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Petak, 15. listopada 1993.

Omišali
12.

Na temelju članka 128-130. Ustava Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 56/90), članka 7. i 49. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), a u svezi sa zaključkom Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske o prihva ćanju i poštivanju načela i
instituta (odredbi) Europske povelje o lokalnoj samoupravi
(»Narodne novine — Međunarodni ugovori« broj 1/93), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. listopada
1993. godine donosi,
STATUT
OP Ć INE OMIŠALJ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrduje se pravo odlu čivanja o potrebama i interesima gradana Općine Omišalj, samoupravni
djelokrug, unutarnje ustrojstvo i djelokrug organa i tijela
Općine Omišalj, neposredno sudjelovanje gra đana u općinskim poslovima, mjesna samouprava, imovina i financiranje Općine, oblici suradnje i oblici povezivanja s jedinicama
lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu te druga
pitanja važna za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti
Općine.
Članak 2.
Općina Omišalj jedinica je lokalne samouprave na području utvrdenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Posebnom odlukom Općinsko vijeće će podrobnije
utvrditi granice Opčine Omišalj.
Članak 3.
Naziv jedinice lokalne samouprave je Op ćina Omišalj.
Sjedište općine Omišalj je u Omišlju, Prikešte 11/I.
Općina Omišalj je pravna osoba.

doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine a
poglavito za uspjehe u unapredivanju gospodarstva, znanosti, kulture, športa i unapređivanja prirodnog okoliša te
drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome
usmjerene Općina Omišalj dodjeljuje svoja priznanja.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje,
njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele,
tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja uređuje se posebnim odlukama.
Članak 8.
Ostvarujuči zajednički interes u unapređivanju gospodarskog društvenog i kulturnog razvitka, Op ćina Omišalj
uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.
Kada Općina Omišalj ocijeni da postoji dugoročan i
trajan interes za uspostAvljanje suradnje i mogućnosti za
njezino razvijanje može sa pojedinim jedinicama lokalne
samouprave sklopiti akt o suradnji i medusobnim odnosima.
Pod uvjetom i na način utvrđen zakonom Općina Omišalj može uspostavljati i ostvarivati suradnju s medunarodnim organizacijama te pristupati medunarodnim udruženjima jedinica lokalne samouprave.
Članak 9.
Općina Omišalj u postupku pripremanja i donošenja
odluka i drugih općih akata na razini županije, zakona i
drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se
neposredno tiču može davati, inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u
ime Opčine mogu podnositi Opčinsko vijeće, Poglavarstvo
i Načelnik neposredno nadiežnom tijelu i posredno putem
vijećnika i zastupnika.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 10.

Općina Omišalj ima grb i zastavu.
Izgled, upotreba i čuvanje grba i zastave utvrdit će se
posebnom odlukom.

Općina Omišalj samostalna je u odlu čivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga lokalne samouprave i
uprave u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom
ovim Statutom i podliježe samo nadzoru zakonitosti koju
obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Članak 11.

Dan Općine Ornišalj je »Duhovski utorek«, a u Op ćini
Omišalj slave se i Vela i Mala Gospoja.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj
kao jedinice lokalne samouprave i uprave su poslovi koji su
utvrđeni Zakonom o odredivanju poslova iz samoupravnog
djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 75/93) i drugim propisima, a posebno
Općina Omišalj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava:
1. uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih,. komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za podru čje Općine,
2. uvjete za uređenje prostora i urbanisti čko planiranje
te zaštitu okoliša,
3. brigu o uredenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih
djelatnosti te općinske infrastrukture,

Članak 4.

Članak 6.
Općina Omišalj može pojedinu osobu koja je zaslužna
za općinu proglasiti počasnim građaninom.
Počast ne daje posebna prava odnosno obveze i može se
opozivati ako se počastvovani pokaže nedostojan takve
počasti.
Članak 7.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignu ća i
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4. zadovoljenje Iokalnih potreba stanovnika u oblasti
brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,
zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi,
kulturi, tehnič koj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,
5. upravljanje općinskom imovinom,
6. osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba radi
ostvarivanja određenih gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva,
7. obavljanje svih drugih poslova koji su u neposrednoj
svezi s interesom općinske zajednice za njezin gospodarski,
kultumi i socijalni napredak, koji nisu u nadležnosti drugih
tijela,
8. uredivanje drugih pitanja u skladu sa zakonom.
Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz
stavka 1. ovog članka prenijeti na županiju odnosno mjesnu
samoupravu.

- integriranu brigu o energiji i racionalnom korištenju
energije,
- zaštitu općinske jezgre u funkciji turizma, ugostiteljstva, osiguravanje doživljaja kupnje, zaštite kulturne
baštine,
- zajedničku suradnju znanosti, gospodarstva i lokalne
samouprave.
Na poticaju poduzetni čkih aktivnosti i korištenja prostornh kapaciteta u vlasništvu Općine podrazumijevajući
osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti u
svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području Općine, ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti i osiguravanje inicijalnih (poticajnih)
sredstava za razvoj poduzetništva.

