
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinsko vijeće

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2176/10-02-18-04
Hrvatska Dubica, 28.03.2018. godine

Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. 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, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispr. i 123/17)
i  članka  15.  Statuta  Općine  Hrvatska  Dubica  («Službeni  vjesnik«,  broj:  7/13  i  33/14)
Općinsko  vijeće  Općine  Hrvatska  Dubica,  na  sjednici  održanoj  28.  ožujka  2018. godine,
donosi

S T A T U T
  

OPĆINE  HRVATSKA  DUBICA

I  -  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Statut) podrobnije se uređuje:
- status, područje i službena obilježja, 
- samoupravni djelokrug, 
- ovlasti i način rada tijela, 
- ustrojstvo,
- imovina i akti Općine Hrvatska Dubica,
- oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma

o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, 
- prava nacionalnih manjina,  
- mjesna samouprava, 
- mogućnost osnivanja javnih službi, 
- osnivanje Savjeta mladih,
- javnost rada,
- oblici suradnje

i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza iz samoupravnog djelokruga Općine
Hrvatska Dubica.



Članak 2.

Izrazi koji se koriste o ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu
li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II  -  STATUS, PODRUČJE I OBILJEŽJA

Članak 3.

Općina Hrvatska Dubica kao jedinica lokalne samouprave pravna je osoba, a obuhvaća
područja sljedećih naselja: Hrvatska Dubica, Baćin, Cerovljani, Slabinja i Živaja.

Granice Općine Hrvatska Dubica mogu se mijenjati na način i u postupku posebnim
propisanim zakonom.

Pri  svakoj  namjeravanoj  promjeni  područja  Općine  Hrvatska  Dubica  tražit  će  se
mišljenje njezinih stanovnika, a dobiveno mišljenje nije obvezujuće.

Članak 4.

Sjedište Općine Hrvatska Dubica je u Hrvatskoj Dubici, u Ulici Vjekoslava Venka 4.

Članak 5.

Općina Hrvatska Dubica ima svoja obilježja: grb, zastavu i himnu.
Izgled  grba  i  zastave  Općine  Hrvatska  Dubica,  te  način  isticanja  i  uporabe  istih

utvrđeno je posebnom odlukom.
Grb i zastava mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo

Općine Hrvatska Dubica i Republike Hrvatske.
Grb  i  zastava  ne  smiju  sadržavati  simbole  protivne  Ustavu  Republike  Hrvatske  i

drugim propisima.
Tekst Himne Općine Hrvatska Dubica je:

«OJ, HRVATSKA DUBICE  LIJEPA!

Oj, Hrvatska Dubice lijepa
tebe krasi plava Una rijeka.
Il' je plava, il' više zelena

mome srcu uv'jek omiljena.

L'jepo te je pogledat s Patrije
kad te jarko sunašce ogrije.
Sva zelena, pitoma, radosna

oj, Hrvatska Dubice ponosna.

Dušmani su mnogi te gazili
al' te nikad nisu pokorili.

Hrvatska si, hrvatska ćeš biti
oj, Dubice cv'jete plemeniti.«

Himna Općine  Hrvatska  Dubica,  iz  stavka  5.  ovoga članka,  izvodi  se  u svečanim
prigodama, nakon himne Republike Hrvatske.



Članak 6.

Tijela Općine Hrvatska Dubica imaju svoje pečate.
Opis pečata iz stavka 1. ovoga članka, te način njihove uporabe i čuvanja, uređen je

posebnim zakonom i posebnom odlukom.

Članak 7.

Općina Hrvatska Dubica ima svoj dan (Dan Općine Hrvatska Dubica) koji se svečarski
obilježava 4.-oga kolovoza svake godine, kao sjećanje na dan oslobađanja područja Općine
Hrvatska Dubica u pobjedonosnoj Vojno-redarstvenoj akciji „Oluja“.

Članak 8.

U prigodi Dana Općine Hrvatska Dubica dodjeljuju se javna priznanja, te priređuju
druge prigodne svečanosti.

Javna  priznanja  Općine  Hrvatska  Dubica  su:  Povelja  počasni  građanin  Općine
Hrvatska Dubica,  Povelja Općine Hrvatska Dubica,  Zahvalnica Općine Hrvatska Dubica i
Spomenica Općine Hrvatska Dubica.

Način  prikupljanja  prijedloga  i  dodjela  javnih  priznanja  regulirani  su  posebnom
odlukom.

III  -  SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG 

Članak 9.

Općina  Hrvatska  Dubica  samostalna  je  u  odlučivanju  u  poslovima  iz  svoga
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Hrvatska Dubica.

Općina  Hrvatska  Dubica,  u  svom  samoupravnom  djelokrugu,  obavlja  poslove  od
lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje nisu Ustavom ili
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalne djelatnosti,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- vatrogastvo,
- promet na svomu području, 
- te druge poslove koje je, sukladno posebnim zakonima, dužna organizirati i poslove

koje može obavljati.



Općina Hrvatska Dubica obavlja poslove iz svoga samoupravnog djelokruga sukladno
posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje
odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 10.

Općina Hrvatska Dubica može:

- obavljanje pojedinih poslova iz članka 9. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom
jedinicom  lokalne  samouprave  ili  više  jedinica  lokalne  samouprave  i  to:  osnivanjem
zajedničkog tijela, zajedničkoga upravnog odjela ili službe, zajedničkoga trgovačkog društva
ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova osobito u svrhu pripreme projekata za
privlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, u skladu s posebnim zakonom,
-  pojedine  poslove  iz  svoga  samoupravnog  djelokruga,  prenijeti  na  Sisačko-moslavačku
županiju odnosno na mjesne odbore, po ustroju istih,
- pojedine poslove iz svoga samoupravnog djelokruga, po ustroju istih, posebnom odlukom
prenijeti na mjesne odbore u kojemu slučaju Općina Hrvatska Dubica osigurava sredstva za
obavljanje prenesenih poslova.

Članak 11.

Odluke o obavljanju poslova, na način propisan člankom 10. ovoga Statuta, donosi
Općinsko  vijeće  temeljem  kojih  općinski  načelnik  potpisuje  sporazume  o  uređivanju
međusobnih odnosa. 

IV  - TIJELA OPĆINE 
Članak 12.

Tijela Općine Hrvatska Dubica su:
- predstavničko tijelo – Općinsko vijeće,
- izvršno tijelo – općinski načelnik.

