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Općina Klana
27.
Na temelju članka 8. točka 1. i članka 35. točka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), Op
ćinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 9. listo
pada 2001. godine donijelo je
STATUT
Općine Klana
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine
Klana (u daljem tekstu: Općina) i to:
a) status, područje i granice,
b) samoupravi djelokrug,
c) obilježja, pečati i Dan Općine,
d) javna priznanja,
e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
f) financiranje i imovina,
g) oblici konzultiranja građana,
h) provođenje referenduma,
i) mjesna samouprava,
j) ustrojstvo i rad javnih službi,
k) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te podru
čje (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu,
1) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obve
za.
II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE
Članak 2.
Općina Klana je jedinica lokalne samouprave, na podru
čju utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj.
Naziv Općine je: Općina Klana.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Klani, Klana 33.
Članak 3.
Općina obuhvaća područje sljedećih naselja:
Klana sa dijelovima naselja: Podstrmac, Kalužica, Predboršt, Zatrep, Laže i Pilana,
Studena,
Škalnica,
Lisac i
Breza.
Članak 4.
Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih op
ćina, Općina Jelenje, Viškovo, Kastav, Matulji te državnom
granicom sa Republikom Slovenijom.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku
propisanim zakonom.
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 5.
Općina Klana je samostalna u svom odlučivanju i dono
šenju akata u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga,

u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim
Statutom.
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje donosi Općin
sko vijeće obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno
za lokalnu i područnu samoupravu i Vlada Republike Hr
vatske na način i po postupku utvrđenom zakonom.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslo
ve lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju potrebe
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni držav
nim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
a) uređenje naselja i stanovanje,
b) prostorno i urbanističko planiranje,
c) komunalne djelatnosti,
d) brigu o djeci,
e) socijalnu skrb,
f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
g) odgoj i osnovno obrazovanje,
h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
i) zaštitu potrošača,
j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
k) protupožarnu i civilnu zaštitu.
Članak 6.
Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz
samoupravnog djelokruga Općine iz članka 5. ovog Statuta
prenesu na Primorsko-goransku županiju, odnosno mjesnu
samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od Primorsko-goranske žu
panije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelo
kruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno
prihoda za njihovo obavljanje.
IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE
Članak 7.
Općina Klana ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.
Izgled, upotreba i čuvanje grba i zastave utvrdit će se po
sebnom odlukom.
Posebnom odlukom odredit će se svečana pjesma Općine
Klana i način i uvjeti izvođenja svečane pjesme, te dani koji
se svečano slave.
Članak 8.
Na području Općine mogli se koristiti i isticati državna
zastava, županijska zastava i zastava Općine Klana te u po
sebnim prigodama i druge zastave.
Članak 9.
Općina ima pečat.
Tijela i službe Općine mogu imati posebne pečate.
Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka, te način njihove
uporabe i čuvanja, uređuju se posebnom odlukom Općin
skog vijeća.
Članak 10.
U Općini se svečano obilježava 16. kolovoza - Rokova,
kao Dan Općine.
U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine,
te priređuju druge svečanosti i manifestacije.
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V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE
Članak 11.
Javna priznanja Općine su:
a) Nagrada za životno djelo Općine Klana,
b) Nagrada Općine Klana,
c) Plaketa Općine Klana,
d) Grb Općine Klana,
e) Priznanje počasnog građanina Općine Klana,
f) Priznanje Općine Klana.
Članak 12.
Nagrada za životno djelo Općine Klana dodjeljuje se fi
zičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih
odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti,
kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih
djelatnosti, posebno značajnih za Općinu, kada se ocijeni
da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utka
la u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezul
tat u odnosnom području.
Članak 13.
Nagrada Općine Klana dodjeljuje se fizičkim i pravnim
osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa
i unapređenje djelatnosti iz članka 5. ovog Statuta, od po
sebnog značaja za Općinu,
Članak 14.
Plaketa Općine klana dodjeljuje se fizičkim i pravnim
osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odno
sa i unapređenju djelatnosti iz članka 5. ovog Statuta, zna
čajne za Općinu.
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Općinsko vijeće obavlja dužnosti Općinskog poglavar
stva.
Članak 19.
Općinsko vijeće:
a) donosi statut Općine,
b) donosi poslovnik, odluke i opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine i osigurava nji
hovo provođenje,
c) bira i razrješuje predsjednika, potpredsjednika Općin
skog vijeća,
d) osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te
imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, dru
gim propisima i ovim Statutom,
e) uređuje ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog
tijela Općine,
f) osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavlja
nje gospodarskih/društvenih, komunalnih i drugih djelatno
sti od interesa za Općinu,
g) upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine, kao i njenim prihodima i rashodima, u
skladu sa zakonom i ovim Statutom,
h) donosi proračun i godišnji obračun proračuna,
i) donosi odluke o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu
i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine),
j) raspisuje referendum,
k) obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim
propisima stavljeni u djelokrug rada Općinskog vijeća.
Članak 20.
Općinsko vijeće ima 9 članova, odnosno vijećnika.