Članak 12.

Osiguravanje uvjeta za ure đenje prostora i urbanisti čko
planiranje te skrb i unapredenje okoliša obuhvaća uvjete za
utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Op ćine Omišalj kroz urbanističko planiranje, uredenje prostora (zemljišta) i okoliša, a u cilju osmišljavanja doktrine, kvalitete i
učinkovitosti u pripremi, donošenju odluka o izradi, izradi i
usvajanju (donošenju) urbanističkih planova i projekata na
području općine kao i akcija u oblasti prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljskog nasljeda.

Opć ina u okviru poslova, prava i obveza, koje ostvaruje
i osigurava, u samoupravnom djelokrugu kao jedinica lokalne samouprave i uprave:
— osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja
prostorom (zemljišta) i zaštitom okoliša,
— upravlja komunalnom imovinom, stambenim, poslovnim objektima u vlasništvu općine,
- obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetni čkih
aktivnosti i korištenjem prostornih kapaciteta u vlasništvu
Općine,
- osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba
stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i djelomi čno u
obrazovanju,
- koordinira aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
radu zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje
pružaju zdravstvenu zaštitu,
- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba te
obavlja poslove socijalne skrbi u skladu sa zakonom,
obavlja poslove na kulturnom i umjetničkom promicanju Općine,
- osigurava sredstva za zadovoljavanje potreba u kulturi,
- koordinira izradu i odabir programa u športu, tehni čkoj kulturi i utvrdivanje uvjeta za provođenje programa
javnih potreba u športu i tehni čkoj kulturi,
- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini
Omišalj, izradu i izvršenje prora čuna Općine,
- obavlja inspekcijske poslove.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju
u okviru djelokruga predstavni čkih tijela ovim Statutom i
odlukama Općinskog vijeća i Poglavarstva.
Članak 13.
Osiguravanje uvjeta za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za Op ćinu
obuhvaća poslove na utvrđivanju općinske razvojne strategije koja podrazumijeva općinske čimbenike u domeni:
- prostorno tržišnih uvjeta u funkciji osiguravanja višeslojnih interesa stanovnika,
- socio-kulturnih uvjeta,
- gospodarske klime na osnovi tržišne ekonomije i podizanja tehnološkog i industrijskog aspekta,
- upravlja općinskom imovinom,
- napretka Opć ine kroz poduzetništvo i osiguranje uvjeta za zapošljavanje i poboljšanje kvalitete življenja,

Članak 14.

