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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 35. Statuta Općine Veliko
Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19, 144/20), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 26. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je:

Statut Općine Veliko Trojstvo
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se ureñuje samoupravni djelokrug Općine Veliko Trojstvo, njena obilježja, javna priznanja,
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Veliko Trojstvo, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja grañana u odlučivanju,
provoñenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine
Veliko Trojstvo.
Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Općina Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave na području utvrñenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom Zakonom.
Članak 3.
Općina obuhvaća slijedeća naselja: Ćurlovac, Dominkovica, Grginac, Kegljevac, Maglenča, Malo Trojstvo, Martinac,
Paulovac, Veliko Trojstvo, Višnjevac i Vrbica.
Članak 4.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Velikom Trojstvu, Braće Radić 28.
II.

OBILJEŽJA, PEČATI I DAN OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Članak 5.
Općina ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini.
Opis grba: U plavome Sveto Trojstvo.
Opis zastave: Zastava omjera širine i dužine 1:2, zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Članak 6.
Za Dan Općine odreñuje se crkveni blagdan Presvetog Trojstva.
Članak 7.
Sukladno Zakonu o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske, tijela i upravni odjeli Općine rabe:


Dva pečata sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Veliko Trojstvo, Općinsko vijeće.
Pečati su okruglog oblika veličine 38 mm, u sredini imaju grb Republike Hrvatske, a iznad grba nose brojeve 1 i 2.



Jedan pečat sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Veliko Trojstvo, Općinsko vijeće.
Pečat je okruglog oblika veličine 25 mm, u sredini ima grb Republike Hrvatske, a iznad grba nosi broj 1.



Jedan pečat sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Veliko Trojstvo, Općinsko vijeće.
Pečat je okruglog oblika veličine 18 mm, u sredini ima grb Republike Hrvatske, a iznad grba nosi broj 1.
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Dva pečata sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Veliko Trojstvo, Općinski načelnik.
Pečati su okruglog oblika veličine 38 mm, u sredini imaju grb Republike Hrvatske, a iznad grba nose brojeve 1 i 2.



Dva pečata sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni
odjel.
Pečati su okruglog oblika veličine 38 mm, u sredini ima grb Republike Hrvatske, a iznad grba nose brojeve 1 i 2.

III.

JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.

Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim grañaninom.
Javna priznanja Općine, uvijete i način njihove dodjele, postupak dodijele i tijela koja provode postupak dodjele utvrditi će
Općinsko vijeće posebnom odlukom, a u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Počašću se na stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve
počasti.
IV.

SURADNJA S DRUGIM JEDINICMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Članak 9.

Općina suradnju s jedinicama lokalne samouprave drugih država uspostavlja i odvija u okviru svog samoupravnog
djelokruga, u skladu s ovim statutom, zakonom kojim je ureñena lokalna i područna (regionalna) samouprava i meñunarodnim
ugovorima.
Odluku o uspostavljanju meñusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl. – dalje
u tekstu: Sporazum), te sadržaju i oblicima te suradnje, donosi Općinsko vijeće, u skladu s ovim statutom i zakonom kojim je
ureñena lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Sporazum o suradnji koji je sklopila općina s jedinicama lokalne samouprave drugih država objavljuje se u „Službenom
glasniku Općine Veliko Trojstvo“.
Članak 10.
Općina može ostvarujući zajednički interes u okviru samoupravnog djelokruga uspostaviti i odvijati suradnju s jedinicama
lokalne samouprave u zemlji sklapanjem sporazuma, odnosno ugovora, povelje, memoranduma i sl., o čemu odlučuje Općinsko
vijeće u skladu s ovim statutom i zakonom kojim je ureñena lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Članak 11.
Općina može radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapreñivanja gospodarskog i društvenog razvitka
općina u Republici Hrvatskoj, osnovati s drugim općinama odgovarajuću udrugu, temeljem posebnog zakona kojim se ureñuje
osnivanje i rad udruga.
V.

SAMOUPRAVNI DJELKRUG

Članak 12.
Općina je samostalna u odlučivanju o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 13.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe
grañana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:









ureñenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
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zaštitu potrošača,
zaštitu i unapreñenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svome području,
održavanje nerazvrstanih cesta,
te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se ureñuju pojedine djelatnosti
iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrñuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu s
zakonom i ovim Statutom.
Članak 14.
Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta zajednički sa jednom ili više jedinica
lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili
zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonom, o čemu odluku donosi Općinsko vijeće.
Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski
načelnik zaključuje sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja,
odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.
Članak 15.
Općinsko vijeće može svojom odlukom u skladu sa ovim Statutom i Statutom Bjelovarsko-bilogorske županije, pojedine
poslove iz članka 13. ovog Statuta prenijeti na Bjelovarsko-bilogorsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine da Općini, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje odreñenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na
području Općine, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
VI.