Iznimno,  izvršno  tijelo  je  i  zamjenik  općinskog  načelnika  koji  obnaša  dužnost
općinskog načelnika ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine
mandata općinskog načelnika.

IV – 1. Općinsko vijeće
Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Općinsko vijeće) predstavničko
je tijelo građana i tijela Općine Hrvatska Dubica koje donosi akte u okviru samoupravnog
djelokruga Općine Hrvatska Dubica, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom
i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova
iz samoupravnog djelokruga Općine Hrvatska Dubica,  poslovi i zadaće koje se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni
poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se, na način propisan stavkom 2. ovoga članka, ne može utvrditi nadležno
tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.



Članak 14.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na
kojoj je nazočna većina izabranih vijećnika. 

Općinsko vijeće može biti  raspušteno na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu samoupravu sukladno zakonu.

Članak 15.

Općinsko vijeće, u okviru samoupravnog djelokruga:
- donosi Statut Općine Hrvatska Dubica, njegove izmjene i dopune, te statutarne odluke,
- donosi poslovnik o svome radu, 
- donosi proračun, njegove izmjene i dopune i odluku o izvršavanju proračuna,
- usvaja polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
-  donosi  odluke i  druge opće i  pojedinačne akte  kojima uređuje pitanja  iz  samoupravnog
djelokruga Općine Hrvatska Dubica,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom
Općine  Hrvatska  Dubica  čija  pojedinačna  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 raspolaganju ostalom imovinom, 
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 
-  razmatra  izvješća  o  radu  općinskog  načelnika,  traži  izvješća  o  pojedinim  pitanjima  iz
djelokruga općinskog načelnika, 
- donosi odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,
- osniva radna tijela,  bira i  razrješuje članove tih tijela,  te bira i  razrješuje i druge osobe
određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom,
- uređuje unutarnje ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine Hrvatska Dubica,
-  osniva  ustanove,  trgovačka  društva  i  druge  pravne  osobe  za  obavljanje  gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Hrvatska Dubica,
- donosi odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Hrvatska Dubica, bira i razrješuje članove
i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Hrvatska Dubica,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala ili koje su
u većinskom vlasništvu Općine Hrvatska Dubica, 
- daje prethodnu suglasnost na statut ustanove čiji je osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
-  donosi  odluke  o  potpisivanju  sporazuma  o  suradnji  s  drugim  jedinicama  lokalne
samouprave, u skladu sa zakonom i općim aktima Općine Hrvatska Dubica,
-  daje vjerodostojno tumačenje općih akata iz svoga djelokruga,
-  obavlja  i  druge  poslove  koji  su  zakonom  ili  drugim  propisom  stavljeni  u  djelokrug
Općinskog vijeća.

Članak 16.

Općinsko vijeće ima 11 članova, vijećnika izabranih na način utvrđen zakonom.
Iznimno,  broj  vijećnika  može  se  povećati  te  biti  i  paran  u  slučaju  osiguranja

odgovarajuće zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne manjine i pri utvrđivanju rezultata
izbora (ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova, te se ne može utvrditi koja je lista
dobila mjesto u Općinskom vijeću i to mjesto pripadne svakoj od njih).



Članak 17.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog

glasovanja, izjava ili iznesenog mišljenja i stavova na sjednici Općinskog vijeća.
Vijećnik  je  dužan  čuvati  tajnost  podataka  koji  su,  kao  tajni  određeni  sukladno

propisima, a za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti sukladno zakonu, ovom Statutu i Poslovniku

Općinskog vijeća.

Članak 18.

Mandat  vijećnika izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu
Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju
svake 4 godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana
stupanja  na  snagu  Odluke  Vlade  Republike  Hrvatske  o  raspuštanju  predstavničkog  tijela,
sukladno zakonu. 

Mandat  vijećnika  izabranih  na  prijevremenim  izborima  traje  do  isteka  tekućeg
mandata Općinskog vijeća  izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri
godine odnosno do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela, sukladno zakonu.

Članak 19.

Mandat vijećnika može prestati i prije isteka roka iz članka 18. ovoga Statuta i to:
-  ako  podnese  ostavku,  danom  dostave  pisane  ostavke,  sukladno  pravilima  o  dostavi
propisanoj posebnim zakonom,
-  ako  je  pravomoćnom  sudskom  odlukom  potpuno  lišen  poslovne  sposobnosti,  danom
pravomoćnosti iste,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti iste,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Hrvatska Dubica, danom odjave prebivališta,
-  ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,  danom prestanka istoga,  osim vijećnika koji  je
državljanin države članice Europske unije,
- smrću.

Pisana ostavka vijećnika iz stavka 1. točke 1. ovoga članka treba biti zaprimljena 
najkasnije  3  dana prije  zakazanog održavanja sjednice  Općinskog vijeća,  te  ovjerena  kod
javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Predsjedniku i  ostalim izabranim dužnosnicima Općinskog vijeća prava na temelju
obavljanja dužnosti prestaju: 
- istekom mandata, osim kada je posebnim zakonom drugačije određeno, 
- danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo
prije isteka mandata Općinskog vijeća, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno,
- danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije
tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, 
-  danom  stupanja  na  snagu  odluke  o  raspuštanju  Općinskog  vijeća,  odnosno  odluke  o
raspisivanju redovnih izbora.

Odluka  o  prestanku  ostvarivanja  prava  na  temelju  prestanka  obavljanja  određene
dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službenici Jedinstvenog upravnog odjela
koja obavlja kadrovske poslove.



Članak 20.

Izabrani vijećnik koji obnaša neku, zakonom propisanu, nespojivu dužnost, dužan je
do dana konstituiranja Općinskog vijeća, o obnašanju nespojive dužnosti odnosno prihvaćanju
dužnosti vijećnika obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.

Vijećnik koji, za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan
je,  u  roku  od  8  dana  od  dana  prihvaćanja  te  nespojive  dužnosti,  o  tome  obavijestiti
predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovoga članka mandat prestaje po
sili zakona.
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
na temelju prestanka mirovanja ako, u roku od 8 (osam) dana od prestanka obnašanja te
nespojive  dužnosti,  podnese  pisani  zahtjev  predsjedniku  Općinskog  vijeća,  a  mirovanje
mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanoga zahtjeva.

