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OPĆINSKO VIJEĆE
3.
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),
članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) te članka 32. stavak 1. Statuta
Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09, 30/09 –
Ispravak, 58/12) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 15. ožujka 2013.
godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U Statutu Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj
26/09, 30/09 – Ispravak, 58/12) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Općina obuhvaća područja sljedećih naselja: Mošćenička Draga, Kraj, Sv. Anton, Obrš,
Sučići, Mošćenice, Kalac, Grabrova, Sv. Jelena, Golovik, Martina, Brseč, Zagore, Mala Učka.“
Članak 2.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Sporazum o suradnji Općine Mošćenička Draga i općine ili grada druge države objavljuje se
u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.
Članak 3.
U članku 14. stavak 2. briše se.
Članak 4.
U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko
vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa 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 5.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„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 određenim
zakonom.“

3

Službene novine Općine Mošćenička Draga

Broj 3/2013

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i
ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik i 20 % ukupnog broja birača Općine
Mošćenička Draga.“
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
„Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova
predstavničkog tijela, općinskog načelnika i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana
zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedlog dostavlja prijedlog središnjem tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja
ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan,
Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati
referendum.“
Članak 6.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Osim slučajeva propisanih člankom 19. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20 % ukupnog
broja birača Općine Mošćenička Draga.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku
od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja
birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku
od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.“
Članak 7.
Iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:
„Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“
Članak 8.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu općinskog načelnika i njegovog
zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.
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Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja
prethodnog referenduma.“
Članak 9.
U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom
ili statutom.“
U stavku 4. ispred riječi „zborova“ dodaje se riječ „mjesnih“.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje općinsko vijeće.“
Članak 10.
U članku 27. stavku 1. riječi „Zbor građana“ zamjenjuju se riječima „Mjesni zbor građana“
Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 11.
U članku 31. stavak 3. briše se.
Članak 12.
U članku 32. stavku 1. u toč. 2. dodaju se riječi „Općinskog vijeća“
U članku 32. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:
„odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom
Općine Mošćenička Draga u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonom,“
U članku 32. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:
„odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela,“
U članku 32. stavku 1. toč. 10. riječ „donosi“ briše se.
U članku 32. stavku 1. toč. 11. riječ „osniva“ zamjenjuje se riječima „akte o osnivanju“, a
riječi „trgovačka društva i druge pravne osobe“ zamjenjuju se riječima „trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba“
U članku 32. stavku 1. toč. 12. mijenja se i glasi:
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„odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu i/ili prodaji, ako se time štiti interes
Općine Mošćenička Draga“
U članku 32. stavku 1. u toč. 13. riječ „donosi“ briše se.
U članku 32. stavku 1. točka 14. mijenja se i glasi:
„odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,“
U članku 32. stavku 1. točka 15. mijenja se i glasi:
„rješenje o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, te rješenje o
izboru i razrješenju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,“
U članku 32. stavku 1. točka 16. mijenja se i glasi:
„dokumente praćenja stanja u prostoru i dokumente prostornog uređenja (prostorni planovi i
dr. dokumenti),“
U članku 32. stavku 1. točki 17. riječ „odlučuje“ zamjenjuje se riječju „odluku“
U članku 32. stavku 1. toč. 18. riječ „donosi“ briše se.
U članku 32. stavku 1. toč. 19. riječi „imenuje i razrješava i druge osobe“ zamjenjuju se
riječima „rješenje o imenovanju i razrješenju drugih osoba“
U članku 32. stavku 1. toč. 20. riječ „donosi“ briše se.
Članak 13.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.
Potpredsjednik se, u pravilu, bira sukladno strukturi Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne
primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci
Općinskog vijeća.“
Članak 14.
U članku 34. u stavku 1. iza podstavka 8. dodaju se podstavci 9. i 10. koji glase:
- dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u
županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,
-

dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode općinskom načelniku,“

Dosadašnji podstavci 9., 10. i 11. postaju podstavci 11., 12. i 13.
Stavak 2. briše se.
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Članak 15.

