sa odlukom Općinskog vijeća.
Članak 21.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u
roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik
središnjeg tijela uprave nadležnog za poslove lokalne i pod
ručne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ukoliko se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom
roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora
predsjednika, predsjedava najstariji član Općinskog vijeća.
Članak 22.
Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji
se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.
Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vi
jeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili na
prijedlog najmanje četiri (4) člana Općinskog vijeća.
Prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora biti podnesen u
pisanom obliku i potvrđen imenima i prezimenima te potpi
sima članova Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća smije predložiti samo jednog kan
didata za predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Članak 23.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se
pojedinačno javnim ili tajnim glasovanjem.
O načinu izbora predsjednika i potpredsjednika Općin
skog vijeća iz stavka 1. ovog članka odlučuje se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća.
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Za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća iza
bran je kandidat za kojega je glasovala većina od ukupnog
broja vijećnika.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i pot
predsjednika Općinskog vijeća, a niti jedan ne dobije većinu
glasova od ukupnog broja vijećnika ili kandidati dobiju isti
broj glasova, glasovanje se ponavlja.
Ukoliko u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne
dobije većinu glasova svih članova Općinskog vijeća, ponav
lja se kandidacijski postupak.
Članak 24.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika,
nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.
Članak 25.
Općinsko vijeće radi na sjednicama ako je na sjednici na
zočna većina članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće u pravilu donosi odluke većinom glasova
nazočnih članova osim u slučajevima kad je propisana druga
većina.
Većinom glasova svih članova Općinskog vijeća odlučuje
se o:
- Statutu Općine Mošćenička Draga i Poslovniku o radu
Općinskog vijeća, odnosno statutarnoj odluci i odluci o pri
vremenom poslovničkom redu,
- proračunu ili odluci o privremenom finaciranju Općine
Mošćenička Draga i godišnjem obračunu proračuna,
- izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
koji obavljaju dužnost općinskog načelnika i njegovog za
mjenika,
- iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Općinskog vijeća
u obavljanju dužnosti općinskog načelnika odnosno njego
vom zamjeniku,
- donošenju odluke o učlanjenju Općine Mošćenička
Draga u udrugu općina, gradova i županija, u skladu sa za
konom,
- donošenju odluke o suradnji sa drugim jedinicama lo
kalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hr
vatskoj, odnosno
- sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih
država,
- donošenju općih akata o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja imovinom općine, pravima i obvezama,
- drugim pitanjima, kada je to sukladno odredbama za
kona, Statuta odnosno statutame odluke ili odluke o privre
menom poslovničkom redu sukladno sa odredbama ovoga
Statuta.
Članak 26.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog
vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.
U slučaju spriječenosti predsjednika Općinskog vijeća,
sjednicu saziva i njome predsjeda potpredsjednik Općinskog
vijeća po predsjednikovoj ovlasti, odnosno osoba koja je bi
la ovlaštena sazvati sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu po potrebi,
a najmanje jednom mjesečno.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje četiri
(4) člana Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana pri
mitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu
u propisanom roku, sjednicu Općinskog vijeća sazvati će žu
pan.
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Članak 27.
Glasovanje na sjednicama Općinskog vijeća u pravilu je
javno.
Članovi Općinskog vijeća izjašnjavaju se na jedan od slje
dećih načina: »za« prijedlog, »protiv« prijedloga ili se suzdr
žavaju od glasovanja.'.
',
Općinsko vijeće može odlučiti da se o pojedinim pita
njima glasuje tajno.
Članak 28.
Općinsko vijeće može osnovati stalna i privremena radna
tijela Općinskog' vijeća u svrhu pripreme prijedloga općih i
pojedinačnih akata iz njegova djelokruga.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
- Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatno povjerenstvo,
- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
- Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo, kulturu i
šport,
- Odbor za komunalne djelatnosti
Članovi radnih tijela Općinskog vijeća u pravilu se biraju
iz redova stručnjaka za pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine. Članom radnog tijela smije biti samo je
dan član Općinskog vijeća.
Mandat članova radnih tijela je četiri (4) godine.
Radna tijela iz podstavka 1., 2. i 3., stavka 2. ovog članka
imaju predsjednika i dva člana, a radna tijela podstavka 4.,
5. i 6. imaju predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrje
šuje Općinsko vijeće.
Stalna radna tijela:
- skrbe o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine za koje su osnovana,
- podnose Općinskom vijeću prijedloge općih i pojedinač
nih akata koje donosi Općinsko vijeće,
- daju primjedbe i mišljenja na prijedloge akata koje Op
ćinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- razmatraju stanje u djelokrugu za koji su osnovana,
- podnose izvješće o radu Općinskom vijeću.
Pobliže odredbe o načinu rada tijela iz stavka 1. ovog
članka određuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 29.
Pravo predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće
imaju članovi Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vi
jeća u Obavljanju dužnosti Općinskog načelnika, odnosno
njegov zamjenik, zajednička tijela ili službe osnovane za
obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, radna tijela Općinskog vijeća i građani.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću dono
šenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz nje
gova djelokruga.
O prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće mora
raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 20% birača
upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnosite:
ljima najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijema prijed
loga.
Članak 30.
Ostala pitanja u svezi rada Općinskog vijeća potanko se
uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno Odlukom
o privremenom poslovničkom redu.
2. Predsjednik Općinskog vijeća
Članak 30.
Dužnost općinskog načelnika obavlja predsjednik Općin
skog vijeća, a dužnost zamjenika načelnika obavlja potpred
sjednik Općinskog vijeća.