Ukoliko  vijećnik,  po  prestanku  obnašanja  nespojive  dužnosti,  ne  podnese  pisani
zahtjev iz stavka 4. ovoga članka smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Tijekom  trajanja  mandata  vijećnik  ima  pravo  staviti  svoj  mandat  u  mirovanje  iz
osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća.

Na temelju zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka mirovanje mandata počinje teći od dana
dostave istoga, a ne može trajati kraće od 6 mjeseci. 

Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika osmog dana od dostave obavijesti
predsjedniku Općinskog vijeća.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 21.

Ukoliko  mandat  vijećnika  prestane  ili  miruje  zamjenjuje  ga  zamjenik  sukladno
posebnom zakonu i ovom Statutu.

Po ispunjenju uvjeta iz članka 20. ovoga Statuta Mandatno povjerenstvo sačinjava i
podnosi izvješće kojim utvrđuje postojanje uvjeta za prestanak mandata vijećnika odnosno za
mirovanje mandata vijećnika, te za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Prilog Izvješću, iz stavka 2. ovoga članka, čine:
- izjava volje vijećnika – ovjerovljena ostavka ili zahtjev za mirovanje mandata, 
- dokument o prestanku mandata na jedan od načina iz članka 19. ovoga Statuta,
- prijedlog zamjenika vijećnika od strane ovlaštenog predlagatelja političke stranke odnosno
izvješće o prvomu sljedećem na kandidacijskoj s liste grupe birača, a sve sukladno posebnom
zakonu.

Članak 22.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
- biti nazočan sjednicama Općinskog vijeća, sudjelovati u radu sjednica i na njima raspravljati
i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
-  predlagati  donošenje  akata,  podnositi  amandmane  na  prijedloge  općih  akata,  pokrenuti
raspravu i izjašnjavati se o istima, 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća i tražiti izvješća na aktualnom satu
sjednice,
- biti biran i prihvatiti izbor koji mu, svojom odlukom, odredi Općinsko vijeće,
- postavljati pitanja o radu općinskom načelniku,



- sudjelovati na sjednicama radnih tijela u koja je imenovan i na istima raspravljati i glasovati,
- sudjelovati u utvrđivanju prijedloga općih akata, 
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnog tijela Općine
Hrvatska Dubica. 

Članak 23.

Općinsko  vijeće  ima  predsjednika  i  dva  potpredsjednika  koji  se  biraju  većinom
glasova svih vijećnika.

Na  prijedlog  Odbora  za  izbor  i  imenovanje  ili  1/3  vijećnika,  predsjednik  i
potpredsjednici biraju se iz reda vijećnika većinom glasova svih vijećnika.

Potpredsjednici  Općinskog  vijeća  biraju  se,  u  pravilu,  u  nastavku  konstituirajuće
sjednice,  na  način  i  u  postupku  izbora  predsjednika  Općinskog  vijeća  tako  da  se  jedan
potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na
njihov prijedlog. 

Mandat  predsjednika i  potpredsjednika Općinskog vijeća traje  sukladno članku 18.
ovoga Statuta odnosno do izbora novoga predsjednika i potpredsjednika.

Prijedlog  za  razrješenje  predsjednika  i  potpredsjednika  Općinskog  vijeća  može
podnijeti 1/3 vijećnika.

O prijedlogu iz stavka 5. ovoga članka odlučuje se većinom glasova svih vijećnika.
U slučaju da predsjedniku ili potpredsjedniku/cima Općinskog vijeća prestane mandat

izvršit će se izbor novoga predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća.
Mandat novoizabranog predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća traje do kraja

redovnog mandata, ukoliko ne prestane ranije na jedan od zakonom predviđenih načina.

Članak 24.

Dužnost vijećnika je počasna i za njezino obavljanje ne prima se plaća, ali vijećnik
ima pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Predsjednik  Općinskog vijeća  ima  pravo  na  mjesečnu  naknadu  sukladno  posebnoj
odluci Općinskog vijeća.

Članak 25.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, a
iste saziva predsjednik Općinskog vijeća.

Potanje odredbe o načinu konstituiranja, sazivanju, načinu rada i održavanju sjednica,
postupak donošenja akata te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća uređuju se
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 26.

Predsjednik Općinskog  vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva, predsjeda i održava red na sjednicama Općinskog vijeća,
- pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog
vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- predlaže dnevni red sjednice Općinskog vijeća,
- brine o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te o postupku donošenja akata,
- usklađuje rad radnih tijela,



- po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih
Općine Hrvatska Dubica na kojemu se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, te o
suradnji Općinskog vijeća i Savjeta mladih Općine Hrvatska Dubica,
- određuje predstavnike Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama,
-  surađuje  s  predstavničkim  tijelima  drugih  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)
samouprave,
- brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,
- potpisuje opće i druge akte koje donosi Općinsko vijeće,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća pobliže se
uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća i drugim općim aktima.

Članak 27.

Glede  razmjene  mišljenja,  utvrđivanja  zajedničkih  stavova,  unaprjeđenja  rada,  te
razvijanja  drugih  oblika  međusobne  suradnje  i  aktivnosti  vijećnika,  vijećnici  se   mogu
organizirati u međustranačka vijeća i klubove.

Organiziranje  međustranačkih  vijeća  i  klubova  pobliže  će  uređuje  Poslovnikom
Općinskog vijeća.
 

Članak 28.

Radi  utvrđivanja  prijedloga  općih  akata  i  drugih  poslova  iz  djelokruga Općinskog
vijeća, te radi učinkovitosti obavljanja poslova iz svoga djelokruga, Općinsko vijeće osniva
stalna i povremena radna tijela.

Naziv radnih tijela, iz stavka 1. ovoga članka, njihov sastav, broj članova, djelokrug i
način  rada  pobliže  se  uređuje  Poslovnikom  Općinskog  vijeća  ili  posebnom  odlukom  o
osnivanju radnog tijela.
 

Članak 29.

Općinsko  vijeće  može  pravovaljano  odlučivati  ako  je  na  sjednici  nazočna  većina
vijećnika, a odluke donosi većinom glasova nazočnih vijećnika.

Većinom  glasova  svih  vijećnika  Općinsko  vijeće  odlučuje  o  donošenju:  Statuta  i
njegovih  izmjena,  statutarne  odluke,  Poslovnika  Općinskog  vijeća,  proračuna,  njegovih
izmjena i dopuna, te o usvajanju godišnjeg/polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
odluke o izvršavanju proračuna, odluke o privremenom financiranju, odluke o raspisivanju
referenduma osim odluke iz stavka 3. ovoga članka.

