Na temelju članka 18. Statuta Općine Josipdol ( “Glasnik Karlovačke Županije” broj: 16/2013, 14/217,
07/2018, 24/2018) na sjednici održanoj dana 28. Veljače 2020. godine utvrdio je pročišćeni tekst
Statuta Općine Josipdol.
Pročišćeni tekst Statuta Općine Josipdol obuhvaća tekst Statuta Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke
Županije broj: 16/2013 od 8.4.2013. godine), Statutarnu Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta
Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke Županije broj: 14/2017 od 21.4.2017. godine), tekst Statirane
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Josipdol izmjena I dopuna Statuta Općine Josipdol
(“Glasnik Karlovačke Županije” broj: 07/2018 od 23.2.2018. godine), tekst Statutarne Odluke o
izmjenama I dopunama Statuta Općine Josipdol (“Glasnik Karlovačke Županije” broj: 24/2018 od
26.6.2018. godine i tekst Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, KLASA: 021-05/2001/02, 2133/13-04-20-03 od 28. Veljače 2020. Godine, u kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.
Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15,1 23/17, 98/19), te članka 18. Statuta Općine Josipdol ( „Glasnik Karlovačke Županije“ broj:
16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018) , Općinsko vijeće Općine Josipdol na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 28. Veljače 2020. godine donijelo je

STATUT
OPĆINE JOSIPDOL
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Josipdol, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, oblasti i načina rada tijela
općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenju referenduma u pitanima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja sa drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Josipdol.
1. Status, područje i granica Općine
Članak 2.
Općina Josipdol je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o području Županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
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Naziv općine je: Općina Josipdol.
Sjedište općine je u Josipdolu, Ogulinska 12.
Općina Josipdol je pravna osoba.
Članak 3.
Općina Josipdol se nalazi o Karlovačkoj županiji koja zauzima područje središnje Hrvatske.
Granica područja Općine Josipdol određena je rubnim granicama katastarskih općina: Josipdol, Carevo Polje, Modruš, Trojvrh, Vajin Vrh, Oštarije,
Skradnik.
Granice općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim Zakonom.
Članak 4.
U sastavu Općine ulaze slijedeća naselje: Carevo Polje, Cerovnik, Istočni Trojvrh, Josipdol, Modruš, Munjava, Munjava Modruška, Oštarije, Sabljaki
Modruški, Salopeki Modruški, Skradnik, Trojvrh, Vajin Vrh i Vojnovac.
2. Samoupravni djelokrug općine
Članak 5.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i drugim zakonima, obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobiti poslove koji se odnose na
-

uređenje naselja i stanovanja,

-

prostorno i urbanističko planiranje

-

komunalnog gospodarstva

-

brigu o djeci

-

socijalnu skrb

-

primarnu zdravstvenu zaštitu

-

odgoj i osnovno obrazovanje

-

kulturu, tjelesnu kulturu i sport

-

zaštitu potrošača

-

zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

-

protupožarnu i civilnu zaštitu

-

promet na svom području

-

održavanje javnih cesta

-

izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja te

-

ostale poslove sukladno s ostalim propisima.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom.
Članak 6.