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAðANA U ODLUČIVANJU

VI.I. Referendum
Članak 16.
Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora
grañana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 17.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima odreñenim zakonom i ovim Statutom.
Raspisivanje referenduma na temelju odredaba zakona i ovog statuta, može predložiti najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora i 20% ukupnog broja birača u Općini.
Članak 18.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik ili većina
vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, predsjednik Općinskog vijeća dužan je
dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana
od zaprimanja prijedloga. Općinsko vijeće raspisati će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke kojom je tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdilo da je zaprimljeni prijedlog za raspisivanje referenduma
ispravan.
Članak 19.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
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Članak 20.
Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.
Članak 21.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu
koja nije obvezatna.
Odluka donesena na referendumu objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.
Na postupak provoñenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se ureñuje provedba
referenduma.
VI.II.

Zborovi grañana
Članak 22.

Zborovi grañana mogu se sazivati radi izjašnjavanja grañana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog dijela
Općine te raspravljanja o potrebama i interesima grañana od lokalnog značenja, u skladu s ovim statutom i zakonom kojim je
ureñena lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Zborove grañana saziva vijeće mjesnog odbora, a može ih sazvati i Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru grañana ureñuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
VI.III. Prijedlozi i peticije grañana
Članak 23.
Grañani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje odreñenog pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, u skladu s ovim statutom i zakonom kojim
je ureñena lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Općinsko vijeće mora raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka, ako ga potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja ureñuju se odlukom Općinskog vijeća.
VI.IV. Predstavke i pritužbe grañana
Članak 24.
Grañani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine, kao i na rad upravnih tijela, te na
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih
grañanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik upravnog tijela, dužan je grañanima i pravnim
osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se grañanima i pravnim osobama ustanovljavanjem knjige pritužbi,
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, osiguranjem tehničkih i drugih sredstava, te elektroničkim
putem.
VII.

TIJELA OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Članak 25.
Tijela Općine jesu Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

VII.I. Općinsko vijeće
Članak 26.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo grañana i tijelo Općine koje donosi akte u okviru njezinog djelokruga, te obavlja
druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreñeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga,
poslovi i zadaće koje se odnose na ureñivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni
poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.
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Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko
vijeće.
Članak 27.
Općinsko vijeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

donosi Statut Općine,
donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
donosi Proračun, projekciju Proračuna za slijedeće dvije godine i odluku o izvršenju proračuna,
usvaja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
donosi odluku o privremenom financiranju,
donosi odluku o dugoročnom zaduživanju Općine,
donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina,
odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
donosi odluku o promjeni granice Općine,
ureñuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provoñenja ocjenjivanja,
bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednike, potpredsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe odreñene zakonom, drugim
propisom, ovim statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
donosi dokumente prostornog ureñenja,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
osniva javne ustanove, i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Općinu,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom
vlasništvu Općine,
odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim
Statutom, odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
donosi odluke i druge opće akte kojima se ureñuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom i ovim statutom stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća.
Članak 28.
Općinsko vijeće Općine ima 13 članova.
Članak 29.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Mandat člana Općinskog vijeća 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
ureñuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća
sukladno odredbama zakona kojim se ureñuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća
izabranog na redovnim izborima.
Članak 30.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog
zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat člana Općinskog vijeća miruje, a za to vrijeme
zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.
Član Općinskog vijeća je dužan u roku 8 dana od prihvaćanja obnašanja dužnosti koja se prema odredbama posebnog
zakona smatra nespojivom o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća.
Po prestanku obnašanja dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, član Općinskog vijeća
nastavlja obnašanje dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, što može tražiti jedanput u tijeku mandata podnošenjem
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pisanog traženja za prestanak mirovanja mandata predsjedniku Općinskog vijeća, u kojem slučaju mirovanje mandata prestaje
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka,
smatra se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Član Općinskog vijeća može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem
pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana uredne dostave pisanog zahtjeva
sukladno pravilima o dostavi propisanima zakonom kojim se ureñuje opći upravni postupak.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a član Općinskog vijeća nastavlja obnašanje
dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata iz osobnih razloga, što može tražiti jedanput u tijeku mandata podnošenjem
pisanog traženja za prestanak mirovanja mandata iz osobnih razloga predsjedniku Općinskog vijeća, u kojem slučaju mirovanje
mandata iz osobnih razloga prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Članak 31.
Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:








ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća, a koja
je ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave ostavke shodno pravilima o
dostavi propisanim zakonom kojim je ureñen opći upravni postupak.
ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
ako mu prestane prebivalište na područja Općine, danom prestanka prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ureñuje hrvatsko državljanstvo, danom
njegovog prestanka, osim u slučaju da je državljanin države članice Europske unije,
smrću,
u drugim slučajevima propisanim zakonom.
Članak 32.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća, kojom odlukom se naknada odreñuje
u neto iznosu po članu Općinskog vijeća i ne smije iznositi više od iznosa propisanog zakonom kojim je ureñena lokalna i područna
(regionalna) samouprava.
Članak 33.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanju u radu Općinskog vijeća
i njegovih radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem.
Članak 34.
Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Članak 35.
Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti:










sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
postavljati pitanja Općinskom načelniku,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i
glasovati,
tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća, od upravnih tijela Općine,
pravo uvida u registar birača za vrijeme obavljanja dužnosti člana Općinskog vijeća.
druga prava i dužnosti utvrñena odredbama Zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 36.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
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Članak 37.
Način rada Općinskog vijeća ureñuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom kojim je ureñena lokalna i
područna (regionalna) samouprava i ovim Statutom.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Članak 38.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina
članova Općinskog vijeća.
Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju na način da se jedan potpredsjednik bira iz rada predstavničke većine,
a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća, kojom
odlukom se naknada odreñuje u neto iznosu i ne smije iznositi više od iznosa propisanog zakonom kojim je ureñena lokalna i
područna (regionalna) samouprava.
Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrñuju se poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 39.
Predsjednik Općinskog vijeća:












zastupa Općinsko vijeće
saziva i 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,
usklañuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
brine se o zaštiti prava članova Općinskog vijeća,
obavlja i druge poslove odreñene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Potpredsjednici Općinskog vijeća zamjenjuju predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti,
s tim da predsjednik izmeñu izabranih potpredsjednika odreñuje koji potpredsjednik ga zamjenjuje, te kada im to predsjednik
povjeri, obavljaju poslove iz djelokruga predsjednika.
Članak 40.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, predsjeda
sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.
Članak 41.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine
članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća, čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana u skladu sa odredbama stavka 1., 2., i 3. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana
od sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavim.
Članak 42.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut Općine, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom iz stavka 2. ovog članka.
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Članak 43.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviñenim
posebnim zakonom i općim aktom Općine.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu sa poslovnikom ili drugim
općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju dogañaj ili odreñeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i
na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.
VII.I.1.

Radna tijela Općinskog vijeća
Članak 44.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga
posebnom odlukom o osnivanju kojom utvrñuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada.
Članka 45.
Radna tijela koja Općinsko vijeće osniva na konstituirajućoj sjednici jesu:
1) Mandatna komisija,
2) Odbor za izbor i imenovanje,
3) Odbor za Statut i Poslovnik,
Članak 46.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.
Mandatna komisija obavlja poslove koji se odnosne na mandate članova Općinskog vijeća kako slijedi:






na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih
članova Općinskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog vijeća, te o zamjenicima članova
Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji
umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata člana Općinskog vijeća,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviñeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće
da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća.
Članak 47.

