Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 11. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. 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 i
123/17“) i članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj
02/18) d o n o s i

IZMJENU STATUTA
OPĆINE POLIČNIK
Članak 1.
U Statutu Općine Poličnik „Službeni glasnik Općine Poličnik 02/18), u članku 19.
stavku 1. briše se točka. 3. te dosadašnja točka 4. postaje točka 3.
Članak 2.
U članku 32. stavku 1. briše se točka 6. te dosadašnja točka 7. postaje točka 6., točka
8. postaje točka 7., točka 9. postaje točka 8., točka 10. postaje točka 9., točka 11. postaje točka
10., točka 12. postaje točka 11., točka 13. postaje točka 12., točka 14. postaje točka 13., točka
15. postaje točka 14., točka 16. postaje točka 15., točka 17. postaje točka 16., točka 18.
postaje točka 17., točka 19. postaje točka 18., točka 20. postaje točka 19., točka 21. postaje
točka 20., točka 22. postaje točka 21., točka 23. postaje točka 22., točka 24. postaje točka 23.,
točka 25. postaje točka 24., točka 26. postaje točka 25., točka 27. postaje točka 26., točka 28.
postaje točka 27., točka 29. postaje točka 28.
Članak 3.
Ove izmjene Statuta Općine Poličnik stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenog glasniku Općine Poličnik“.
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Članak 19.
(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja:
1. o prijedlogu o promjeni Statuta Općine,
2. o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,

3. radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine kao i
4. o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.
(2) Referendum iz stavka 1. ovog članka, sukladno zakonu i ovom Statutu,
Općinsko vijeće na prijedlog:

raspisuje

a) jedne trećine (1/3) članova Općinskog vijeća,
b) Općinskog načelnika,
c) većine vijeća mjesnih odbora na području Općine i
d) 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.
(3) Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedne trećine 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.
(4) Odluku o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Članak 20.
(1) Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovog Statuta referendum se može
raspisati i radi opoziva Općinskog načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
(2) Raspisivanje referenduma za opoziv iz stavka 1. ovog članka, može predloži:
a) 20% ukupnog broja birača Općine Poličnik i
b) dvije trećine (2/3) članova Općinskog vijeća.
(3) Prijedlog za raspisivanje referenduma iz članka 19., stavka 2, alineje d) i stavka 1. ovog
članka mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime,
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis ovlaštenog predlagača.

Članak 21.
(1) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini,
predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog za raspisivanje
referenduma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

1. OPĆINSKO VIJEĆE (PREDSTAVNIČKO TIJELO)
Članak 31.
(1) Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti odnosno djelokruga Općine te obavlja i druge poslove
u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Članak 32.
(1) Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine,
4. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji izvješće o
izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju i druge
financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima ili
podzakonskim aktima,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom
raspolaganju imovinom Općine, većom od visine pojedinačne vrijednost
iznad 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i
drugom raspolaganju imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi
1.000.000 kuna. Stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom
raspolaganju imovinom Općine mora biti planirano u proračunu Općine i
provedeno u skladu sa zakonom,;

6. donosi odluku o promjeni granice Općine,
7. donosi prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja,
8. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
9. osniva radna tijela Općinskog vijeća, bira i razrješava predsjednika i
članove tih tijela,
10. imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili
ovim Statutom,
11. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
12. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja
ocjenjivanja koje provodi načelnik, zamjenik načelnika i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela,

13. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Općinu,
14. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za
ispunjenje obveza pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u
većinskom vlasništvu Općine;
15. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova kojih je osnivač, ukoliko
zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano i o daje
suglasnost za zaduživanje tih ustanova,
16. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
17. raspisuje referendum,
18. raspisuje referendum o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika
sukladno zakonu i ovom Statutu
19. utvrđuje način osnivanja mjesne samouprave,
20. osniva mjesni odbor,
21. na prijedlog Općinskog načelnika može raspustiti Vijeće mjesnog odbora u
skladu sa zakonom i ovim Statutom,
22. odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
23. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
24. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i
posebnim odlukama Općinskog vijeća,
25. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine,
26. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja
za Općinu,
27. dodjeljuje koncesije u skladu sa zakonom,
28. odlučuje o zaduživanju Općine, tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanje
vrijednosnih papira,
29. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.