2

Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga općine iz članka 5. ovog Statuta prenesu na Karlovačku Županiju,
odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od karlovačke Županije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere općini, ako su osigurana
sredstva za obavljanje tih poslova.
3. Obilježja, pečat i Dan općine
Članak 7.
Obilježja općine Josipdol su grb, zastava, svečana zastava i Dan općine.
Grb općine je: u srebrno/bijelome poluokruglom štitu kablasta kaciga sa zlatno/žuto crvenim plaštem i zlatno/žuto crvenim vijencem iz koje izrasta
crveno zlatno/žuto razdijeljeno orlovo krilo, gore u crvenome zlatna/žuta šesterokraka zvijezda.
Zastava općine je dimenzije 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Svečana zastava ima po rubu zastave ušivene zlatno-žute resice i rubne trake.
U Općini se svečano obilježava 19. ožujka kao Dan općine.
Zaštitnik Općine Josipdol je Sv. Josip.
Članak 8.
Na zahtjev fizičke ili pravne osobe može se odobriti, radi promicanja općine, uporaba i isticanje grba i zastave općine.
Način isticanja i korištenja obilježja općine urediti će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 9.
Općina ima tri velika pečata, promjera 38 mm.
Pečati su okruglog oblika, sljedećeg sadržaja:
U sredini prvog pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. Iznad grba ispisano je Republika Hrvatska, Općina Josipdol, a ispod grba ispisano je
Karlovačka županija, Općinsko vijeće, Josipdol.
U sredini drugog pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. Iznad grba ispisano je Republika Hrvatska, Općina Josipdol, a ispod grba ispisano je
Karlovačka županija, Općinski načelnik, Josipdol.
U sredini trećeg pečata nalazi se grb Republika Hrvatske. Iznad grba ispisano je Republika Hrvatska, Općina Josipdol, a ispod grba ispisano je
Karlovačka županija, Jedinstveni upravni odjel, Josipdol.
4. Javna priznanja općine
Članak 10.
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Općinsko vijeće dodjeljuje priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaj za razvitak Općine Josipdol, a poglavito za naročite
uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture zdravstva i drugih
javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su u tome usmjerene.
Javna priznanja Općine Josipdol su:
1.

Počasni građani Općine

2.

Javno priznaje za posebne zasluge u sportu, kulturi, gospodarstvu, poljoprivredi i slično

3.

Nagrada Općine za životno djelo

4.

Nagrada za posebne zasluge u sportu, kulturi, gospodarstvu, poljoprivredi i slično

5.

Zahvalnica Općine

Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim
djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine,ostvarivanju i razvoju demokracije u RH.
Članak 11.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled, sadržaj i oblik te utvrđivanje kriterija i postupaka dodjeljivanja počasti, nagrada i priznanja
općine, utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
II. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA
Članak 12.
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika nacionalnih manjina.
Pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u općinskim tijelima sukladno stečenim pravima, te primjenjujući odredbe Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina.
Članak 13.
Općina u skladu sa svojim mogućnostima pomaže u radu pripadnika nacionalnih manjina te im pruža pomoću radu kulturno umjetničkih
društava udruga i slično.
Članak 14.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo slobodno isticati svoju nacionalnu zastavu i simbole zajedno sa zastavom Republike Hrvatske na dan
državnih blagdana.
Članak 15.
Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općinskih akata od vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina, tražiti mišljenje i prijedloge
o odredbama kojim se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.
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III. SURADNJA OPĆINE SA DRUGIM OPĆINAMA, GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA
Članak 16.
Općina surađuje sa drugim općinama, gradovima i županijama radi unapređenja razvoja gospodarskih, društvenih i kulturnih aktivnosti i razvitka
od interesa za općinu.
Općina Josipdol može ostvariti suradnju sa jedinicama lokalne samouprave drugih država.
Kada općina ocijeni da postoji interes za uspostavu suradnje i mogućnost za njezino razvijanje, odluku o uspostavi međusobne suradnje, odnosno
sklapanje sporazuma o suradnji donosi općinsko vijeće, na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Sporazum o suradnji objavljuje se u „Glasniku Karlovačke Županije“.

IV. TIJELA OPĆINE
Tijela Općine Josipdol su Općinsko vijeće i Općinski načelnik
a)

Općinsko vijeće

Članak 17.
Općinsko vijeće je predsjedničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti te obavlja druge
poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti općinskog načelnika.
Članak 18.

Općinsko vijeće donosi:


Statut Općine,



Poslovnik o svom radu,



Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,



Proračun i odluku o izvršenju proračuna,



Polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,



Odluku o privremenom financiranju,



Odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Josipdol čije ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn,



Odluku o promjeni granice Općine Josipdol,



Odluku o ustrojstvu i djelokrugu pravnih tijela općine,



Odluku o prethodnoj suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije donesena,
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osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima ili
Statutom,



bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,



Odluku o pokroviteljstvu,



Odluku o kriterijima načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Josipdol i dodjeljuje javna priznanja,