Članak 21.
a) Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpred
sjednika. Predsjednik Općinskog vijeća obavlja dužnosti na
čelnika, a potpredsjednik Općinskog vijeća dužnost zamje
nika općinskog načelnika.
b) Predsjednik Općinskog vijeća zastupa Općinu i nositelj
je izvršne vlasti.
Članak 16.
c) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općin
Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građa skog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo te
nin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim ra daje ovlasti za zastupanje Općine i Općinskog vijeća u po
dom, znanstvenim i političkim djelovanjem značajno prido jedinim pitanjima.
nio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demo
d) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potre
kracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i na
pretka čovječanstva. Počasnim građaninom ne može se bi, a najmanje jedanput u tri mjeseca, priprema i predlaže
proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine dnevni red vijeća te upućuje prijedloge ovlaštenih predlaga
telja. Pri tome mu, po potrebi, pomažu potpredsjednik vi
Klana.
jeća, upravni odjel i radna tijela vijeća.
e) Obavlja nadzor nad zakonitošću rada jedinstvenog
Članak 17.
upravnog odjela i ima pravo zadržati od izvršenja opći akt
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom.
propisi te zatražiti od Vijeća da se u roku od 15 dana ot
Osim javnih priznanja u smislu članka 11. ovog Statuta, kloni nedostatak.
za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i dodi
f) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog
jeliti i druga priznanja.
tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJE
g) Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu
LA OPĆINE
u roku iz stavka 6. ovog članka, sjednicu će sazvati Župan
PGŽ u daljnjem roku od 15 dana.
a) Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće
h) Predsjednik Vijeća može, u skladu sa Statutom, obav
ljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti pot
Članak 18.
predsjedniku Vijeća. On se je pri obavljanju tih poslova du
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lo žan pridržavati uputa predsjednika.
kalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga.
i) Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti pot
Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i predsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju poslovni
ovim Statutom.
kom Općinskog vijeća.
Članak 15.
_ Grb Općine Klana dodjeljuje se građanima Općine, osta
lim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih
zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak
čovječanstva.
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b) Općinska uprava

Članak 22.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim
izborima traje četiri godine.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na prijevre
menim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstav
ničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 23.

