GLASNIK OPĆINE DRAGANIĆ 4/15
Na temelju članka 73. 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, 144/12, 19/13) i
članka 32. Statuta Općine Draganić („Glasnika Karlovačke županije“ br. 18/13 i 59/13) Općinsko vijeće
Općine Draganić na sjednici održanoj dana 06. srpnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE DRAGANIĆ
Članak 1.
U Statutu Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18/13 i 59/13) članak 93. mijenja se i
glasi:
„Javnost rada Općinskog vijeća Općine Draganić osigurava se javnim održavanjem sjednica te
objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku
Karlovačke županije i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za
medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine –
Glasniku Karlovačke županije i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić osigurava se putem komunikacije s
medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine Draganić.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Draganić.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32.
Statuta Općine Draganić ("Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 59/13) („Glasnik Općine
Draganić“ 4/15), Općinsko vijeće Općine Draganić na 5. sjednici održanoj 08. veljače 2018. g., donijelo
je
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE DRAGANIĆ
Članak 1.
U Statutu Općine Draganić ("Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 59/13) („Glasnik Općine
Draganić“ 4/15) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“.
Članak 2.
U članku 2. stavku 7. tekst: „U sastavu Općine su slijedeće ulice:“
zamjenjuje se tekstom:“U sastavu Općine su slijedeća naselja:“
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Općina Draganić ima grb i zastavu.
Grb Općine Draganić povijesni je grb u obliku plavog štita. U plavome polju zlatni /žuti stol između
zlatne/žute šesterokrake zvijezde i srebrnog/bijelog rastućeg mjeseca nadvisuje zlatni/žuti trokut.
Zastava Općine Draganić je jarko crvene boje s grbom Općine u sredini, dimenzije omjera dužine i
širine 2:1.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe dostojanstvo i tradicija Općine Draganić.

O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“
Članak 4.
U članku 5. dodaje se stavak 3 koji glasi:
„Dan Općine Draganić je 23 travanj.“
Članak 5.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Tijela i upravna tijela Općine Draganić imaju pečate.
Opis pečata iz stavka 1. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja utvrđuju se posebnom odlukom
koju donosi Općinsko vijeće.“
Članak 6.
Iza članka 7. dodaje se članak 8 koji glasi:
„Članak 8.
Zaštitnik Općine Draganić je Sveti Juraj.“
Članak 7.
Članak 9.mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće Općine Draganić odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine Draganić građanima i
pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od
značaja za Općinu Draganić.“
Članak 8.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Javna priznanja Općine Draganić su:
1. Počasni građanin
2. Nagrada za životno djelo
3. Godišnje javno priznanje
4. Zahvalnica“.
Članak 9.
Članak 11. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeća Općine Draganić posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih
priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koja provode postupak
i dodjeljuju priznanja.“
Članak 10.
U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom
prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje prenesenih
poslova.“
Članak 11.
U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine
nije obvezujući.“
Članak 12.
U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može
predložiti;
- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Draganić
- 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Draganić.“
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Prijedlog iz stavka 2. alineje 1. ovog članka mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati
osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.“
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim, prije proteka roka od šest mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog
referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.“
Članak 13.
U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća je dužan
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“
Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli
birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao u stavku 1. i 2. ovog članka.“
Članak 14.
Članak 23. mijenja se i glasi:
„Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1. naziv tijela koje raspisuje referendum,
2. područje za koje se raspisuje referendum,
3. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o
kojima će birači odlučivati na referendumu,
4. obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,
5. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
6. dan održavanja referenduma.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći
manje od 30 niti više od 60 dana.“
Članak 15.
U članku 26. stavak1. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.“
Članak 16.
U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova
prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da li je izjašnjavanje tajno.“
Članak 17.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka
o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova
općinskog vijeća.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova općinskog vijeća.“

Članak 18.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti
ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj
odluci Općinskog vijeća.“
Članak 19.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika i
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne
trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će
sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine
članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća uređuju se poslovnikom
Općinskog vijeća.“

Članak 20.
Članak 36. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.“
Članak 21.
Članak 37. mijenja se i glasi:
„Član općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.
Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu
odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu
Odluke Vlade RH o raspuštanju općinskog vijeća, sukladno odredbama zakona.
Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka mandata
predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine sukladno
odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori , odnosno do dana stupanja na snagu Odluke Vlade
RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona .“
Članak 22.
U članku 47. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 4. alineja 19. ovog članka općinski načelnik dužan je
objaviti u prvom broju službenog glasila Općine Draganić koji slijedi nakon donošenja odluke.“
Članak 23.
U članku 52. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini
održavanja redovnih lokalnih izbora.“
Članak 24.
Članak 54. mijenja se i glasi:
„Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača upisanih u Popis birača Općine Draganić
- 2/3 članova Općinskog vijeća

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u Popis
birača Općine Draganić, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona u dijelu
koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno
s njim, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma a do provođenja prijevremenih izbora
dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.“
Članak 25.
U članku 61. stavku 1. u cijelom tekstu riječ:“ulica“,
zamjenjuje se riječju:“naselja“.
Članak 26.
U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani s područja tog mjesnog odbora
i članovi predstavničkog tijela te druga tijela određena u statutu općine.“
Članak 27.
U članku 77. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na njegov prijedlog
općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“
Članak 28.
Članak 80. mijenja se i glasi:
„Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelovanja slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
1. općinski, gradski, odnosno županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima
udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkom porezu,
7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.“
Članak 29.
Članak 83. mijenja se i glasi:
„Temeljni financijski akt Općine Draganić je proračun.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga
predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
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 30.
Članak 90. mijenja se i glasi:
„Upravna tijela jedinica lokalne samouprave u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
(upravne stvari).
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela kad je to određeno
zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba donose prvostupanjska tijela državne uprave.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinska upravna tijela, može se
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.“
Članak 31.
U članku 95. briše se stavak 2.
Članak 32.
Ove izmjene i dopune Statuta Općine Draganić stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Glasniku Karlovačke Županije osim članka 2. i članka 24. koji stupaju na snagu danom stupanja na
snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj.
Predsjednik Općinskog vijeća
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