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanje i razrješenje drugih osoba odreñenih ovim Statutom i drugim
odlukama Općinskog vijeća, te predlaže propise o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća, te predsjedniku i potpredsjednicima
Općinskog vijeća.
Članak 48.
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.
Odbor za Statut i Poslovnik raspravlja i predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, te predlaže pokretanje
postupka za izmjene i dopune Statuta, odnosno Poslovnika. Isto tako, može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz
nadležnosti Općinskog vijeća, te obavlja i druge poslove odreñene Statutom i Poslovnikom.
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VII.II. Općinski načelnik
Članak 49.
Izvršno tijelo Općine je Općinski načelnik.
Članak 50.
Općinski načelnik zastupa Općinu.
Općinski načelnik obavlja izvršne poslove utvrñene ovim Statutom u skladu sa zakonom.
Članak 51.
Općinski načelnik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te
nadzire njihov rad.
upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom,
odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu s zakonom
kojim je ureñena lokalna i područna (regionalna) samouprava, ovim Statutom i posebnim propisima,
imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, osim ako posebnim zakonom
nije drugačije odreñeno,
utvrñuje prijedlog proračuna i projekcija, kao i izmjena i dopuna proračuna, ili odluke o privremenom financiranju te ih
podnosi na donošenje Općinskom vijeću sukladno odredbama zakona o proračunu,
podnosi na donošenje Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno zakonu o
proračunu,
utvrñuje prijedlog Odluke o zaduživanju Općine i sklapa Ugovor o zaduživanju,
utvrñuje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu
Općine i ustanova čiji je osnivač Općina,
utvrñuje prijedlog Odluke o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i
ustanovi čiji je osnivač Općina,
odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna,
odlučuje o izboru banke, nadležan je za otvaranje računa u banci za sva plaćanja iz proračuna te raspolaže novčanim
sredstvima na računu proračuna Općine,
donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
utvrñuje plan prijma u službu u upravna tijela,
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
razmatra i utvrñuje konačni prijedlog prostornog plana,
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
potvrñuje imenovanje zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju
ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture i Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
donosi odluku o ureñenju prometa i parkiranja na području Općine,
organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o uspješnom provoñenju i poduzimanju mjera za unapreñenje
zaštite od požara,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviñene ovim Statutom i drugim propisima.

U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovog članka, Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i
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nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 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 otuñivanje nekretnina i pokretnina mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom,
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovog članka, Općinski načelnik je dužan objaviti u prvom broju
„Službenog glasnika Općine Veliko Trojstvo“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.
Članak 52.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje teći prvog radnog dana koji
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga
Općinskog načelnika.
Mandat Općinskog načelnika može prestati i prije isteka mandata sukladno odredbama zakona koji ureñuje lokalne izbore i
zakona koji ureñuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 53.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i
zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Članak 54.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 55.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:



ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi propis,
te donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.
ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u
općem aktu, te ukoliko Općinsko vijeće ne otkloni nedostatke dužan je o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Članak 56.

Općinski načelnik odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno, te je dužan u roku od 8 dana od dana
stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način će obnašati dužnost. Ukoliko
to ne učini smatra se da svoju dužnost obavlja volonterski.
Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni
načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu općine. Ako u dostavljenoj obavijesti nije naveden dan početka novog
načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.
Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski, ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja
redovnih lokalnih izbora.
Općinski načelnik ukoliko dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo
na plaću kao i druga prava iz rada sukladno odluci Općinskog vijeća u skladu s zakonom kojim se ureñuju plaće u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi a vrijeme obavljanja dužnosti obračunava mu se u staž osiguranja, odnosno ukoliko dužnost
obavlja volonterski bez zasnivanja radnog odnosa, za vrijeme volonterskog obavljanja dužnosti ostvaruje pravo na naknadu za rad
sukladno odluci Općinskog vijeća u skladu s zakonom kojim se ureñuju plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Pročelnik upravnog tijela Općine nadležnog za službeničke odnose ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o
početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika, kao i Rješenje o visini plaće, odnosno naknade za rad
Općinskog načelnika sukladno odredbama posebnog zakona.
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Članak 57.
Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:







danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
danom prestanka prebivališta na području Općine,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.

Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika po sili
zakona, nastupanjem nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.
Članak 58.
Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini i 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini, Općinsko vijeće raspisati će
referendum za opoziv Općinskog načelnika u skladu s odredbama zakona kojim je ureñena lokalna i područna (regionalna)
samouprava i zakona kojim je ureñeno raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrñivanje je li prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača u Općini.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za
opoziv Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika 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.
Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su
glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.
Članak 59.
Ako prije isteka mandata, Općinskom načelniku prestane mandat, raspisati će se prijevremeni izbori za Općinskog
načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Članak 60.
Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je onemogućen obavljati svoju dužnost
zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, zamijeniti će ga privremeni zamjenik kojeg će svojom odlukom imenovati
Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća, a koju odluku može promijeniti tijekom mandata.
Privremeni zamjenik je ovlašten obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje
Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog načelnika.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti
Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno
ukoliko je zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupio prestanak mandata Općinskog načelnika, tada ovlast privremenog
zamjenika prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela Općine nadležnog za službeničke
odnose, dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
Ukoliko zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika, predsjednik Općinskog
vijeća će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
Općinskog načelnika.
Članak 61.
Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za Općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu, pa do dana stupanja na
dužnost novoga Općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje
Općine ureñene zakonom kojim se ureñuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i drugim zakonima.
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VIII. UPRAVNI ODJELI OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Članak 62.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrñenih Zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
Općina može ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela ureñuje se posebnom Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom i ovim
Statutom.
Članak 63.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.
Članak 64.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnike iz članka 63. ovog Statuta:
1.
2.
3.
4.

ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se ureñuju službenički odnosi dovode do prestanka
službe.
ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Općine, ili
postupa protivno njima,
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 Općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 1. točkama 1., 3. i 4. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno radno
mjesto u jedno od upravnih tijela Općine za koje ispunjava stručne uvijete.
Članak 65.
Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima Općine obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i
pomoćne poslove.
Članak 66.
Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju opće i pojedinačne akte tijela Općine.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje
nadležnosti odgovorna su Općinskom načelniku.
Članak 67.
Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa
Zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 68.
Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe
grañana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je Zakonom utvrñeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 69.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz prethodnog članka ovog Statuta kroz vlastite pogone, ili osnivanjem trgovačkih
društva, javnih ustanova i/ili drugih pravnih osoba.
Obavljanje odreñenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem drugih ugovora,
ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonom.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele imenuje
Općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.
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MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 70.

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja grañana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad grañana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više meñusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu
na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Mjesni odbori su pravne osobe.
Članak 71.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% grañana upisanih u popis birača za područje za koje se
predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća, te Općinski načelnik.
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju, predloženom području i granicama mjesnog
odbora, sjedištu mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.
Članak 72.
Ako prijedlog za osnivanje mjesnog odbora iz prethodnog članka ovog Statuta podnose grañani, pod podacima o
predlagatelju smatraju se najmanje njihova imena i prezimena, adresa prebivališta, datum roñenja, osobni identifikacijski broj i
vlastoručni potpis, te se prijedlog za osnivanje mjesnog odbora dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga za osnivanje mjesnog odbora utvrñuje da li je prijedlog
podnesen na način i po postupku utvrñenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će
predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60
dana od prijema prijedloga.
Članak 73.
Ako prijedlog za osnivanje mjesnog odbora iz članka 71. ovog Statuta podnose članovi Općinskog vijeća, te Općinski
načelnik, isti se dostavlja u pisanom obliku predsjedniku Općinskog vijeća.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku,
obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
O pravovaljanom prijedlogu Općinsko vijeće se je dužno izjasniti u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 74.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima 3 (tri) člana, koje biraju grañani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, a za
člana vijeća mjesnog odbora može biti biran grañanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se
vijeće bira.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a bira ga iz
svog sastava većinom glasova svih članova vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Članovi vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora dužnosti obavljaju volonterski, a za svoj rad imaju
pravo na naknadu prema posebnoj Odluci Općinskog vijeća.
Članak 75.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora ureñuje Općinsko vijeće posebnom Odlukom, u skladnu sa Zakonom.
Članak 76.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana osnivanja mjesnih odbora,
odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnih odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 77.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno
povjerenstvo utvrñeno općim aktom Općinskog vijeća.
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Članak 78.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa
statutom, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrñene zakonom i Statutom.
Članak 79.
Vijeće mjesnog odbora:
1.
2.
3.
4.
5.

razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad svog područja, te potiče i predlaže mjere
odgovarajućim tijelima Općine za njihovo rješavanje,
prati ureñivanje prostora na svom području, te nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje odreñenih pitanja ili samo
poduzima aktivnosti za ureñenje površina, dječjih igrališta, zelenih površina i slično na svom području,
razmatra pitanja zaštite djece i mladih, socijalne skrbi svog područja, te pokreće aktivnosti za njihovo rješavanje,
upravlja imovinom na svom području u skladu s odlukom Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
obavlja poslove koji su mu povjereni odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 80.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom
utvrdi Općinsko vijeće.
Članak 81.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.
Članak 82.
Promjena područja mjesnog odbora odvija se odgovarajućom primjenom odredaba članaka 71. - 73. ovog Statuta, kojima
je ureñeno osnivanje mjesnog odbora, uz prethodno pribavljeno mišljenje grañana s područja toga mjesnog odbora.
Članak 83.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, te na njegov prijedlog Općinsko vijeće
može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava
povjerene mu poslove.
XI.

IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

XI.I. IMOVINA OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Članak 84.
Sve nepokretne i pokretne stvari, te imovinska prava koje pripadaju Općini, čine njezinu imovinu.
Članak 85.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog
Statuta, a istom moraju upravljati, koristiti se i raspolagati pažnjom dobrog gospodara.
XI.II. FINANCIRANJE OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Članak 86.
Općina ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Članak 87.
Prihodi Općine Veliko Trojstvo jesu:
1.
2.
3.

općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udio ili dionice,
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prihodi od naknada za koncesiju,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
udio u zajedničkom porezu,
sredstva pomoći Republike Hrvatske predviñena u državnom proračunu,
drugi prihodi utvrñeni zakonom.
Članak 88.

Temeljni financijski akt Općine je proračun.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću
na donošenje u roku utvrñenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom za iduću proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj
godini do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.
Proračun mora biti uravnotežen na način da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Uz proračun, Općinsko vijeće donosi odluku o izvršavanju proračuna u skladu s posebnim zakonom.
Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna u skladu s posebnim zakonom.
Članak 89.
Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću 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 tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika.
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 Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na
dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je Općinski načelnik
predložio Općinskom vijeću.
Članak 90.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, na prijedlog Općinskog načelnika ili
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrñenog poslovnikom Općinskog vijeća, donosi do 31.
prosinca odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim posebnim zakonom, na osnovi koje se privremeno
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i izvan proračunskih korisnika, a privremeno
financiranje se obavlja najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, 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.
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 2., 3. i 4. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o
privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Članak 91.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a načelnik je onemogućen u obavljanju svoje
dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog načelnika.
Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja
proračuna Općine, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda u izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih
rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna,
odnosno odluku o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
Općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko
vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim
novinama“. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda u izdataka temeljem odluke o
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
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Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz ovog članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju
propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Članak 92.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće, a zakonitost materijalnog i financijskog
poslovanja Općine nadzire ministarstvo nadležno za financije, odnosno drugo zakonom odreñeno tijelo.
Članak 93.
Općina će sukladno odredbama zakona kojim se ureñuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i
drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na mrežnim stranicama Općine objaviti informacije o trošenju proračunskih
sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.
XII.

AKTI OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Članak 94.
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu, a u skladu sa Zakonom i ovim Statutom donosi odluke i druge opće

akte.
Opći akti se objavljuju u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupaju na snagu najranije osmi dan od dana
objave. Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Članak 95.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanim ovim statutom, te
nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršavaju provoñenje
općih akata Općinskog vijeća.
Članak 96.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Bjelovarskobilogorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća,
u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Članak 97.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.
Članak 98.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i
Općinski načelnik, obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
XIII. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA
Članak 99.
Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici
ništavnim.
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Članak 100.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne
uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne
uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta, u roku od
15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan akte iz prethodnog stavka ovog članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 101.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Javnost rada osigurava se javnim održavanjem sjednica, izvještavanjem u medijima, putem drugih raspoloživih sredstava
javnog priopćavanja, te objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine Veliko
Trojstvo.
XV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 102.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut i
poslovnik Općinskog vijeća.
Članak 103.
Zamjenik Općinskog načelnika zatečen na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg
mandata.
Članak 104.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo”, osim članaka 59.,
60. i 91. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“
broj 1/18).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 012-03/21-01/001
URBROJ: 2103-03-01-21-01
Veliko Trojstvo, 23. veljače 2021.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.
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Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,
94/13 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj
1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 26. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je:
Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo od roditelja – korisnika usluga
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od
roditelja-korisnika usluga.
Članak 2.
Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ( u daljnjem tekstu:
predškolski odgoj) ostvarivanjem redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi (dalje u tekstu: redoviti program) koji se ostvaruje u petodnevnom radnom tjednu kao 10 satni
program (cjelodnevni boravak) i programa predškole koji se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrñenom godišnjim planom i
programom rada Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić može pored programa iz prethodnog stavka ovog članka ostvarivati programe učenja stranih jezika i druge
programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (dalje u tekstu: kraći programi) i druge specifične sadržaje
(sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz stavka 1. ovog članka, te druge programe u skladu s
potrebama djece i zahtjevima roditelja, koji se provode u trajanju i prema rasporedu utvrñenom godišnjim planom i programom
rada Dječjeg vrtića te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.
Članak 3.
Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića za kalendarsku
godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg
vrtića za kalendarsku godinu.
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrñene Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Članak 4.
Ukoliko su sredstva za programe javnih potreba na području predškolskog odgoja, utvrñenih člankom 50. stavkom 2.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osigurana u državnom proračunu, puna mjesečna cijena usluga programa iz članka 2.
ove Odluke umanjuje se u visini iznosa utvrñenih Pravilnikom o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima
sufinanciranja programa predškolskog odgoja.
Članak 5.
Roditelj – korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo za dijete koje ima
prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni redovitog programa iz članka 2. stavka 1. ove
Odluke sa iznosom od 500,00 kuna.
Roditelj – korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo plaća punu mjesečnu
cijenu redovitog programa iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.
Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka roditelj–korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na
području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila Ugovor o meñusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem, sudjeluje u
cijeni redovitog programa iz članka 2. stavak 1. ove Odluke sukladno odluci predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave.
Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića iz članka 2.stavak 2. ove Odluke plaća punu mjesečnu cijenu usluga.
Članak 6.
Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo
za dijete koje ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo u punoj mjesečnoj cijeni redovitog programa iz članka 2. stavak
1. ove Odluke, umanjuje se:


za drugo dijete za 20%, te za treće i svako slijedeće dijete za 30%, pod uvjetom da su djeca upisana u redoviti program
Dječjeg vrtića i da su članovi istog kućanstva.



za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku
potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića umanjuje se za 50%.
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za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića iz privatnih razloga, najmanje dva tjedna a najviše dva mjeseca u
kontinuitetu, što je moguće koristiti najviše dva puta u tijeku pedagoške godine, iznos dnevnog sudjelovanja u
mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića umanjuje se za 40%.
Članak 7.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo za dijete koje ima
prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo, oslobaña se u potpunosti od mjesečnog sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni
programa predškole iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.
Članak 8.
Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga obračunatu sukladno mjerilima utvrñenim ovom Odlukom na temelju
očevidnika o prisustvu djece u Dječjem vrtiću, prema ispostavljenom računu Dječjeg vrtića na žiro račun Dječjeg vrtića. Račun se
svakom roditelju-korisniku usluga ispostavlja najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sa rokom plaćanja
najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu.
Članak 9.
Na temelju mjerila utvrñenih ovom Odlukom, punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. ove Odluke, te
mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića utvrñuje Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo na
prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Članak 10.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu osam dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 601-04/21-01/001
URBROJ: 2103-03-01-21-01
Veliko Trojstvo, 23. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.

Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka
37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 – dalje u
tekstu: Zakon), članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21) i članka 7. stavka
4. Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/20), Općinsko vijeće
Općine Veliko Trojstvo na svojoj 26. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je:
Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo
I.
Imenuje se Mirela Trajkovski, odgajateljica predškolske djece, za ravnateljicu Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo.
II.
Mandat imenovane ravnateljice traje četiri godine, a započinje 20. ožujka 2021. godine.
III.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu dan nakon dana donošenja.
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Obrazloženje
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 41. Statuta Dječjeg
vrtića Veliko Trojstvo, KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-20-01, Upravno vijeće dječjeg vrtića Veliko Trojstvo na
temelju Odluke od 12. siječnja 2021. godine, raspisalo je Javni natječaj za izbor i imenovanje: Ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Veliko
Trojstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 7/2021 od 27. siječnja 2021. godine, te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje i Internet stranici osnivača Općine Veliko Trojstvo. Prijave na natječaj mogle su se podnijeti u roku od 8 dana od
objave javnog natječaja u Narodnim Novinama. Javnim natječajem je odreñeno da za ravnatelja može biti imenovana osoba koja
ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnost predškolskog odgoja, da se
ravnatelj imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja, te da za ravnatelja ne može biti
imenovana osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, održalo je sjednicu dana 9. veljače 2021. godine, na kojoj je utvrdilo da su
zaprimljene dvije pravodobne prijave i to prijave Mirele Trajkovski i Martine Čapo.
Prijava Martine Čapo ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja kojim je temeljem odredbe članka 37. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), propisano da za ravnatelja može biti
imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnost
predškolskog odgoja. Uvidom u dostavljeni dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) i dokaz o radnom iskustvu u djelatnost
predškolskog odgoja (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), utvrñeno je da nisu ispunjeni navedeni
propisani uvjeti stručne spreme i radnog iskustva u djelatnost predškolskog odgoja, shodno čemu se Martina Čapo nije smatrala
kandidatom prijavljenim na natječaj, te joj je dostavljena Obavijest o ne ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja.
Prijava Mirele Trajkovski je u provedenom postupku ocijenjena potpunom, te da u cijelosti ispunjava propisane uvijete iz
Javnog natječaja, što je utvrñeno razmatranjem cjelokupne priložene dokumentacije i to:
 životopisa,
 dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
 dokaza o stručnoj spremi (preslike diplome),
 dokaza o položenome stručnom ispitu,
 dokaza o radnom iskustvu u djelatnost predškolskog odgoja (potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan mirovinski staž i stručna sprema - ne starije od mjesec
dana od dana objave natječaja),
 dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19):
o potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja,
o potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, održalo je na sjednici dana 9. veljače 2021. godine intervju sa
kandidatkinjom Mirelom Trajkovski, na kojemu je ista zadovoljila, te je po provedenom javnom glasovanju jednoglasno predložilo
Općinskom vijeću Općine Veliko Trojstvo da za ravnateljicu Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo imenuje Mirelu Trajkovski.
Na osnovu članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka
37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ravnatelja dječjeg
vrtića imenuje predstavničko tijelo osnivača na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića, slijedom čega je Općinsko vijeće Općine
Veliko Trojstvo odlučilo kao u izreci ove odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u
roku 30 dana.