NOVINE

/

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i ni
su opozivi.
Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja man
data prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odred
bama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja ne
spojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje
ga zamjenik sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 24.
Član Općinskog vijeća dužnosti obavlja počasno i za to
ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u
skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Članak 25.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom pred
sjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vi
jeća.
Članak 26.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na
sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
O donošenju statuta Općine, proračuna i godišnjeg obra
čuna, poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, Općinsko
vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.
Članak 27.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako
Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje
tajno.
Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i dru
ga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruSastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz
stavka 1. ovog članka utvrđuju se poslovnikom ili posebnom
odlukom o osnivanju radnog tijela.
Članak 28.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
m Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokal
ne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on
ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom ro
ku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću
sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora
predsjednika, presjeda najstariji član.
Članak 29.
Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća ureduju
se poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 30.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opći
ne, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, us
trojava se jedinstveni upravni odjel.
Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vije
će.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, koje
ga na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko vijeće.
Članak 31.
Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte Općin
skog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pra
vima, obvezama i pravnim interesima fizčkih i pravnih
osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općin
skog poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini
Klana donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Protiv pojedinačnog akta iz stavka 1. i 2. ovog članka mo
že se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorskogoranske županije.
Članak 32.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Op
ćina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lo
kalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedi
nih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju
osnovati zajednička tijela, upravne odjele'i službe, odnosno
zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.
VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE
Članak 33.
Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samou
pravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje
obavljaju njena tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi Općine su:
a) općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
b) prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Opći
ne,
c) prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dioni
ce,
d) prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko
vijeće,
e) novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje
koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
f) udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvat
skom,
g) sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predvi
đena u Državnom proračunu,
h) drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 34.
Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godiš
njim proračunom.
Ako se godišnji proračun za sljedeću računsku godinu ne
može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi
se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri
mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vi
jeće u skladu sa zakonom.
Članak 35.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja
pripadaju Općini čine njezinu imovinu.
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Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom
imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.
Nekretninu u vlasništvu Općine Klana, Općinsko vijeće
može otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo na
osnovi javnog natječaja imz naknadu utvrđenu po tržnoj ci
jeni, ako zakonom nije drukčije određeno.
VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA
Članak 36.
Općinsko vijeće može prije donošenja odgovarajućih od
luka iz njena djelokruga, konzultirati građane, odnosno tra
žiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se
napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće od
luke posebice značajno za građane i druge subjekte, od
nosno za stanje, u Općini.
Članak 37.
Konzultiranje u smislu članka 36. ovog Statuta obavlja se
anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na
zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora
i na clruge odgovarajuće načine, te referendumom.
IX. PROVEDBA REFERENDUMA
Članak 38.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lo
kalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora gra
đana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 39.

"

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijed
logu o promjeni statuta* o prijedlogu ojpćeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pita
njima određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje
Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova,
na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20% bi
rača upisanih u popis birača Općine.
Pravo glasovanja na referendum imaju građani s prebiva
lištem na području Općine upisani u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Op
ćinsko vijeće.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
a) područje za koje se raspisuje referendum,
b) naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, od
nosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači
odlučivati na referendumu,
c) obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima
se raspisuje referendum,
d) referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili vi
še prijedloga o kojima će birači odlučivati,
»' • e) dan održavanja referenduma.
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X. MJESNA SAMOUPRAVA
a) Osnivanje mjesnih odbora
Članak 40.
Kao ^ l i k neposrednog sudjelovanja građana u odlučiva
nju o lol|tlnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana, na području Općine rriogu
se osnivati mjesni odbori.
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 (dio nase
lja).
Članak 4i.
Utvrđuje se da se na području Općine mogu osnovati
mjesni odbori kako slijedi:
Mjesni odbor Klana (za područje Klane, Podstrmca,
Predboršta, Kalužice, Zatrepa, zaseoka Laže i Pilane) koji
broji 7 članova,
Mjesni odbor Studena (za područje Studene), broji 5 čla-^
nova,
Mjesni odbor Škalnica (za područje Škalnice), broji 5 čla
nova,
Mjesni odbor Lisac (za područje Lisca), broji 3 člana i
Mjesni odbor Breza (za područje Breze), broji 3 člana.
Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka
udovoljavaju kriterijima iz članka 40. stavak 2. ovog Statuta,
odnosno članka 57. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, te se ovim Statutom potvrđuje
njihovo osnivanje sa svojstvom pravnar osobe, suglasno za
konu i ovom Statutu.
Članak 42.
Mjesni se odbori mogu osnovati nakon stupanja na snagu
ovog Statuta, o čemu će odlučiti Općinsko vijeće odgovara
jućom dopunom ovog Statuta, odnosno statutarnom odlu
kom, polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga.
Članak 43.
Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu njihova
teritorijalnog preustrojstva, te osnivanja novog, odnosno no
vih mjesnih odbora za područje Općine za koje mjesni od
bori nisu osnovani, inicijativu mogu dati građani i njihove
organizacije i udruženja, zborovi građana, vijeća mjesnih
odbora (za područja gdje su, mjesni odbori osnovani), te
Odbor za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća (u daljnjem
tekstu; Odbor za mjesnu samoupravu).
Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obra
zložiti, podnosi se u pisanom obliku a upućuje se Odbferu
za mjesnu samoupravu.
Članak 44.