Odluka  o  raspisivanju  referenduma  za  opoziv  općinskog  načelnika  i  njezinog
zamjenika  koji  je  izabran  na  redovnim izborima  zajedno s  njim a  koji  je  predložilo  2/3
članova Općinskog vijeća, donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.   

Članak 30.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno.
Iznimno, nazočnost javnosti može se isključiti i glasovanje može biti tajno što će se

potanje urediti Poslovnikom Općinskog vijeća.



Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuju općinski  načelnik i  njegovi  zamjenici,  te
pročelnik Upravnog tijela.

O radu Općinskog vijeća vodi se zapisnik.

Članak 31.

Nadzor  zakonitosti  rada  Općinskog  vijeća  obavlja  središnje  tijelo  državne  uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Nadzor  zakonitosti  općih akata  koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko
vijeće obavljaju Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i  nadležna središnja
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi
opći  akt  predstojniku  Ureda  državne  uprave  u  Sisačko-moslavačkoj  županiji  zajedno  s
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i
poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz  stavka 3.  ovoga članka bez odgode
dostaviti i općinskom načelniku.

IV  -  2.  Općinski načelnik
Članak 32.

Općinski načelnik nositelj je izvršne vlasti u Općini Hrvatska Dubica.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Mandat  općinskog  načelnika  počinje  prvoga  radnog  dana  koji  slijedi  danu  objave

konačnih rezultata izbora i traje do prvoga radnog dana koji slijedi danu objave konačnih
rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira zajedno i istodobno, na isti način
i po istomu postupku kao i općinski načelnik.

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  Vlade  Republike  Hrvatske  o  imenovanju
povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika pa do stupanja
na dužnost novoga općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za
redovito i nesmetano funkcioniranje Općine Hrvatska Dubica.

Članak 33.

Općinski  načelnik  i  njegovi  zamjenici,  u  roku  od  8  dana  od  stupanja  na  dužnost
odlučuju hoće li  dužnost na koju su izabrani  obavljati  profesionalno i  o tomu dostavljaju
obavijest Upravnom odjelu, sukladno zakonu. 

Ukoliko  ne  dostave  pisanu obavijest,  iz  stavka  1.  ovoga članka,  smatrat  će  se  da
dužnost obavljaju volonterski.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici, u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti
Upravnom  odjelu,  mogu  promijeniti  način  obavljanja  dužnosti,  a  novi  način  obavljanja
dužnosti započinje prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici, kada dužnost obavljaju volonterski, ne mogu
promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih izbora.



Članak 34.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti,
ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se
u staž osiguranja, sukladno posebnom zakonu i odluci Općinskog vijeća.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici  koji su te dužnosti obavljali profesionalno u
posljednjih šest mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo 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.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici, za vrijeme volonterskog obavljanja dužnosti,
ostvaruju pravo na naknadu sukladno zakonu i odluci Općinskog vijeća.

Pročelnik upravnog odjela donosi deklaratorne odluke o početku, načinu i prestanku
obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovih zamjenika, kao i pojedinačna rješenja o
visini plaće odnosno naknade sukladno zakonu i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 35.

Općinski načelnik zastupa Općinu Hrvatska Dubica.
Općinski  načelnik  obavlja  poslove  utvrđene  ovim  Statutom  sukladno  zakonu,  a

osobito: 
- dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću u roku propisanom
zakonom,
- priprema  prijedloge općih akata i upućuje ih u propisanu proceduru, te podnosi amandmane
i daje mišljenje na prijedloge općih akata i na amandmane drugih predlagatelja,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- dva puta godišnje Općinskom vijeću podnosi izvješće o svome radu,
-  vodi  brigu  o  upravljanju  općinskom  imovinom  i  naredbodavac  je  izvršenja  Proračuna
Općine Hrvatska Dubica, 
- usmjerava rad upravnog tijela, te nadzire zakonitost njegova rada,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Hrvatska Dubica, te njezinim
prihodima i rashodima, sukladno zakonu i ovom Statutu,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i o drugom raspolaganju imovinom
sukladno zakonu, posebnim propisima i ovom Statutu,
-  imenuje  i  razrješuje  predstavnike  Općine  Hrvatska  Dubica  u  tijelima  javnih  ustanova,
trgovačkih društava i drugih osoba iz članka  15. stavka 1. točke 13. ovoga Statuta, te u prvom
broju službenog glasila, koji slijedi nakon donošenja odluke istu i objavljuje,
-  surađuje sa Savjetom mladih Općine Hrvatska Dubica,  po potrebi,  a  najmanje svaka tri
mjeseca  održava  zajednički  sastanak  sa  Savjetom  mladih  na  kojima  raspravlja  o  svim
pitanjima od interesa  za  mlade,  te  svakih  šest  mjeseci  pisanim putem obavještava  Savjet
mladih o aktivnostima koje su od važnosti i interesa za mlade,
- donosi poslovnik o svome radu,
- bira i imenuje članove stalnog i povremenih radnih tijela iz svoga djelokruga,
- te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i odlukama Općinskog vijeća.

U smislu odredbe točke 8. stavka 2. ovoga 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  otuđivanju  pokretnina  i
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom.  



Ako je taj iznos prihoda veći od 1.000.000,00 kn općinski načelnik može odlučivati
najviše do 1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn tada može odlučivati
najviše do iznosa od 70.000,00 kn.

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te drugo raspolaganje imovinom mora
biti planirano u općinskom proračunu i provedeno sukladno zakonu.

Općinski  načelnik  tijekom  godine  može  preraspodijeliti  sredstva  na  proračunskim
stavkama najviše do visine 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a
što će se utvrditi posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 36.

Općinski načelnik dva puta godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje izvješće
o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored  izvješća  iz  stavka  1.  ovoga  članka  Općinsko  vijeće  može  od  općinskog
načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovoga djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva. 

Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za 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 podnesenoga izvješća o istom
pitanju.

Članak 37.

Obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga općinskog načelnika može povjeriti
zamjeniku.

Pri  obavljanju  povjerenih  mu  poslova  zamjenik  općinskog  načelnika  je  dužan
pridržavati se danih uputa.

Povjeravanjem  poslova  iz  svoga  djelokruga  zamjeniku  ne  prestaje  odgovornost
općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Zamjenik  općinskog načelnika  izabran  na  redovnim izborima zajedno s  općinskim
načelnikom zamjenjuje  općinskog  načelnika  u  slučaju  njegove  duže  odsutnosti  ili  drugih
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, a sukladno zakonu i ovom Statutu.  

Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost
ako  duže  od  30  dana  nije  prisutan  u  prostorijama  općine,  a  pritom  dužnosnicima  i
službenicima općinske uprave nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o
obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Članak 38.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Hrvatska Dubica općinski
načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg
akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od
Općinskog vijeća da, u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi općeg akta, otkloni
uočene nedostatke u općem aktu.

Ukoliko  Općinsko  vijeće  ne  otkloni  uočene  nedostatke,  iz  stavka  1  ovoga članka,
općinski načelnik dužan je, bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.



Članak 39.

Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika prestaje po sili zakona:
-   ako podnese ostavku, danom dostave iste,
-  ako  mu  je  pravomoćnom  sudskom  odlukom  oduzeta  poslovna  sposobnost,  danom
pravomoćnosti iste,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti iste,
-  ako  mu  prestane  prebivalište  s  područja  Općine  Hrvatska  Dubica,  danom  odjave
prebivališta,
-  ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva,
-  smrću.

Ako općinskom načelniku,  nastupom okolnosti  iz  stavka  1.  ovoga  članka,  mandat
prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela će u roku od 8 dana
obavijestiti  Vladu  Republike  Hrvatske  o  prestanku  mandata  općinskog  načelnika  radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 40.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati
putem referenduma.

Referendum za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača,
- 2/3 članova Općinskog vijeća.

Ne može se donijeti odluka za raspisivanje referenduma samo za opoziv zamjenika
općinskog načelnika.

Članak 41.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati
prije  proteka  roka od 6 mjeseci  od održanih izbora niti  ranije  održanoga referenduma za
opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Članak 42.

Odluka o opozivu donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali uz uvjet da ta većina čini najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis
birača.

Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka odluka donesena na referendumu
obvezatna je.

IV – 3. Raspuštanje predstavničkog tijela
i razrješenje općinskog načelnika

Članak 43.

Na  prijedlog  središnjeg  tijela  državne  uprave  nadležnog  za  lokalnu  i  područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće:

1.  ako  donese  odluku  ili  drugi  akt  kojim  ugrožava  suverenitet  i  teritorijalnu  cjelovitost
Republike Hrvatske,



2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne samouprave ne donese statut u roku
od 60 dana od dana konstituiranja,
3.  ako  učestalo  donosi  opće  akte  suprotne  Ustavu,  zakonu  ili  drugom  propisu  ili  zbog
učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,
4.  ako, iz bilo kojega razloga, trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje
odluka,
5.  ako ne može donositi odluke iz svoga djelokruga dulje od 3 mjeseca,
6. ako ne raspiše referendum:

- kada središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma o lokalnim poslovima koji je
predložilo 20% birača ispravan i 

-  kada je referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, koji je
izabran zajedno s njim, predložilo 2/3 vijećnika,
7. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom
financiranju  te  ako  ne  donese  proračun  do  isteka  roka  privremenog  financiranja,  osim u
slučaju kada 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.

Na  prijedlog  središnjeg  tijela  državne  uprave  nadležnog  za  lokalnu  i  područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko
tijelo i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim:

- ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća, iz razloga navedenih u stavku 1. točki 7.
ovoga  članka,  novoizabrano  Općinsko  vijeće  ne  donese  proračun  u  roku  od  90  dana  od
konstituiranja,

-  ako  Općinsko  vijeće  ne  donese  proračun  u  roku  45  dana  od  dana  kada  ga  je
novoizabrani općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

V   -  UPRAVNI ODJEL
Članak 44.

Obavljanje  svih  poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  Općine  Hrvatska  Dubica,
obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Upravni odjel).

Ustrojstvo Upravnog odjela utvrđuje se općim aktom koji donosi Općinsko vijeće u
skladu sa zakonom i statuom .

Upravni odjel, u okviru svoga djelokruga, neposredno izvršava i nadzire provođenje
zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere. 

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg,  na temelju javnoga natječaja,  imenuje
općinski načelnik.
 

Članak 45.

Upravne,  stručne  i  ostale  poslove  u  Upravnom  odjelu  obavljaju  službenici  i
namještenici.

Prava,  obveze i  odgovornosti,  kao i  druga pitanja  od značenja za rad službenika i
namještenika, utvrđena su posebnim aktima sukladno posebnom zakonu. 



Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine Hrvatska Dubica.
Sukladno Strategiji i planu trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika,

koji  donosi  Vlada  Republike  Hrvatske,  službenici  će  se  poticati  na  trajno  stručno
osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

VI -  IMOVINA  
Članak 46.

Imovinu  Općine  Hrvatska  Dubica  čine  pokretne  i  nepokretne  stvari,  te  imovinska
prava koja joj pripadaju.

Članak 47.

Imovinom Općine Hrvatska Dubica upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u
skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

Općina Hrvatska Dubica vodi evidenciju o svojoj imovini – bilanca imovine.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede

upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja imovinom Općine Hrvatska Dubica. 

Općina  Hrvatska  Dubica,  po  ukazanoj  potrebi,  može  se  zadužiti,  davati  jamstva
ustanovi  i  trgovačkim  društvima  čiji  je  osnivač,  sukladno  posebnom  zakonu  i  odluci
Općinskog vijeća.

Članak 48.

Općina  Hrvatska  Dubica  ostvaruje  prihode  kojima,  u  okviru  svoga  samoupravnog
djelokruga, slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Hrvatska Dubica su: 
- općinski porezi,  prirezi, naknade,  doprinosi i pristojbe,  sukladno zakonu i općim aktima
Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari i imovinskih prava u njezinom vlasništvu,
-  prihodi  od trgovačkih  društava  i  drugih  pravnih  osoba u  njezinu  vlasništvu,  odnosno u
kojima ista ima udjela ili dionica,
- prihodi naknada za koncesije, 
-  novčane  kazne  i  oduzete  imovinske  koristi  za  prekršaje  koje  propiše  Općinsko  vijeće,
sukladno zakonu,
-  udio  u  zajedničkim  porezima,  naknadama  s  Republikom  Hrvatskom  i  s  pripadajućom
Sisačko-moslavačkom županijom,
- sredstva pomoći državnog proračuna i proračuna Sisačko-moslavačke županije,
- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 49.

Obveze  odnosno  rashodi  Općine  Hrvatska  Dubica  razmjerni  su,  uravnoteženi  s
prihodima koji se ostvare, sukladno utvrđenim izvorima financiranja iz kojih potječu.

Članak 50.

Procjena godišnjih prihoda i utvrđeni iznos rashoda Općine Hrvatska Dubica utvrđuje
se u proračunu kao temeljnom financijskom aktu.



Prijedlog  općinskog  proračuna  podnosi  općinski  načelnik,  kao  jedini  ovlašteni
predlagatelj.

Godišnji proračun, s projekcijom za sljedeće dvije proračunske godine, donosi se do
kraja  tekuće  godine  za  iduću  proračunsku  godinu,  i  to  u  roku  koji  omogućuje  njegovu
primjenu s 1. siječnjem godine za koju se donosi. 

U slučaju da općinski načelnik ne podnese prijedlog proračuna ili povuče prijedlog
prije  glasovanja  o  istomu odnosno ne  podnese  novi  prijedlog  proračuna,  te  u  slučaju  da
Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine nastupaju zakonske
posljedice.

                                                        Članak 51.

Ako  se  tijekom  proračunske  godine  smanje  prihodi  ili  povećaju  rashodi  utvrđeni
proračunom,  proračun  se  mora  uravnotežiti  smanjenjem  predviđenih  izdataka  ili
pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku
propisanom za donošenje proračuna

Članak 52.

Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Hrvatska 
Dubica.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Hrvatska Dubica 
nadzire Ministarstvo financija.

VII  - AKTI  
Članak 53.

Tijela  Općine  Hrvatska  Dubica,  u  okviru  svoga samoupravnog  djelokruga,  donose
odluke i druge opće i pojedinačne akte, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Temeljem ovlaštenja  utvrđenih  zakonom i  ovim Statutom Općinsko  vijeće  donosi
statut, poslovnik o  svomu radu, proračun, odluku o izvršavanju  proračuna, odluke i druge
opće i pojedinačne akte. 

Poslovnikom Općinskog vijeća i poslovnikom općinskog načelnika pobliže se uređuje
način rada, naziv i postupak donošenja akata tih tijela. 

Članak 54.

Općinski načelnik, u okviru svoga djelokruga, donosi odluke, zaključke, pravilnike, te
druge opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 55.

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke. 

Članak 56.

Opći  akti  Općine  Hrvatska  Dubica  objavljuju  se  u  «SLUŽBENOM  VJESNIKU«,
službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica, a u pravilu stupaju na snagu osmi dan od dana
objave.



Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, u završnim odredbama općeg akta može se, po
obrazloženju predlagatelja i provedenoj raspravi, odlučiti da isti stupa na snagu prvoga dana
od dana objave u službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 57.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća, sukladno zakonu
i ovom Statutu, te obavlja nadzor nad zakonitostima rada Upravnog odjela. 

Članak 58.

Upravni odjel neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća.
U izvršavanju akata Općinskog vijeća Upravni odjel donosi pojedinačne akte kojima

rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom

upravnom tijelu Sisačko-moslavačke županije.
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 uređeno, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno
zakonu.

Za  donošenje  akata  iz  ovoga  članka  primjenjuju  se  odredbe  Zakona  o  općem
upravnom postupku. 

Odredbe ovoga članka odnose se i  na pojedinačne akte  koje donose pravne osobe
kojima su odlukom Općinskog vijeća, sukladno zakonu, povjerene javne ovlasti. 

Članak 59.

Nadzor  zakonitosti  rada  Općinskog  vijeća  obavlja  središnje  tijelo  državne  uprave
nadležno za lokalnu samoupravu sukladno zakonu.

Nadzor  zakonitosti  općih  akata  Općinskog  vijeća  obavlja  Ured  državne  uprave  u
Sisačko-moslavačkoj  županiji  i  nadležna  središnja  tijela  državne  uprave,  svako  u  svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg
akta, predstojniku Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, dostaviti  opći akt,
zajedno s izvatkom iz zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća koji  se odnosi na postupak
donošenja predmetnog općeg akta i rezultatom glasovanja.

Predsjednik  Općinskog vijeća dužan je,  bez odgode,  opće akte  iz  stavka 3.  ovoga
članka, dostaviti i općinskom načelniku.

Po  izvršenom  nadzoru  i  eventualno  dobivenim  uputama  od  predstojnika  Ureda
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji Općinsko vijeće dužno je, u roku od 15 dana
otkloniti uočene nedostatke.

Ukoliko Općinsko vijeće ne postupi po uputi i ne otkloni te nedostatke predstojnika
Ureda  državne  uprave  u  Sisačko-moslavačkoj  županiji  donijet  će  odluku  o  obustavi  od
primjene općeg akta.

Nadzor  zakonitosti  pojedinačnih  neupravnih  akata  koje,  u  svome  samoupravnom
djelokrugu,  donose  Općinsko  vijeće  i  općinski  načelnik  te  njegovi  zamjenici,  obavljaju
nadležna središnja tijela državne vlasti sukladno svome djelokrugu.



VIII  -  NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
 GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 60.

Građani  mogu  neposredno  sudjelovati  u  odlučivanju  o  lokalnim poslovima  putem
referenduma i mjesnog zbora građana, a sukladno zakonu i ovom Statutu.

Referendum se provodi na način i po postupku propisan posebnim zakonom. 

Članak 61.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine
Hrvatska Dubica, o prijedlogu općega akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
radi  prethodnog  pribavljanja  mišljenja  stanovnika  o  promjeni  područja  Općine  Hrvatska
Dubica kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma,  iz stavka 1. ovoga članka,
temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta, može podnijeti najmanje 1/3 članova Općinskog
vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Hrvatska
Dubica i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Hrvatska Dubica, po ustroju istih.

Članak 62.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 61. ovoga Statuta referendum se može raspisati i
radi  opoziva  općinskog  načelnika  i  njegovog  zamjenika  koji  je  izabran  zajedno  s  njim
sukladno zakonu i ovom Statutu. 

Prijedlog mora  biti  podnesen  u  pisanom obliku  i  mora  sadržavati  osobne podatke
predlagatelja (ime i  prezime, adresu prebivališta  i  OIB) i  vlastoručni potpis predlagatelja/
birača.

