GLASNIK
STATUT OPĆINE PODGORA
(„Glasnik“ službeno glasilo Općine Podgora br. 05/09)
Članak 32.
Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine,
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Podgora čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna
vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
- odluku o promjeni granice Općine Podgora
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju
nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
priznanja,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim
aktima.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime
Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge
manifestacije od značaja za Općinu Podgora. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik
obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
Članak 36.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 46.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Podgora čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do
1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa
zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je
osnivač Općine,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne
uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje
iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno
razdoblje.
Članak 56.
Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog
posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata
tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Članak 63.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis
birača za područje za koje se predlaže osnivanje Mjesnog odbora, organizacije i udruženja
građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.
Članak 78.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada Mjesnog
odbora raspustiti vijeće Mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila
Mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 80.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog
Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.
Članak 81.
Općina Podgora ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.Prihodi Općine Podgora su:
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima
Općina ima udjele ili dionice, prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Podgora u
skladu sa zakonom,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 84.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku,
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 90.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 87. ovog Statuta, na način i u
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Izmjene i dopune Statuta Općine Podgora
(„Glasnik“ službeno glasilo Općine Podgora br. 09/09)
čl.1
-čl.32. st.1 točka 16 se mijenja i sada glasi:
-osniva i bira članove radnih tijela vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene
zakonom ili drugim propisom
-čl.32 st1. točka 17 se briše
-čl.32 st2. se briše
čl.4
u čl. 46. st.3 iza točke 17 dodaje se točka 18 koja glasi:
- odlučuje o pokroviteljstvu društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge
manifestacije od značaja za Općinu Podgora.
Dosadašnja točka 18 čl 46. st 3 postaje točka 19.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta
(„Glasnik“ službeno glasilo Općine Podgora br. 3/13)
Članak 20. mijenja se i glasi:

Članak 3.

„Osi slučajeva iz čla ka . ovog Statuta, pute refere du a
Opći ski ačel ik i jegov za je ik koji je iza ra zajedno s njim.
Raspisiva je refere du a za opoziv
Opći i Podgora.

ože predložiti

ogu se opozvati

% ukup og roja irača u

Opći sko vijeće raspisat će refere du za opoziv opći skog ačel ika i jegovog
za je ika koji je iza ra zajed o s ji u skladu s čla ko
. stavkom 4. ovoga Statuta, u
dijelu koji se od osi a utvrđiva je je li prijedlog pod ese od potre og roja irača u
jedinici.“

Članak 21. mijenja se i glasi:

Članak 4.

„Opći sko vijeće duž o se izjas iti o pod ese o prijedlogu za raspisiva je referenduma i
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u skladu s čla ko
. stavko . i . ovoga
Statuta“-suviš o

Članak 6.
U članku 32. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:
„-odlučuje o stje a ju i otuđiva ju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom
i ovi o većo od vrijed osti utvrđe ih čla ko
. stavko
. podstavko
. ovoga
Statuta.

Članak 10.
U članku 36. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi koje glase:
„a poči je da o ko stituira ja Opći skog vijeća i traje do stupa ja a s agu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“
U stavku 3. riječ „troškova“ briše se.
Članak 16.
U članku 46. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:
„a poči je prvog rad og da a koji slijedi da u o jave ko ač ih rezultata iz ora i traje
do prvog rad og da a koji slijedi da u o jave ko ač ih rezultata iz ora ovog opći skog
ačel ika.“
U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:
„- odlučuje o stje a ju i otuđiva ju ekret i a i pokret i a Opći e Podgora i
raspolaganju ostalom imovinom u skladu s Zakonom, Statutom i posebnim propisima.
Odlučuje o visi i pojedi ač e vrijed osti do ajviše , % iz osa prihoda ez pri itaka
ostvarenih u godini koja prethodi godi i u kojoj se odlučuje o stje a ju i otuđiva ju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od
.
, ku a, tada odlučuje do iz osa od .
, ku a. Stje a je i otuđiva je
nekretnina i pokretnina te raspolaga je ostalo i ovi o
ora iti pla ira o u proraču u
jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.“
Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:
„-i e uje i razrješava predstav ike Opći e Podgora u tijeli a jav ih usta ova i
usta ova kojih je os ivač Opći a Podgora, trgovačkih društava u koji a Opći a Podgora i a
udjele ili dio i e i drugih prav ih oso a kojih je Opći a Podgora os ivač, ako pose i
zako o
ije drugačije određe o.“
Dosadašnji podstavci od 12. do 19. postaju redom podstavci od 13. do 20.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Opći ski ačel ik dostavlja odluku o i e ova ju i razrješe ju iz stavka . podstavka
. Opći sko vijeću u roku od da a od da a do oše ja i odluka se o javljuje se u
„Glas iku Opći e Podgora“.