Na temelju inicijative u smislu članka 42. ovog Statuta i
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do samoinicijativno Odbor za mjesnu samoupravu utvrđuje pri
dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 jedlog izmjena Statuta, odnosno prijedlog statutarne odluke
u smislu članka 43. ovog Statuta, te ga upućuje Općinskom
niti više od 40 dana.
Tijela Općine Klana ne mogu donijeti akt ili odluku koja vijeću.
je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije,
Ako Odbor za mjesnu samoupravu* prijedlog u smislu
prestanka roka od godine dana od dana održavanja referen stavka 1. ovog članka podnosi samoinicijativno, dužan je o
duma.
tome tražiti mišljenje zbora građana odnosnog područja.
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b) Tijela mjesnog odbora • izbor, ovlasti i nadzor zakoni
tosti
Članak 45.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i pred
sjednik vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godi
ne.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog od
bora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, finan
cijski plan i godišnji obračun, plan malih komunalnih akcija
i utvrđuje prioritete te obavlja i druge poslove utvrđene za
konom i ovim Statutom.
Članak 46.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog
odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se
neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora
shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje iz
bor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samoupra
ve.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općin
sko vijeće.
Članak 47.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasova
njem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni od
bor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za
obavljanje poslova koji su mu prenjeti u smislu članka 6.
st. 1. ovog Statuta odgovara predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 48.
Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i inte
resima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja
od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove gra
đana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog
odbora koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog od
bora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 49.
U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i
ovog Statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Općinsko vijeće, koje može raspustiti vijeće mje
snog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mje
snog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.
c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora
Članak 50.
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada
mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno
zborovima građana.
Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati
na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najka
snije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godi
nu.
• '
•
Članak 51.
Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti,
te izvore sredstava za* njihovu realizaciju.
Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka do
stavlja se Općinskom vijeću.
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d) Osnove pravila mjesnih odbora
Članak 52.
Osnovna pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe
članka 46. do 52. ovog Statuta.
Osim osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1.
ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje
se i sljedeće:
a) izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora
ograničava se na najviše dva uzastopna mandata,
b) predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene
dužnosti obavljaju volonterski - bez naknade.
Sukladno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka
1. i 2. ovog članka, mjesni odbori donose pravila mjesnog
odbora.
e) Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora
Članak 53.
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nu
žnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne admini
strativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim od
borima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.
Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene
stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati
druga sredstva i to:
a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbo
ra,
b) dotacije pravnih subjekata i građana,
c) druga sredstva.
f) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne
odbore
Članak 54.
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način admini
strativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, su
kladno propisima.
Članak 55.
Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pru
žanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativ
nih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.
Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva i obve
zu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mje
sne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općin
ska uprava.
XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI
Članak 56.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samouprav
nog djelokruga, općina može osnovati trgovačka društva i
ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka
djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.
Članak 57.
Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakoni
tom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka ob
vezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno
poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.
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XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMO
UPRAVE
Članak 58.
Općina posebno surađuje s pripadajućom županijom Primorsko-goranskom, te svim jedinicama lokalne samouprave
u njezinu sastavu.
Članak 59.
Radi suradnje u smislu članka 58. ovog Statuta, Općina s
drugim općinama može osnovati trgovačko društvo i usta
nove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela,
te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.
Članak 60.
Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s
drugim općinama i gradovima u Hrvatskoj, kao i u inozem
stvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se
posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje predsjednik,
sukladno odluci Općinskog vijeća. Pobliže odredbe iz
stavka 1. određuju se poslovnikom Općinskog vijeća.

Petak, 26. listopada 2001.

XIII. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 61.
Ustrojstvo i opći akti Općine uskladit će se s ovim Statu
tom u roku od 6 mjeseci od njegova stupanja na snagu.
Članak 62.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut
Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske žu
panije broj 14/93, 27/97 i 9/01).
Članak 63.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-01/01-01/34
Ur. broj: 2170-06-01-01-01
Klana, 9. listopada 2001.
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Predsjednik
Ivan Šnajđar, v. r.
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