Članak 63.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 vijećnika, općinski načelnik
ili većina mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenomu prijedlogu, te
ako  prijedlog prihvati,  donijeti  odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana  od
zaprimanja prijedloga.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih vijećnika.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača predsjednik

Općinskog vijeća taj prijedlog dostavit će na provjeru ispravnosti središnjem tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu samoupravu, u roku od 30 dana od zaprimanja istoga.

Ukoliko tijelo, iz stavka 3. ovoga, članka u roku od 60 dana od dostave utvrdi da je
prijedlog  ispravan  i  tu  odluku  dostavi  Općinskom  vijeću  Općinsko  vijeće  raspisat  će
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja te odluke o ispravnosti prijedloga. 

Ukoliko tijelo,  iz stavka 3. ovoga članka,  u roku od 60 dana od dostave utvrdi da
prijedlog nije ispravan i tu odluku dostavi Općinskom vijeću protiv iste se može pokrenuti
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

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 akta 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.



Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine
Hrvatska Dubica i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.
Općinsko  vijeće  može  raspisati  savjetodavni  referendum  o  pitanjima  iz  svoga

djelokruga.
Odluka donesena na temelju provedenoga savjetodavnog referenduma nije obvezatna.

Članak 64.

Općinsko  vijeće,  prije  donošenja  odgovarajućih  odluka,  može  tražiti  mišljenje  od
mjesnih  zborova  građana  o  prijedlogu  općeg  akta  ili  drugog  pitanja  iz  samoupravnog
djelokruga Općine Hrvatska Dubica kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim
Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja, iz stavka 1. ovoga članka, može podnijeti najmanje
jedna trećina vijećnika i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku
od  60 od dana zaprimanja istoga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje
te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 65.

Zbor građana saziva Općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz
članka 64. stavka 3. ovoga Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora, po ustroju istih.
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10%

birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje  građana  na  zboru  građana  u  pravilu  je  javno,  a  odluke  se  donose

većinom glasova prisutnih građana. 
Iznimno, većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.
Dobiveno mišljenje ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 66.

Građani  imaju  pravo  Općinskom  vijeću  predlagati  donošenje  određenog  akta  ili
rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga.

O prijedlogu iz  stavka  1.  ovoga članka Općinsko vijeće  mora  raspravljati  ako ga,
svojim  potpisom,  podrži  najmanje  10% birača  upisanih  u  popis  birača  Općine  Hrvatska
Dubica, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 67.

Tijela  Općine Hrvatska Dubica dužna su omogućiti  građanima i  pravnim osobama
podnošenje predstavki i pritužbi na rad tih tijela, na rad Upravnog odjela te na nepravilan
odnos službenika i namještenika kada im se obraćaju radi ostvarenja svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.



Na podnesene predstavke i pritužbe predsjednika Općinskog vijeća, općinski načelnik
odnosno  pročelnik  Upravnog  odjela  dužni  su  dati  odgovor  u  roku  od  30  dana  od  dana
podnošenja istih.

Tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.)
osigurat će se na vidnome mjestu, te omogućiti i usmeno izjavljivanje istih.

IX  -  PRAVA  NACIONALNIH MANJINA

Članak 68.

Općina Hrvatska Dubica jamči prava nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu 
o pravima nacionalnih manjina, zakonu i ovom Statutu.

Imajući u vidu rezultate Popisa stanovništva iz 2011. godine Općina Hrvatska Dubica 
jamči pravo srpskoj nacionalnoj manjini i to: razmjerna zastupljenost u predstavničkom tijelu,
zastupljenost u izvršnom tijelu, zastupljenost u upravnom tijelu, pravo na vijeće nacionalne 
manjine, te ostala prava sukladno zakonu.

IX – 1. Razmjerna zastupljenost u predstavničkom tijelu

Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo na 2 člana/vijećnika u Općinskom
vijeću. 

Ukoliko,  po  provedenim  izborima,  izborno  povjerenstvo  utvrdi  da  nije  osigurana
odgovarajuća  zastupljenost  srpske  nacionalne  manjine  u  Općinskom  vijeću  broj  članova
Općinskog vijeća, utvrđen člankom 16. ovoga Statuta, povećat će se do broja koji je potreban
da bi bila ostvarena zastupljenost iz stavka 1. ove točke.

Pravo na dodatnog/ne člana/ove iz stavka 2. ove točke ostvaruje se sukladno zakonu.
Smatrat  će se da je zastupljenost  iz  stavka 1.  ove točke osigurana tijekom cijelog

mandata Općinskog vijeća ako je osigurana u trenutku proglašenja rezultata izbora (redovnih
ili dopunskih).

Ako  vijećniku  iz  reda  srpske  nacionalne  manjine  prestane  mandat  ili  mu  mandat
miruje zamjenik mu se određuje sukladno odredbi članka 20. ovoga Statuta.

IX – 2. Zastupljenost u izvršnom tijelu

Općinski  načelnik,  pored  zamjenika  iz  stavka  4.  članka  32.  ovoga  Statuta  ima  i
zamjenika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Zamjenik  općinskog  načelnika  iz  reda  pripadnika  srpske  nacionalne  manjine,  kao
predstavnik srpske nacionalne manjine u izvršnom tijelu Općine Hrvatska Dubica,  bira se
neposredno, istovremeno, na isti način i po postupku kao i općinski načelnik.

IX – 3. Zastupljenost u upravnom tijelu

Pripadnici  srpske  nacionalne  manjine  imaju  pravo  na  zastupljenost  u  Upravnom
odjelu.

Općinski načelnik dužan je, pri utvrđivanju Plana prijma u službu Upravnog odjela za
svaku kalendarsku godinu, kroz politiku upošljavanja novih službenika odnosno službenika



koji  se  primaju  na  upražnjena  radna  mjesta,  osigurati  poštivanje  prava  srpske  nacionalne
manjine.

Pripadnici srpske nacionalne manjine, pri podnošenju prijave na natječaj za prijam u
službu, imaju pravo pozvati se na ostvarivanje prava iz stavka 1. ove točke.

IX – 4. Pravo na vijeće nacionalne manjine

Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo izabrati Vijeće srpske nacionalne
manjine.

