
 
 

   Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 

125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Vrbje (Službeni 

vjesnik Brodsko posavske županije“ 15/09) Općinsko vijeće općine Vrbje na 22. 

sjednici održanoj 27.ožujka 2013.god. donosi 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

STATUTA OPĆINE VRBJE 

 

 

Članak 1. 

 

U članku 5. iza riječi „Vrbje“ dodaju se riječi „ima oblik štita“. 

 

 

Članak 2. 

 

U članku 19. u stavku 2. ispred riječi „mjesnih odbora“ dodaje se riječ „većina“. 

U članku 19. u stavku 2. ispred riječi „20% birača“ dodaje se riječ „najmanje“. 

 

 

Članak 3. 
 

Članak 20. mijenja se i glasi: 
 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se 

može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.  

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i 

njegovog  zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača Općine. 

 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne 

podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača. 

 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili 



ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju 

redovni izbori za načelnika.  

 

 

 

Članak 4. 

 

Članak 21. mijenja se i glasi: 

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je 

dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od 

dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu. 

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja 

odluke o ispravnosti prijedloga. 

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog 

zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana 

podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 

dana od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma. 

  

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 

predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio 

općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća 

mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova 

predstavničkog tijela. 

 

Članak 5. 

U članku 26. briše se stavak 3. i stavak 4. 

U članku 26. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glasi: 

   „Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga 

članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga. 

   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 6. 

Članak 27. mijenja se i glasi: 

 

„Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana 

donošenja odluke Općinskog vijeća iz čl.26. stavka 3. ovog Statuta. 

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 

   Za pravovaljano izjašnjavanje 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 je javno, a odluke se donose većinom 

glasova prisutnih građana.“ 

 

Članak 7. 

 

U članku 32. iza alineje „-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i 

druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i 

drugih djelatnosti od interesa za  Općinu“, dodaju se nove alineje koje glase: 

„- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem 

  Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog  

   odbora trgovačkog društva 

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je 

osnovala  Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine  

-daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

osnivanju nije drugačije propisano.“ 

 

 

Članak 8. 

 

U članku 33. briše se: 

„Predsjednik i potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Općinskog 

vijeća“. 

 

 

Članak 9. 

 

Članak 35.mijenja se i glasi: 

Općinsko vijeće čini 11  vijećnika. 

 

Članak 10. 

 

U  članku 38. iza stavka  2. dodaje  se stavak 3. koji glasi: 



„Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno 

zakonu.“ 

U članku 38. dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 

 

      Članak 11. 

 

Članak 46.  mijenja se i glasi: 

   Načelnik zastupa Općinu Vrbje  i nositelj je izvršne vlasti Općine. 

    

    Mandat načelnika traje  četiri godine. 

    

   Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave  konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika. 

   

  U obavljaju izvršne vlasti 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 Vrbje 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, , a ako je taj iznos manji od 

70.000,00 kuna, tada može  odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i  pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti 

planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom 

- 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  Općina. 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine 

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

  obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

-  imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona, 

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti, 



-sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, 

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova, 

-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i  

  pravnih osoba (osim trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač 

-imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih  

  društava i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač, 

-provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje 

u  zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku  

 Općinskog vijeća o poslovnim prostorima, 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz  

 samoupravnog  djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni Općini, 

- nadzire rad upravnih odjela i službi 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. 

   Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za 

zaduživanje iz stavka 4. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za 

prethodno izvještajno razdoblje. 

 

 

 

Članak 12. 

Članak 49. mijenja se i glasi: 

 

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 

 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je 

tim aktom povrijeđen  zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da 

u roku od 8 dana otkloni uočene  nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, 

općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda 

državne uprave u Brodsko posavskoj  županiji, 

 

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt 

u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.  

 

 

 

 



Članak 13. 

 

U članku. 50. na kraju se dodaje nova rečenica koja glasi:  

„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 zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom 

mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata 

i sl.“ 

 

 

Članak 14. 

 

U članku 52. u prvoj rečenici iza riječi profesinalno  dodaje se „ ili volonterski“ i 

u drugoj rečenici iza riječi profesionalno dodaje se „ ili volonterski“.  

 

Članak 15. 

 

U članku 53. stavak 1. alineja 1. ispred riječi „ostavke“ dodaje se riječ „pisane“. 

U članku 53. stavak 1. alineja 3. iza riječi „presude“ dodaje se „kojom je osuđen 

na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca“ 

 

 

Članak 16. 

 

U članku 54 u stavku 2. briše se riječ „razrješenju“, a dodaje se „ opozivu“ 

 

 

Članak 17. 

 

U članku 64. iza riječi „predlagatelju“ dodaje se „( imena i prezimena te adresa 

prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe, potpis predlagatelja)“ 

 

 

Članak 18. 

 

Članak 68. mijenja se i glasi: 

   Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 3 do 7 članova. 

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na 

području mjesnog odbora. 

   Vijeće mjesnog odbora ima; 

- 3 člana u mjesnom odboru koji ima  od        1 do 150 stanovnika 

- 5 članova u mjesnom odboru koji ima od 151 do 300 stanovnika 

- 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 301 do 700 stanovnika 



   Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s 

navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora. 

 

 

Članak 19. 

 

Članak 69. mijenja se i glasi: 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim 

glasovanjem i to većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću 

mjesnog odbora.   

 

 

 

Članak 20. 

 

U članku 100. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

   U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka sa Statutom 

i Zakonom primjenjivat će se odredbe Statuta i Zakona. 

 

 

Članak 21. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama  Statuta stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u službenom glasilu „Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

      BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VRBJE 

                                         OPĆINSKO VIJEĆE 

                               Klasa:012-03/13-01/01 

                                         Ur.br.2178/19-03-13-1 

                                          Vrbje, 27.ožujak  2013. 

 

        

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

      

      Antun Strinavić 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