~~

Petak, 21. prosinca 2001.

Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika zastupa Općinu Mošćenička Draga.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika obavlja izvršne poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine te prenesene poslove državne uprave, u
skladu s posebnim zakonom, drugim propisima i ovim Sta
tutom.
• , • <f
Članak 31.
Predsjednika Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razlo
ga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje pot
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnpsti Op
ćinskog načelnika može obavljanje određenih poslova, iz
svog djelokruga povjeriti svojem zamjeniku.
Ovlaštenje iz prethodnih stavaka mora biti u pisanom ob
liku.
Članak 32. •

•

Za obavljanje poslova državne uprave prenesenih u dje
lokrug tijela Općine, predsjednik Općinskog vijeća u obav
ljanju dužnosti općinskog načelnika, odgovoran je središ
njim tijelima državne uprave.
Članak 33.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika osigurava izvršavanje općih akata Općin
skog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statu
tom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Upravnog odje
la Općine i zajedničkih tijela i službi u poslovima iz samou
pravnog djelokruga Opčine, u skladu s odredbama zakona i
ovog Statuta.
Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika, ima pravo obustaviti od primjene opći
akt Općinskog vijeća u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u
roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.
Ukoliko Općinsko vijeće ne otkloni nedostatke u općem
aktu na način i u roku kako je određeno u prethodnom
stavku, predsjednik Općijiskog vijeća u obavljanju dužnosti
općinskog načelnika dužan je u roku od 8 dana o tome oba
vijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice lokalne i pod
ručne (regionalne) samouprave.
Članak 35.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti Op
ćinskog načelnika dužan je primiti na razgovor svakog gra
đanina s prebivalištem na području Općine Mošćenička
Draga u roku od 30 dana od dana prijave, te u istom roku
dati odgovor u pisanom obliku na podnesene predstavke ili
pritužbe.
Članak 36.
Na prijedlog najmanje 4 člana Općinskog vijeća, može se
pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Općinskog Vijeća
u obavljanju dužnosti općinskog načelnika, odnosno njego
va zamjenika.
Glasovanje o povjerenju predsjedniku Općinskoj vijeća u
obavljanju dužnosti općinskog načelnika, odnosno njego
vom zamjeniku može zahtijevati i predsjednik Općinskog
vijeća ili njegov zamjenik.
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Članak 37.
Predsjedniku Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika, odnosno njegovom zamjeniku, prestaje
ta dužnost, kao i dužnost predsjednika Općinskog vijeća,
odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća, prije isteka
mandata, danom kada ga Općinsko vijeće razriješi dužnosti
u povodu podnesene ostavke ili u povodu iskazanog nepo
vjerenja, odnosno danom imenovanja povjerenika Vlade
Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom propisane
okolnosti za imenovanje povjerenika.
Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje predsjedniku
Općinskog vijeća u obavljnju dužnosti općinskog načelnika,
odnosno njegovom zamjeniku, ono mora izabrati novog
predsjednika vijeća, odnosno potpredsjednika, u roku od
30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Op
ćinskog vijeća, u obvaljanju dužnosti općinskog načelnika,
odnosno njegovom zamjeniku, predsjedniku Općinskog vi
jeća odnosno potpredsjedniku Općinskog vijeća ne prestaje
dužnost člana Općinskog vijeća.
3. Upravna tijela Općine
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Članak 43.
Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog
odjela Općine, odnosno zajedničkih tijela ili službi, osigura
vaju se u Općinskom proračunu, te iz drugih izvora utvrđe
nih zakonom i ovim Statutom.
Troškovi obavljanja poslova državne uprave prenesenih
na upravna tijela Općine podmiruju se iz državnog prora
čuna.
VII. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 44.
Radi manje od 1700 stanovnika sa stalnim mjestom bo
ravka na području Općine Mošćenička Draga mjesni odbori
se ne osnivaju.
Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokal
nim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na
život i rad građana u Općini Mošćenička Draga osigurava se
putem mjesnih zborova građana, referenduma i javnosti
rada Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju dužnosti načelnika i Upravnog odjela za samou
pravu i upravu.

VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
Članak 38.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opći U ODLUČIVANJU
ne, kao i prenesenih poslova državne uprave osniva se je
Članak 45.
dinstveni Upravni odjel Općine.
Građani
mogu
neposredno
sudjelovati u odlučivanju o lo
Organizaciju i ustroj jedinstvenog Upravnog odjela Opći-'
ne utvrđuje Općinsko vijeće odlukom o ustroju i djelokrugu kalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora gra
đana.
rada upravnog tijela.
Članak 39.
Upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojega na
temelju javnog natječaja imenuje Općinsko vijeće.
Članak 40.
Obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog dje
lokruga Općina može organizirati zajedno sa jednom ili više
jedinica lokalne samouprave na jedan od sljedećih načina:
- osnivanjem zajedničkih tijela ili službi,
- osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva,
- zajedničkim organiziranjem poslova u skladu s poseb
nim zakonima.
Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajed
ničkom organiziranju obavljanja poslova iz svog samouprav
nog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom.
Sporazum iz stavka 2. ovog članka sklapa predsjednik
Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načel
nika, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.
Članak 41.
Upravni odjel Općine, odnosno zajedničko tijelo ili slu
žbe za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelo
kruga Općine izvršavaju zakone i druge propise te opće i
pojedinačne akte Općinskog vijeća i odgovorni su za stanje
u oblasti za koju su osnovani.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su svojim radom
omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana, fizičkih i
pravnih osoba.
Članak 42.
Upravni odjel Općine, odnosno zajedničko tijelo ili slu
žbe, samostalni su u okviru svog djelokruga.
Upravni odjel Općine, odnosno zajednička tijela ili službe
odgovorni su Općinskom vijeću i predsjedniku Općinskog
vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika, za zako
nito i pravovremeno obavljanje poslova iz svojeg djelokru
ga-