Članak 35. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima 11 vijećnika.“
Članak 16.
U članku 36. stavku 1. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:
„a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“
U članku 36. stavku 3. riječi „troškova“ brišu se.
Članak 17.
U članku 37. podstavku 1. iza zareza dodaju se riječi: „danom dostave ostavke shodno
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku“.
Podstavak 2. mijenja se i glasi:
„- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke, danom pravomoćnosti sudske odluke,“
Podstavak 4. mijenja se i glasi:
„- ako mu prestane prebivalište na području Općine Mošćenička Draga, danom prestanka
prebivališta.“
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“
Članak 18.
U članku 38. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:
„Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.“
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:
„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka
2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik 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 dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja
s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.“
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Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.
Članak 19.
U članku 39. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:
„- prihvatiti se članstva u radnom tijelu u koje ga izabere Općinsko vijeće,“
Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 8., te se u istom briše točka i dodaje podstavak 9.
koji glasi:
„- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik 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 20.
U članku 42. podstavku 4. riječ “troškova“ briše se.
Članak 21.
U članku 43. podstavak 3. mijenja se i glasi:
„- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku
vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,“
Podstavak 5. briše se.
Članak 22.
U članku 46. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:
„a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do
prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.“
U članku 46. stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:
„- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom
Općine Mošćenička Draga pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,“
U članku 46. stavku 3. podstavku 8. riječi „i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova
koji je osnivač Općina“ brišu se.
U članku 46. stavku 3. podstavak 9. mijenja se i glasi:
„- donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička
Draga i druge akte u svezi ostvarivanja prava i obveza službenika i namještenika u skladu s posebnim
propisima,“
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U članku 46. stavku 3. podstavku 10. riječi „upravnog tijela“ zamjenjuju se riječima
„Jedinstvenog upravnog odjela“
U članku 46. stavku 3. podstavku 11. riječi „upravno tijelo Općine“ zamjenjuju se riječima
„Jedinstveni upravni odjel“.
U članku 46. stavku 3. podstavak 20. mijenja se i glasi:
„- imenuje i razrješava predstavnika Općine u tijelima trgovačkih društava u kojima Općina
Mošćenička Draga ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojima je Općina Mošćenička Draga
osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,“
U članku 46. stavku 3. podstavku 23. riječi „upravnih odjela i službi Općine“ zamjenjuju se
riječima „Jedinstvenog upravnog odjela“
U članku 46. stavku 3. podstavku 24. riječi „upravni odjela i službi“ zamjenjuju se riječima
„Jedinstvenog upravnog odjela“
U članku 46. stavku 3. podstavak 26. briše se.
Podstavak 27. postaje podstavak 26.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 20.
Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Općine
Mošćenička Draga.“
Članak 23.
U članku 47. riječ „upravnih tijela općine“ zamjenjuje se riječju „Jedinstvenog upravnog
odjela“.
Članak 24.
Članak 49. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da
je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od
donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski
načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorskogoranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“
Članak 25.
Članak 52. briše se.
Članak 26.
U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:
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- 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 osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine Mošćenička Draga,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.“
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku
mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost
općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 27.
U članku 54. stavku 1. riječ „razriješiti“ zamjenjuje se riječju „opozvati“.
U stavku 2. riječ „razrješenju“ zamjenjuje se riječju „opozivu“.
Članak 28.
Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:
„Općinski načelnik može posebnom odlukom urediti način obavljanja izvršne vlasti i
odlučivanja.
Općinski načelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i
razmatranja pitanja iz djelokruga općinskog načelnika i pripreme prijedloga odluka i drugih akata.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje općinski načelnik posebnom
odlukom.“
Članak 29.
Članak 56. mijenja se i glasi:
„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 Mošćenička Draga, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.“
Članak 30.
Članak 57. mijenja se i glasi:
„Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.“
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Članak 31.

U članku 58. riječi „upravnih tijela“ zamjenjuje se riječju „Jedinstvenog upravnog odjela“.
Članak 32.
Članak 60. mijenja se i glasi:
„Općina Mošćenička Draga osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 59. ovog Statuta
osnivanjem trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.
Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Općina Mošćenička Draga.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Mošćenička Draga može povjeriti drugim pravnim i
fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.“
Članak 33.
U članku 61. stavku 1. i 2. riječi „osnivaju se“ zamjenjuju se riječima „mogu se osnivati“.
Članak 34.
Članak 62. briše se.
Članak 35.
U članku 64. stavku 1. iza riječi „Statutom“ briše se točka i dodaju riječi „te posebnom
odlukom Općinskog vijeća“.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i
prikazuju na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.“.
Članak 36.
Članak 66. briše se.
Članak 67. briše se.
Članak 68. briše se.
Članak 69. briše se.
Članak 70. briše se.
Članak 71. briše se.
Članak 72. briše se.
Članak 73. briše se.
Članak 74. briše se.
Članak 75. briše se.
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Članak 76. briše se.
Članak 77. briše se.
Članak 78. briše se.
Članak 37.
U članku 81. stavku 2. podstavku 1. riječ „prirez“ briše se.
U članku 81. stavku 2. podstavku 4. iza riječi „koncesija“ briše se zarez i dodaju riječi „koje
daje Općinsko vijeće“.
Članak 38.
U članku 90. riječi „upravnih tijela Općine“ zamjenjuju se riječima „Jedinstvenog upravnog
odjela“.
Članak 39.
U članku 91. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne
akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne
stvari)“.
Članak 40.
Članak 92. mijenja se i glasi:
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu
Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“
Članak 41.
U članku 95. stavku 3. riječi „danom objave“ zamjenjuju se riječima „dan nakon objave“.
Članak 42.
U članku 97. stavku 3. riječi „upravnih tijela“ zamjenjuju se riječima „Jedinstvenog upravnog
odjela“.
Članak 43.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Statuta Općine Mošćenička Draga.
Članak 44.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Mošćenička Draga“, osim članka 12. stavak 2., članka 15., članka 18. i članka 22. stavaka 2.,
7. i 12. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i
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redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
Članak 17 . stavak 4. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

KLASA: 011-01/13-01/02
URBROJ: 2156/03-02-13-1
M. Draga, 15. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.

4.
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),
članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) te članka 32. stavak 1. Statuta
Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09, 30/09 –
Ispravak, 58/12) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 15. ožujka 2013.
godine, donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorskogoranske županije broj 30/09) članak 1. mijenja se i glasi:
„Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom
vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednica, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.“
Članak 2.
U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj
glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom
listiću.“
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Stavak 3. briše se.
Stavak 4. postaje stavak 3.
Članak 3.
U članku 3. stavku 1. riječ „komisije“ zamjenjuje se riječju „povjerenstva“.
Članak 4.
U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako
sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih
stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.“
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.“
Stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi „na neovisnoj listi“ zamjenjuju riječima „na
kandidacijskoj listi grupe birača“.
Dosadašnji stavak 5. briše se.
Članak 5.
U članku 5. riječi „Mandatne komisije“ zamjenjuju se riječima „Mandatnog povjerenstva“, a
riječi „Komisije za izbor i imenovanja“ riječima „Povjerenstva za izbor i imenovanja“.
Članak 6.
U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem, na prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika, većinom glasova svih vijećnika.“
Članak 7.
U članku 12. stavak 2. briše se.
Članak 8.
U članku 16. riječ „Komisije“ zamjenjuje se riječju „Povjerenstva“.
Članak 9.
U članku 17. druga rečenica mijenja se i glasi:
„Dužnost im prestaje danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a
najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.“
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Članak 10.

U članku 19. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
„Mandatno povjerenstvo“.
U stavku 1. točki 2. riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju „Povjerenstvo“.
U stavku 3. riječi „u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća“ brišu se.
Stavak 4. i stavak 5. brišu se.
Članak 11.
U članku 20. stavku 1. riječi „Mandatnu komisiju“ zamjenjuju se riječima „Mandatno
povjerenstvo“.
U stavku 2. riječi „Mandatna komisija“ zamjenjuju se riječima „Mandatno povjerenstvo“.
Članak 12.
U članku 21. stavku 1. i 2. riječ „Komisiju“ zamjenjuje se riječju „Povjerenstvo“.
Članak 13.
Članak 22. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost bira se na prvoj sjednici Općinskog
vijeća, u pravilu iz redova vijećnika.
Članak 14.
U članku 26. riječi „svog predstavnika“ zamjenjuju se riječima „izvjestitelja“.
Članak 15.
U članku 27. stavku 1. riječi „predstavnik općinskog načelnika“ zamjenjuju se riječju
„Izvjestitelj“.
U stavku 2. riječi „predstavnik“ zamjenjuje se riječju „izvjestitelj“ u odgovarajućim padežima.
Članak 16.
U članku 34. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“.
Članak 17.
U članku 37. stavku 1. riječi „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije“
zamjenjuju se riječima „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.
Članak 18.
U članku 40. stavku 1. riječi „podnosi se u sadržaju u kojem se predlaže njegovo donošenje“
brišu se.
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Članak 19.

Članak 48. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ako je konačni prijedlog akta podnio općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim
se nije suglasio općinski načelnik, glasuje se odvojeno.“
Članak 20.
U članku 50. stavku 2. broj „61.“ zamjenjuje se brojem „62.“
Članak 21.
U članku 53. iza riječi „općinski načelnik“ dodaju se riječi „kao jedini ovlašteni predlagatelj“.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
„Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a
općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za
proračun ili najmanje pet vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom
financiranju.
O prijedlogu proračuna provodi se jedinstvena rasprava.“
Članak 22.
U članku 54. iza riječi „proračun“ dodaju se riječi „izmjene i dopune proračuna“.
Članak 23.
Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:
„Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje
općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom
zakonu.“
Članak 24.
U članku 59. stavku 2. riječ i broj „pet (5)“ zamjenjuje se riječima „jedne trećine“
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka,
sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.“
Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:
„Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od
15 dana od dana sazivanja.
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Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.“
Dosadašnji stavak 6. briše se.
Članak 25.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Članak 26.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Mošćenička Draga“, osim članka 23. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

KLASA: 011-01/13-01/03
URBROJ: 2156/03-02-13-1
M. Draga, 15. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.
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