KLASA: 601-04/21-01/002
URBROJ: 2103-03-01-21-02
Veliko Trojstvo, 23. veljače 2021.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.
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Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19) i članka 27.
Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na
svojoj 26. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je:
Odluku o osnivanju i imenovanju
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Veliko Trojstvo
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu:
Savjet za zaštitu potrošača) kao savjetodavno tijelo kod donošenja odluka koje se odnose na zaštitu prava potrošača - korisnika
javnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, opskrbe plinom, obavljanja dimnjačarskih poslova, te prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada.
Članak 2.
Savjet za zaštitu potrošača imenuje se na vrijeme od četiri godine, obavlja zadaće koje proizlaze iz zakona kojim se ureñuje
zaštita prava potrošača, u njegovom radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, te ima tri člana kojima se imenuju:
1.

Robert Renić

2.

Anka Kramarić

3.

Anica Bajza
Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu osam dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 307-01/21-01/001
URBROJ: 2103-03-01-21-03
Veliko Trojstvo, 23. veljače 2021.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko
vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 26. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je:
Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda
Bjelovar, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, KLASA: 041-01/20-02/61, URBROJ: 613-0920-7, od 22. prosinca 2020. godine.
Članak 2.
Financijska revizija Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, obavljena je na temelju odredaba članka 19. i 21. Zakona o
Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ broj 25/19), a postupci revizije provedeni su od 13. srpnja do 22. prosinca 2020.
godine, a istom su o financijskim izvještajima i usklañenosti poslovanja izražena bezuvjetna mišljenja.
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Članak 3.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu osam dana od dana
objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 041-01/21-01/001
URBROJ: 2103-03-01-21-02
Veliko Trojstvo, 23. veljače 2021
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“
broj 1/18.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo utvrñuje:
Plan prijma prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma utvrñuje se prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo utvrñuje se za 2021.
godinu.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo sukladno važećem pravilniku o unutarnjem redu sistematizirano
je 7 radnih mjesta, a zaposlena su na neodreñeno vrijeme 3 službenika, od kojih 1 magistar struke i 2 sa srednjom stručnom
spremom i 2 namještenika od kojih 1 sa srednjom stručnom spremom i 1 sa osnovnom školom, te 1 službenik na odreñeno vrijeme i
to stručni specijalist struke.
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini planira se prijam na neodreñeno vrijeme 1
službenika i to magistra struke ili stručnog specijalista struke.
Članak 4.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim
novinama“ i mrežnoj stranici Općine Veliko Trojstvo.
Financijska sredstva za planirani prijam u službu, planirana su i osigurana u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon dana donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO
KLASA: 112-01/21-01/001
URBROJ: 2103-03-03-21-01
Veliko Trojstvo, 7. siječnja 2021.
Općinski načelnik:
Ivan Kovačić, dr. vet. med., v.r.
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„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ je službeno glasilo Općine Veliko Trojstvo,
izdaje ga Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo prema potrebi.
Za izdavača: Ivan Kovačić, dr. vet. med., Općinski načelnik
Urednik: Dražen Juranić, mag. oec., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Tel.: 043/885-643, Fax.: 043/885-009, E-mail: info@veliko-trojstvo.hr
WEB: www.veliko-trojstvo.hr
Naklada: 40 primjeraka
Tisak: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel