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



Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,



Odluku o imenovanju i razrješenju drugih osoba određenih zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,



Odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu s općim aktom zakonom,



nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine,



Obavlja i druge poslove koji su u zakonu ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.
Statut jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o raspisivanju referenduma,
donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Poslovnikom predstavničkog tijela mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.“
Članak 19.
Općinsko vijeće ima 13. Članova, odnosno vijećnika, od kojih je jedan član iz reda hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine.
Općinsko vijeće može imati i više od 13 članova ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u
Općinskom vijeća sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina, broj članova Općinskog vijeća povećat će se za jednog člana pripadnika srpske nacionalne manjine koji je potreban
da bi se ostvarila odgovarajuća zastupljenost .
Pravo na dodatnog člana Općinskog vijeća iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine ostvaruje ona lista, odnosno liste, koja bi, odnosno koje bi,
primljenom odredbi članka 84. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima, na povećani broj članova Općinskog vijeća, odnosno ostvarile, pravo na
vijećnika.
Ukoliko na pojedinoj listi nema kandidata koji su pripadnici srpske nacionalne manjine čija zastupljenost nije postignuta na izborima, odnosno ako
više nema neizabranih kandidata pripadnika srpske nacionalne manjine čija zastupljenost na izborima nije postignuta, pravo na dodatnog
izbornog člana ima ona lista koja bi slijedeća ostvarila pravo na dodatnog člana.
Ako primjenom stavka 3. ovog članka dođe do povećanja broja članova Općinskog vijeća, broj članova će se povećati za jednog člana ukoliko
nedostaje da bi bila osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalne manjine.
Ako se primjenom odredbi ovog članka ne osigura odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću, isti postupak izbora
primijenit će se i na listi koje na izborima nisu dobile 5% važećih glasova.
Ako se ni primjenom stavka 7. ovog članka ne postigne odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću,
Vlada Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za pripadnike srpske nacionalne manjine u roku 90 dana od konstituiranja Općinskog
vijeća Općine Josipdol.
Članak 20.
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U slučaju povećanja broja članova Općinskog vijeća radi ostvarivanja zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne manjine, ukupan broj članova
Općinskog vijeća može biti paran.
Članak 21.
Mandat člana predstavničkog tijela općine izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno
do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.
Mandat člana predstavničkog tijela općine izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog
na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.
Članak 22.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika je počasna i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću.
Predsjednik ima pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Članak 23.
Predsjednik Općinskog vijeća :
-

zastupa Općinsko vijeće

-

saziva, organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća

-

predlaže dnevni red Općinskog vijeća

-

upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

-

brine o postupku donošenja odluka i općih akata

-

održava red na sjednici općinskog vijeća

-

usklađuje rad radni tijela

-

potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko vijeće

-

brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika

-

brine o zaštiti prava vijećnika

-

obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća

Članak 24.
Predsjednik Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje potpredsjednik Općinskog
vijeća.
Članak 25.
Ostala prava i dužnosti predsjednika te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom.
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Članak 26.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen biti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova
na sjednicama Općinskog vijeća.
Članak 27.
Član Općinskog vijeća ima prava na dužnosti:
-

biti nazočan na sjednicama i sudjelovati u radu Općinskog vijeća, kao i u radu radnih tijela Općinskog vijeća čiji je član

-

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

-

predlagati Općinskom vijeću donošenju akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedlog akata

-

postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća

-

postavljati pitanja Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima

-

tražiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela općine te u svezi s time koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

-

izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnosti

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima za koje sazna za vrijeme obnošena dužnosti
vijećnika.
Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 28.
Članovi Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Članovi općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom općinskog vijeća.

Članak 29.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je Zakonom o lokalnim izborima zabranjeno kandidiranje može se kandidirati
za člana Općinskog vijeća, a ukoliko bude izabran za člana, do dana konstituiranja dužan je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju
dužnosti člana općinskog vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol koje je nadležno za poslove općinskog vijeća.
Vijećniku kojem za vrijeme trajanja mandata prihvati donošenje nespojive dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana
predsjedničkog tijela, dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje
mirovati protekom tog roka.
Član Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. I 2. ovog članka, mandat miruje po sili zakona.
Po prestanku donošenja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s donošenjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese
pismeni zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka donošenja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestat će
osmog dana od dana podnošenja pismenog zakona .
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Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.
Na sjednici Općinskog vijeća umjesto članova Vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i
odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima.
Na sva ostala pitanja koja se tiču trajanja mandata članova Općinskog vijeća, primjenjivat će se odredbe Zakona o lokalnim izborima i Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 30.
Vijećniku prestaje mandat u sljedećim slučajevima:
-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravno postupku

-

ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci danom pravomoćnosti
sudske presude

-

ako mu prestane prebivalište s područja Općine Josipdol, danom prestanka prebivališta

-

ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka sukladno odredbama zakona kojima se utvrđuje hrvatsko
državljanstvo

-

smrću

Članak 31.
Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se određuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
vijećnika ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata
u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaj za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika, članova Općinskog vijeća te
članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti.

RADNA TIJELA
Članak 32.
„ Radna tijela Općinskog vijeća su:
-

Odbor za izbor i imenovanja,

-

Odbor za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost,

-

Mandatno Povjerenstvo,

-

Odbor za financiranje i proračun,

-

Odbor za socijalnu skrb,

-

Odbor za gospodarstvo,

-

Odbor za branitelje,

-

Odbor za društvene djelatnosti,
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Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
-

izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-

izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-

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

Odbor za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost:
-

predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća

-

predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća

-

razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće glede njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom

te u svezi njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću
-

obavlja i druge poslove određene ovim Statutom

Mandatno Povjerenstvo
-

na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenom izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika,

temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenom izborima,
-

obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati

dužnost,
-

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

dužnost,
-

obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

-

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

mandata zamjenika vijećnika .
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena tijela radi proučavanja i razmatranja drugih
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav i broj članova radnih tijela utvrđuje se odlukom o imenovanju radnog tijela.
b)

Izvršno tijelo

Članak 33.
Izvršno tijelo u Općini je općinski načelnik .
Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanih Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Mandat općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika traje 4 godine.
Članak 34.
Općinski načelnik bira se neposrednim izborima sukladno posebnom Zakonu.
Članak 35.
Općinski načelnik i njegov zamjenik, odlučit će hoće li dužnost na kojoj su izabrani obavljati profesionalno.
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Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Josipdol o tome na koji način će obnašati dužnost
Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovog članka, smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovog članka smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom .
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti i promjeni načina
obavljanja dužnosti Jedinstvenom pravnom odjelu Općine Josipdol.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. ovog članka .
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Članak 36.
Osobe iz članka 35. Statuta, koje dužnost obavljaju profesionalno za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću, kao i
druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osobe koje dužnost općinskog načelnika i zamjenika obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad iz st. 1. i 2. ovog članka, kao i druga prava vezana za profesionalnog obnašanje
dužnosti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, određuje se posebnim zakonom.
Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obvljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja
dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini
prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti .
Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja
dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliku
su dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.
Naknada iz st. 4. i 5. ovog članka isplaćuju se na teret proračuna Općine Josipdol.
Prije isteka roka iz st. 4. i 5. ovog članka, ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjeva, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu
dužnost koju obavlja profesionalno.
Članak 37.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obavljanja
dužnosti Općinskog načelnika i njegova zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visi plaće utvrđene su sukladno odredbama posebnog zakona.
Članak 38.
Općinski načelnik, :
1.

priprema prijedloge općih akata,

2.

izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,

3.

usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire

njihov rad,
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4.

upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa

zakonom i statutom,
5.

odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu s ovim

Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
6.

imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz

članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
7.

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

8.

U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno
drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je
taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo
raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu općine i provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina
te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti utvrđenih ovim stavkom odlučuje predstavničko tijelo općine.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju službenoga glasila je koji
slijedi nakon donošenja te odluke.
Članak 39.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitosti obavljana poslova koji su njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela Općine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješća o svom radu najmanje dva puta godišnje ili prema posebnom zahtjevu Vijeća.
Članak 40.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocjeni
da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke obustavi i otkloni
uočene nedostatke u općem aktu. Ako općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne
u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Članak 41.
Općinski načelnik može obavljanjem određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo
obavljanje.
Članak 42.
Općinski načelnik u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svojih dužnosti zamjenjuje njegov zamjenik.
Članak 43.
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Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:
-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonu u općem upravnom postupku.

-

Ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne
sposobnosti

-

Ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom
pravomoćnosti sudske presude

-

Ako mu prestane prebivalište na području Općine Josipdol, danom prestanka prebivališta

-

Ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojima se utvrđuje hrvatsko
državljanstvo

-

Smrću

Članak 43 a:
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog
načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje
poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.
Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika pa do dana stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika može obavljati
samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine.
c)

Upravna tijela općine

Članak 44.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđeni zakonom i ovim Statutom, kao i prenesenih poslova državne uprave osniva se
Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol.
Osnove i načela za organiziranje i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko vijeće Pravilnikom o ustroju i djelokrugu rada tog
upravnog tijela.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik/ca kojega na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka:
1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine ili neosnovano ne izvršava odluke tijela općine, ili postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje
mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinice lokalne samouprave.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. točkama 1., 3. i 4.«. ovoga članka rasporediti će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od
upravnih tijela općine za koje ispunjava stručne uvjete.“
Članak 45.
Jedinstveni upravni odjel se samostalan u okviru svog djelokruga i za svoj je rad odgovoran Općinskom vijeću i Općinskom načelniku za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
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Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnik /ice koja nisu utvrđena općinskim aktom, primjenjuju se odredbe
Zakona kojim se uređuje radni odnos u jedinicama lokalne samouprave.
Članak 46.
Uprave, stručne i druge poslove u upravnim tijelima općine obavljaju službenici i namještenici.
Članak 47.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojima rade, a namještenici obavljaju prateće pomoćne poslove.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja iz radnog odnosa službenika u upravnim tijelima Općine uređuju se posebnim zakonom.
Članak 48.
Službeni će se poticati na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i škola.
Članak 49.
Ako na to upućuju razlozi ekonomičnosti, općina može zajedno i u sporazumu sa drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati
obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe.
V. AKT OPĆINE
1.

Opći akt

Članak 50.
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi Odluke i druge opće akte (zaključke, rješenja, pravilnike, poslovnike, programe i druge
akte).
Opći akti objavljuju se u „Glasniku Karlovačke Županije“ i na službenoj Internet stranici Općine Josipdol, www.josipdol.hr.
Opći akti stupanju na snagu osmog dana od dana objave, a iznimno općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupaju na
snagu prvog dana od dana objave“
Članak 51.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općeg akta Općinskog vijeća na način i u postupku propisanim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću
rada upravnih tijela.
2.

Pojedinačni akti
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Članak 52.
Općinski načelnik i upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima,
obvezama, i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Članak 53.
„Upravno tijelo osnovano za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine neposredno izvršava provođenje općih akata predstavničkog
tijela.
Upravna tijelo općine u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).“
.
Članak 54.
Pojedinačni akt koji rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa, i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihodi Općine
donosi se u skraćenom upravnom postupku:
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama, i interesima fizičkih i pravnih osoba kojima
je Općina osnivač.
Članak 55.
Protiv pojedinačnih akata Općinskih vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama, i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije posebno propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 56.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koji u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, obavljaju
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonom.
VI. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆINSKIH AKATA
Članak 57.
Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu samoupravu).

Članak 58.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi predstavničko tijelo obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u
svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
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Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun i drugi opći akt
Nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta
propisan Statutom i Poslovnikom u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.
Članak 59.
Način i postupak utvrđivanja zakonitosti pri donošenju određenog akta utvrđen je Zakonom.

VII. JAVNOST RADA I ODGOVORNOSTI
Članak 60.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Članak 61.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
-

javnim održavanjem sjednica

-

objavljivanjem donesenim akata u službenim glasilima i na web stranicama Općine

-

objavljivanjem informacija o tisku i drugim oblicima javnog informiranja

-

ustrojavanjem kataloga i informacija Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela ( sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama).

Članak 62.
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i upravnih tijela ne mogu se objavljivati jer
predstavljaju tajnu te način njihovog čuvanja.
Članak 63.
Izabrani i imenovani čelnici u Općini obavljaju svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, Zakona i ovog Statuta, te dobivenih ovlaštenja i osobno
su odgovorni za njegovo obavljanje.
VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 64.

16

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa Zakonom i
Statutom Općine.
Članak 65.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, promjeni Odluke o ustrojstvu Općine, o prijedlogu općeg akta kao
što su odluka o Općinskim porezima, kao i o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća određenim Zakonom i Statutom.
Referendum se može raspisati radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 66.
Na temelju odredba Zakona i Statuta, raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina svih članova Općinskog vijeća, Općinski
načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis Općine i većina vijeća mjesnih odbora.
Članak 67.
„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njima mogu se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
–

20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim,

–

2/3 članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, predstavničko tijelo raspisat će
referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona o lokalnoj
i područnog (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije
održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika. „

Članak 68.
Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupi prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno
s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će Povjerenik vlade Republike
Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog
načelnika a dužnost Općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran.
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Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika prestane mandat samo njegov zamjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika
Općinskog načelnika.
Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori, za Općinskog načelnika
i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora, dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela nadležnog za službeničke
odnose u Općini Josipdol dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 69.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akata ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 70.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Josipdol.
Članak 71.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesena na savjetodavnom referendumu.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.
Članak 72.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježe nadzoru zakonitosti općih akata, koje provodi središnje tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 73.
Općinsko viječe može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općih akata ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.
Članak 74.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog putanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz st. 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje (10%) deset posto birača upisanih u birački
popis Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od prijama prijedloga.
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Članak 75.
Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima podnositi predstavke i pritužbe radi ostvarivanje svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na predstavke ili pritužbe građani moraju dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke ili pritužbe.
Odgovor na predstavke ili pritužbe daje čelnik tijela, odnosno pročelnik jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 76.
Općinska tijela dužna su u službenim prostorijama Općine na vidno mjesto osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i
pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.
IX. IMOVINA I FINANCIRANJE
Članak 77.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Josipdol čine imovinu Općine.
Članak 78.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu sa odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog
vijeća o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine.

Članak 79.
Općina Josipdol ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
1. 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,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkom porezu,
7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.“

Članak 80.
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Temeljni financijski akt jedinice Općine je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku
utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi predstavničko tijelo Općine u skladu s posebnim zakonom.
Članak 80 a.
Ako općinski načelnik, ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi
prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
općinskog načelnika, i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik, dužan je predložiti predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.
Predstavničko tijelo mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik, predložio
predstavničkom tijelu.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu
danom objave u »Narodnim novinama«.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu
Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, u roku od 90 dana od dana
objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama.“
Članak 81.
Proračun Općine Josipdol i odluka o izvršenju proračun donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 82.
Članak 82 . Statuta mijenja se i glasi;
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću godinu na način i u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
Ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na
osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne samouprave i drugih
proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca predstavničko tijelo u skladu s posebnim zakonom na prijedlog
općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
općinski načelnik.
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Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju
propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“
Članak 83.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju izdaci utvrđenog proračuna, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih
izdataka ili pronalaženje novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanim za donošenje proračuna.
Članak 84.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Josipdol nadzire Općinsko Vijeće. Zakonitost,svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Općine nadzire ministarstvo financija.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE
Članak 85.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donose odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovo staviti na
dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 26/09) i zakona, uskladiti će se s
odredbama ovog Statuta i zakona kojima se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Članak 86.
Stupanje na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 26/09).
Članak 87.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, osim odredbi članka 34., 35., ,36., ,37., ,38. stavak 1.
alineje 5. i 9. i stavak 2., koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prvih sljedećih općih
redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i
župana.
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