Vijeće srpske nacionalne manjine ima pravo:
-  predlagati  tijelima  Općine  Hrvatska  Dubica  mjere  za  unaprjeđenje  položaja  nacionalne
manjine, uključivo davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za
nacionalnu manjinu.
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Hrvatska Dubica, biti obaviješteni o svakom
pitanju o kojemu će raspravljati radna tijela Općinskog 
vijeća, a koje se tiče položaja nacionalne manjine.

IX – 5. Ostala prava nacionalne manjine

Općinski načelnik dužan je, u pripremi prijedloga općeg akta  kojima se uređuju prava
i  slobode  nacionalne  manjine,  od  Vijeća  srpske  nacionalne  manjine  tražiti  mišljenja  i
prijedloge o istomu.

Pripadnici srpske nacionalne manjine, u svečanim prigodama za nacionalnu manjinu,
imaju pravo isticati svoju zastavu i izvoditi svoju svečanu pjesmu – himnu, ali uz zastavu
Republike  Hrvatske  i  zastavu  Općine  Hrvatska  Dubica  odnosno  nakon  himne  Republike
Hrvatske i himne Općine Hrvatska Dubica.

Općina  Hrvatska  Dubica,  sukladno  mogućnostima,  pomaže  rad  kulturnih  i  drugih
udruga koje osnivaju pripadnici srpske nacionalne manjine, te osigurava sufinanciranje rada
Vijeća srpske nacionalne manjine.

X   - MJESNA  SAMOUPRAVA
Članak 69.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana Općine Hrvatska Dubica mogu se
osnivati mjesni odbori

Statutom  Općine  Hrvatska  Dubica  će  uredit  će  postupak  davanja  inicijative  i
podnošenja prijedloga za osnivanje mjesnog/ih odbora, djelokrug i ovlasti tijela mjesnog/ih
odbora, utvrđivanje programa rada i osnove pravila, način financiranja njegove djelatnosti,
obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe, te druga pitanja od važnosti
za  ostvarivanje  njihovih  prava  i  obveza  sukladno  zakonu,  ovom Statutu  i  drugim općim
aktima Općine Hrvatska Dubica.

XI   -  JAVNE SLUŽBE
Članak 70.

Za  obavljanje  odgovarajućih  poslova  iz  svoga  samoupravnog  djelokruga  Općina
Hrvatska  Dubica  može,  sukladno  zakonu,  osnovati  trgovačka  društva  i  ustanove  u  svom
vlasništvu samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.



Trgovačka  društva  i  ustanova,  iz  stavka  1.  ovoga  članka,  djelatnosti  iz  svoje
nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Obavljanje određenih javnih službi Općina Hrvatska Dubica može, temeljem ugovora
ili ugovora o koncesiji, povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovoga članka, najmanje jedanput godišnje, a
po zahtjevu i češće, obvezni su Općinskom vijeću podnijeti izvješća o svom radu, odnosno
poslovanju.

XII – OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 71.

Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Hrvatska Dubica kao savjetodavno tijelo
Općine Hrvatska Dubica. koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj
razini.

Cilj  osnivanja Savjeta  mladih  je  aktivno uključivanje mladih u javni  život  Općine
Hrvatska  Dubica  i  osiguranje  uvjeta  za  utjecaj  mladih  na  donošenje  odluka  kojima  se
rješavaju pitanja od značaja za položaj mladih na lokalnoj razini.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća propisuje se: broj članova, način izbora članova,
rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova, radnom tijelu Općinskog vijeća koje
provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura, načinu utjecaja Savjeta
mladih na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog
interesa za mlade i u vezi s mladima, načinu financiranja rada i programa te o osiguravanju
prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih, te njegov odnos s tijelima Općine Hrvatska
Dubica i druga pitanja sukladno zakonu.
 

XIII  -  OBLICI SURADNJE
Članak 72.

Općina  Hrvatska  Dubica  osobito  surađuje  s  pripadajućom  Sisačko-moslavačkom
županijom, te sa svim općinama i gradovima u njezinu sastavu.

Članak 73.

Općina Hrvatska Dubica, sa ciljem uspostave prijateljskih odnosa, suradnje i razmjene
iskustava  i  ostvarenja  zajedničkih  interesa  u  unapređenju  gospodarskoga,  društvenog  i
kulturnog razvitka,  uspostavlja  i  održava suradnju i  posebne prijateljske odnose s  drugim
općinama  ili  gradovima  u  Republici  Hrvatskoj  i  inozemstvu,  sukladno  zakonu  i
međunarodnim ugovorima.

Odluku o prijateljstvu s drugom općinom ili gradom u zemlji i inozemstvu, u smislu
stavka 1. ovoga članka, donosi Općinsko vijeće kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

Odluka  iz  stavka  2.  ovoga  članka  dostavlja  nadležnom  ministarstvu  na  provjeru
zakonitosti. 

Nadzor nad istom obavlja se sukladno zakonu.
Povelju o prijateljstvu, u ime Općine Hrvatska Dubica, potpisuje općinski načelnik, a

ista se objavljuje u službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.



XIV - JAVNOST RADA
Članak 74.

Rad  Općinskog  vijeća,  općinskog  načelnika  i  Upravnog  odjela  Općine  Hrvatska
Dubica je javan.

Zainteresirana  javnost  i  predstavnici  medija  mogu  pratiti  rad  Općinskog  vijeća  u
skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Općina  Hrvatska  Dubica,  na  svojim  mrežnim  stranicama,  objavljuje  obavijest  s
uputama u svezi javnosti rada Općinskog vijeća.

Članak 75.

Javnost  rada  Općinskog  vijeća  osigurava  se  javnim  održavanjem  sjednica  te
objavljivanjem općih  i  drugih  akata  Općinskog vijeća  u  službenom glasilu  i  na  mrežnim
stranicama Općine Hrvatska Dubica.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se objavljivanjem općih akata i  drugih
akata općinskog načelnika u službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine Hrvatska
Dubica.

Javnost rada Upravnog odjela Općine Hrvatska Dubica osigurava se objavljivanjem
informacija na mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica.

XV  -   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Hrvatska Dubica
(„Službeni  vjesnik“  broj:  7/13)  i  Statutarna  odluka  o  dopunama Statuta  Općine  Hrvatska
Dubica („Službeni vjesnik“ broj: 33/14).

Članak 77.

Ovaj  Statut  stupa  na  snagu  osmi  dan  od  dana  objave  u  «Službenom  vjesniku«,
službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

P R E D S J E D N I C A

       Kata Karagić
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