1. Referendum
Članak 46.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijed
logu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta
ili drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Članak 47.
Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu podnijeti:
- četiri (4) člana Općinskog vijeća,
- predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika,
- 30% birača upisanih u birački popis Općine.
Općinsko vijeće dužno je raspravljati o svakom prijedlo
gu za raspisivanje referenduma, a ukoliko se prijedlog ne
prihvati, dužno je o razlozima odbijanja prijedloga izvijestiti
predlagatelja.
Članak 48.
Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja
o kojima građani odlučuju referendumom, datum glasova
nja, tijela za provedbu referenduma te područje za koje se
referendum provodi.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji ima
ju prebivalište na području Općine i koji su upisani u popis
birača.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za Općin
sko vijeće.
2. Mjesni zbor građana
Članak 49.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zboro
va građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz dje
lokruga Općine.
Prijedlog za traženje mišljenja može podnijeti:
- četiri (4) člana Općinskog vijeća,
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» - predsjednik Općinskog vijeća U obavljanju dužnosti općiiiskoginačelnifca^
;
;
;
»Općinsko vijeće dužno je raspravljati o svakom prijedlo
gu za traženje mišljenja, a ukoliko prijedlog ne prihvati
dužno je o razlozima odbijanja prijedloga izvijestiti predla
gatelja.
Zahtjevom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o
kojemu se traži mišljenje od mjesnih zborova građana, od
nosno područja mjesnih odbora od kojeg će se tražiti mišlje
nje.
3. Prijedlozi, predstavke i pritužbe građana
Članak 50.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati dono
šenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz nje
govog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka L ovog članka će se razmatarti
ukoliko ga potpisom podrži najmanje 20% birača upisanih
u birački popis.
Općinsko vijeće po prijedlogu je obvezno postupiti su
kladno stavku 3. članka 29. ovog Statuta.
Članak 51.
Svaki građanin, fizička i pravna osoba ima pravo podno
siti predstavke ili pritužbe Općinskom vijeću i predsjedniku
Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načel
nika, odnosno njegovom zamjeniku, koje se odnose na nji
hov rad kao i na rad službenika i namještenika u Upravnom
odjelu Općine, odnosno zajedničkom tijelu ili službi osnova
nom za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog dje
lokruga Općine, kojima se obraćaju u postupcima ostvarivanjasvojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužno
sti. .;• • • •
Predstavke i pritužbe podnose se pisano, putem knjige za
pritužbe ili usmeno na zapisnik.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika dužan je osigurati da knjiga pritužbi bude
na raspolaganju građanima.
Na podnesene predstavke i pritužbe predsjednik Općin
skog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika i pro
čelnik Upravnog odjela Općine dužni su dati odgovor u ro
ku od 30 danaod dana podnošenja predstavke ili pritužbe.
VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MOŠ
ĆENIČKA DRAGA
1. Imovina Općine Mošćenička Draga
Članak 52.
Sve nekretnine i pokretne stvari te imovinska i druga pra
va koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.
Općina mora upravljati^ koristiti.se i raspolagati svojom
imovinom.pažnjom ek>brog domaćina;
Imovinom is stavka 1. ovog članka upravlja i raspolaže
Općinsko vijeće u skladu s posebnom odlukom Općinskog
vijeća kojom se uređuju uvjeti, način i postupak gospodare
nja imovinom u vlasništvu Općine.
Članak 53. ,
Pojedinačne akte (ugovore) o kupnji, prodaji odnosno
prometu nekretnina^ o davanju u zakup ili drugom pravnom
poslu glede, nekretnina i pokretnina, priprema Upravno ti
jelo Ćaćine, a potpisuje ga predsjednik Općinskog vijeća
u obavljanju dužnosti općinskog načelnika, u skladu sa za
konom i općim aktom: Općine.
Pojedinačni akt (odluka, ugovor, sporazum i dr.) o osni
vanju, prestanku i statusnim promjenama trgovačkog dru
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štva ili javne ustanove u vlasništvu Općine donosi Općinsko
vijeće, a potpisuje ga predsjednik Općinskog vijeća u obav
ljanju dužripsti općinskog načelnika.
2. Financiranje Općine Mošćenička Draga

!

Članak 54.
Općina Mošćenička Draga ima svoje prihode kojima u
okviru svog samoupravnog djelokruga samostalno raspola
že. * .
.
• - . •'
/.".;;_. ..,.;;•• Prihodi Općine su:
L općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih
prava,
#
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice
'. '
.
'./.,' . ,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko
vijeće,
5. novčane naknade i oduzeta imovinska korist za prekr
šaje, koje Općina sama propiše u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvat
skom,
7. sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predvi
;
đena u državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 55.
Općinsko vijeće na prijedlog predsjednika Općinskog vi
jeća u obvaljanju dužnosti općinskog načelnika, donosi Op
ćinski proračun za narednu proračunsku godinu dp konca
tekuće godine.
Ukoliko se ne donese Općinski proračun u roku propisa
nom stavkom 1. ovog članka vodi se privremeno financira
nje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.
Odluku o privremenom finaciranju donosi Općinsko vije
će sukladno zakonu.
Članak 56.
Nakon isteka proračunske godine Općinsko vijeće donosi
godišnji obračun Općinskog proračuna u rokovima i na na
čin propisan posebnim zakonom, drugim propisima i općim
aktom Općine.
Članak 57.
Nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Op
ćine obavlja Općinsko vijeće.
Zakonitost materijalnog i finacijskog poslovanja Općine
nadziru zakonom ovlaštena tijela.
IX. AKTI OPĆINE
.1. Opći akti
Članak 58.
Općinsko vijeće, na osnovi prava i ovlaštenja utvrđenih
zakonom, u svom samoupravnom djelokrugu donosi Statut,
odluke i druge akte u skladu sa Statutom te daje autentična
tumačenja Statuta i akata iz svojeg djelokruga.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i rješe
nja.
Članak 59.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika donosi odluke, zaključke, rješenja, pravil
nike, preporuke, naputke, povelje zahvalnice i druge akte.
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Članak 60.
Opće akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje pred
sjednik Općinskog vijeća, ili potpredsjednik, odnosno osoba
koja je, u skladu sa odredbama ovog Statuta, predsjedavala
sjednici Općinskog vijeća.
Članak 61.
Opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u službenom
glasilu Primorsko-goranske županije.
Opći akti predsjednika Općinskog vijeća koje donosi u
obavljanju dužnosti općinskog načelnika i opći akti Uprav
nog odjela Općine, objavljuju se na oglasnoj ploči Općine, a
ukoliko je pojedinim aktom predviđeno i u službenom gla
silu Primorsko-goranske županije.
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- objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu
Primorsko-goranske županije i na oglasnoj plači Općinskog
vijeća, na način propisan poslovnikom o radu općinskog vi
jeća.
Članak 68.
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci
iz rada i nadležnosti Vijeća, predsjednika Općinskog vijeća
u obvaljanju dužnosti općinskog načelnika, Upravnog odje
la Općine i zajedničkih službi i tijela, ne smiju objavljivati
jer predstavljaju tajnu te način njihovog čuvanja.
XI. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE i PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOU
PRAVE

Članak 62.
Opći akt stupa na snagu najranije osam dana nakon dana
objave u službenom glasilu.
Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, opći akt može
stupiti na snagu danom objave u službenom glasilu.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 69.
U svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u unapređiva
nju gospodarskog, društvenog, kulturnog i svekolikog raz
vitka, Općina uspostavlja, uređuje i održava suradnju sa
drugim jedinicama lokalne i područne (reginalne) samou
prave.

Članak 63.
Upravni odjel Općine Mošćenička Draga i zajedničke
službe i tijela osnovana za obavljanje pojedinih poslova iz
njezinog samoupravnog djelokruga neposredno izvršavaju
i nadziru provođenje općih akta Općinskog vijeća.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravno
tijelo, odnosno zajednička služba ili tijelo mogu u slučaju
neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim
aktom i zakonom.

Članak 70.
Radi suradnje u smislu članka 69. ovog Statuta Općina sa
drugim jedinicama lokalne samouprave može osnovati trgo
vačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajed
nička upravna tijela i službe, te uspostaviti druge odgovara
juće oblike suradnje.

2. Pojedinačni akti
Članak 64.
Upravni odjel Općine, odnosno zajedničke službe i tijela
osnovani za obavljanje pojedinih poslova, u izvršavanju op
ćih akata iz članka 58. i 59. ovog Statuta, donose pojedinač
ne upravne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na donošenje akata iz stavka 1. ovog članka primjenjuju
se odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narod
ne novine« broj 53/91 i 103/96).
Članak 65.
Podrobnije odredbe o aktima Općine, o načinu i postup
ku donošenja te autentičnom tumačenju tih akata utvrđuje
se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
X. JAVNOST RADA
Članak 66.
Rad Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju dužnosti općinskog načelnika, Upravnog odjela
Općine, zajedničkih službi i tijela za obavljanje pojedinih
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, je javan.
Članak 67.
Javnost rada Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog
vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika, Upravnog
odjela Općine i zajedničkih službi i tijela za obavljanje po
jedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine osigu
rava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima jav
nog priopćavanja,

Članak 71.
Općina smije uspostaviti i posebne prijateljske oblike su
radnje s drugim jedinaicama lokalne samouprave u Repu
blici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se
povelja, koju u ime Općine potpisuje predsjednik Općin
skog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika, su
kladno odluci Općinskog vijeća.
XII. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA
Članak 72.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti op
ćinskog načelnika dužan je dostaviti ovaj Statut i opće akte
koje donosi Općinsko vijeće, pročelniku županijskog ureda
državne uprave u čijem su djelokrugu poslovi opće uprave,
u roku od 8 dana od dana donošenja.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 73.
Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnjeti 4 člana Op
ćinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća u obvaljanju
dužnosti općinskog načelnika ili Komisija za Statut, poslov
nik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog sa obrazloženjem podnosi se u pisanom obliku
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća odlučuje da li će i kada, odnosno u kojem roku pri
stupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Članak 74.
Ukoliko se nakon provedene rasprave ne donese predlo
žena promjena Statuta, isti prijedlog se može ponovno sta
viti na dnevni red Općinskog vijeća u roku kojeg odredi
Općinsko vijeće na sjednici na kojoj se je raspravljalo o pro
mjeni Statuta, ali ne prije od dva mjeseca od dana zaključi
vanja rasprave o prijedlogu.

SLUŽBENE
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Članak 75.
^ v *>
Poslovnik rada Općinskog vijeća i ^ u | | d p 1 ^ akfi 0pćin-'
skog vijeća uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku
od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Općine
ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog
Statuta odnosno zakona.
U slučaju suprotnosti akata iž stavka 2. ovog članka ne
posredno SQ. primjenjuju adredbe ovog Statuta. '
'"
'
' Članak 76. (
' '' ..'''.
' 'Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Županije
primorsko-goranske broj li/93).
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/01-01/18
UKbrQJ;;2156/d3-Ćl-l
M;;Draga, 19; prosinca 2001.
"Vrsta prihoda
1.'Porezni prihodi
2.' Neporezni prihodi
3., Kapitalni prihodi
4. Potpore
5.'tfrŽavni dug
Ukupni prihodi

Petak, 21. prosinca 2001,

NOVINE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Anton Rudan, v. r. % ^-

26.
Temeljem članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne no
vine« broj 92/94) i članka 28. Statuta Općine Mošćenička
Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, rta sjed
nici održanoj 19.:prosinca 2001. godine, donosi*
PROCJENU KRETANJA PRIHODA I RASHODA
Općine Mošćenička Draga za 2003. i 2004. godinu
Utvrđuju se planirani prihodi Proračuna Općine Mošće
nička Draga za 2003. i 2004. godinu, kako slijedi:

2002.
1.220.000,00
1.689.900,00
55.000,00
500.000,00
3.464.900,00

2003.
1.250.000,00
1.700.000,00
200.000,00
500.000,00
13.200.000,00
16.850.000,00

Index
3/2
102,45
100.59
363.63
100.00
486.30

2004.
1.260.000,00
1.800.000,00
700.000,00
'500.000,00
12.800.000,00
17.060.000,00

Inde?:
5/3
100.80
105.88
350.00
100.00
96,96
101.24

Utvrđuju se planirani r ashodi Proračuna Opcline Mošćenička Draga za 2003. i 2004. godinu, kako slijecii: /
Vrsta rashoda
l.,3$kuqi rashodi
2, JSkpitalni rashodi
3^!&<piata duga
Ukupni rashodi

2002.
2.571.220,00
893.680,00
3.464.900,00

2003.
2.580.000,00
13.870.000,00
400.000,00
16.850.000,00

POREZNI PRIHODI - S obzirom na postojeći porezni
i sustav ne očekuje se značjaniji porast prihoda.
NEPOREZNI PRIHODI - Svake naredne godine plani
ra se blagi porast, n o s obzirom na nepromijenjene iznose
visine komunalne naknade i komunalnog doprinosa ne oče
kuje se znatno veći prihod.
KAPITALNI PRIHODI - Planiraju se, kao prihodi od
prodaje ^općinskog zemljišta, ali veći prihodi se ne planiraju
. do 20Ć(4v godine kada će nam ovi prihodi biti potrebni za ot
plata dijela javnog duga.
POTPORE - Planiraju se u istom iznosu svake godine a
odnose se na kapitalne prihode dijelom od Županije i Hr
vatskih voda za kapitalna ulaganja.
DRŽAVNI DUG - HBOR kredit za izgradnju vo
doopskrbnog sustava Visoka zona Mošćenička Draga stavit
će se u otplatu. 2003. godine otpaćuju se samo kamate, dok
2004i godine dospijeva na naplatu glavnica.
TEKUĆI RASHODI - Planiraju se na istoj osnovi svake
godiffie.

Index
3/2
100.34
1.552,00
48630

2004.
2.500.00,00
13.110.000,00
1,450.000,00
17.060.000,00

Index
5/3
96,89
94.52
362.5b
101.24

KAPITALNI RASHODI - Planiraju se za izradu vo
doopskrbe i kanalizacije, te tekuće kapitalne investicije koje
tijekom ovog razdoblja budu prioritet.
OTPLATA DUGA - Prema otplatnom planu, grace preriod od dana stavljanja na naplatu kredita je 1 (jedna) go
dina u kojoj se plaćaju samo kamate, dok 2004. godine na
naplatu pristiže i otplata glavnice.
Klasa: 011-01/01-01/19
Ur. broj: 2156/03-01-1
M. Draga, 19, prosinca 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Anton Rudan, v. r.
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