Članak 15.
U okviru poslova uredenja naselja, unapredenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanje komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te izgradnje
i održavanje lokalne infrastrukture obavljat će se i poslovi
upravljanja komunalnom imovinom, koordinacije javnih
komunalnih poduzeća, upravljanje stambenim i poslovnim
objektima u vlasništvu Općine.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju poslove na
osiguravanju uvjeta i materijalnih sredstava za izgradnju
komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodi, kanalizacija, plinovi, električna i PTT mreža, groblja, deponiji i
dio opreme komunalnih javnih poduzeća).
Upravljanje stambenim i poslovnim objektima obuhvać a i poslove izgradnje stambenog i poslovnog prostora.
Održavanje objekata zajedni čke komunalne potrošnje
pored utvrđivanja i osiguranja izvora za te namjene obuhvaća poslove u svezi s javnom rasjvetom, održavanje zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje
javno-prometnih površina, obale mora i plaža, održavanje
prometnica, javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti
Opć ine, održavanje javnih zahoda, fontana, groblja, prigodnu iluminaciju i dekoraciju mjesta, javnih satova, autobusnih čekaonica te sanaciju neuređenih deponija.
Koordinacija komunalnih poduze ća obuhvaća definiranje zajednič kih kriterija za organizaciju, standarde usluga i
troškova i cijene komunalnih usluga te poslove kontrole i
praćenja izvršenja usluga i cijena.
Članak 16.
Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti brige o djeci,
obrazovanju i odgoju obuhva ća poslove utvrđivanja javnih
potreba u sustavu brige o djeci predškolskog uzrasta i osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad u okviru
nadležnosti općine te gospodarenja materijalnim sredstvima u djelatnosti. U obrazovanju i odgoju utvr đuju se
javne potrebe i osiguravaju se i gospodare materijalnim
sredstvima u okviru nadležnosti Opć ine u tom sustavu.
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Članak 17.
Osiguravanje lokalnih potreba u javnom zdravlju obuhvaća i utvrđivanje javnih potreba u zaštiti zdravlja, koordiniranju aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, radu
zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju
zdravstvenu zaštitu. U socijalnoj skrbi poti če se primjena
djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba s ciljem angažiranja sivh
dostupnih društvenih i humanitarnih izvora radi osiguravanja racionalnog i učinkovitog korištenja robnih i nov čanih
resursa i obavljaju se poslovi socijalne skrbi u skladu sa
zakonom.
Zdravstvena zaštita životinja i zaštita bilja podrazumijeva usklađivanje djelovanja odgovarajućih pravnih i fizičkih osoba u tim djelatnostima u cilju zadovoljavanja lokalnih potreba stanovnika.
Članak 18.
Osiguravanje lokalnih potreba u kulturi obuhvaća poslove na utvrdivanju javnih potreba i razvoja kulture, kulturnog života i zaštite kulturne baštine Općine te osiguravanje materijalnih sredstava i drugih uvjeta za iste namjene.
Članak 19.
Osiguravanje lokalnih potreba u športu i tehni čkoj kulturi podrazumijeva utvrdivanje javnih potreba i razvoja u
tom sustavu, te osiguravanju financijskih i drugih materijalnih uvjeta u skladu sa zakonom.
Članak 20.
Općina može odlučivati, obavljati poslove i raditi u
svemu što zakonom nije izričito zabranjeno.
Članak 21.
Općina može odredene poslove povjeriti županiji kao
jedinici Iokalne samouprave i kao organu državne uprave.
Članak 22.
Općina može povjeriti mjesnom odboru obavljanje
odredenih poslova iz samoupravnog djelokruga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način i
visina osiguranja sredstava, nadzor i kontrola izvršenja
povjerenih poslova.
Članak 23.
Za pojedine poslove iz članka 14 do 18. ovog Statuta,
Općinsko vijeće može osnivati javne ustanove i druge
pravne osobe radi izvršavanja tih poslova.
III. POSLOVI DRžAVNE UPRAVE U OPĆINI OMIŠALJ
Članak 24.
Na području Općine Omišalj državna uprava obavlja
samo one poslove za koje je zakonom izričito ovlaštena.
Općina Omišalj može preuzeti obavljanje odre đenih poslova državne uprave samo na temelju formalne odluke
nadležnog državnog organa.
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Poslovi iz prethodnog stavka mogu se izvršavati samo
ako je za te poslove državni organ koji ih je prenio na
Općinu Omišalj u skladu sa zakonom osigurao i potrebna
sredstva.
Članak 25.
Organi državne uprave mogu u skladu sa zakonom na
području Opčine Omišalj osnivati područne jedinice ministarstava odnosno državnih upravnih organa i ispostave
državne uprave.
U slučaju da se za obavljanje funkcije područne jedinice
ili ispostave iz stavka 1. ovog članka koristi imovina, usluge
ili druga sredstva Općine Omišalj, zaključit če se ugovor
kojim će se regulirati prava i obveze državnog organa i
Općine Omišalj glede naknade i drugih pitanja u svezi
korištenja imovine, usluga ili drugih sredstava Op ćine Omišalj.
IV. NEPOS.REDNO SUDJELOVANJE GRA ĐANA U
ODLUČIVANJU
Članak 26.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u
lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 27.
Jedanput godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora sa Poglavarstvom Op ćine. Sastanak
saziva Načelnik.
Članak 28.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Op ćine, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Referendum temeljem odredaba Zakona i ovog Statuta
raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog može dati jedna trećina članova Općinskog
vijeća, Poglavarstvo Općine ili jedan mjesni odbor na području Općine.
Članak 29.
Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je
o razlozima odbijanja obavijestiti predlaga ča.
Članak 30.
Odlukom o raspisivanju referenduma odre đuju se pitanja o kojima će odlučivati referendumom, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnost u kojoj se provodi
referendum.
Članak 31.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis
birača.
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Članak 32.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vije će.
Članak 33.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općine kao i drugim pitanjima odre đenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka
može dati 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i Poglavarstvo
Općine Omišalj.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka
2. ovog članka, a ako prijedlog ne prihvati o razlozima
odbijanja obavijestit će predlagača.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o
kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova gra đana
odnosno područje od kojih se traži mišljenje.
Članak 34.
Građani imaju pravo predlagati Op ćinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje odre đenog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka
1. ovog čianka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 35.
Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i tijelima
Vijeća slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge i na njih
dobiti odgovor.
V. OPĆINSKA TIJELA
PREDSTAVNI ČKO TIJELO
1. Općinsko vijeće

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uredujuu
pitanja iz samoupravnog djelokruga Op ćine,
- donosi odluke o uvjetima, na činu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine,
- donosi proračun i završni račun proračuna,
- donosi odluke o izvršenju prora čuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine),
- donosi poslovnik o radu,
- donosi odluke o pristupanju meclunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom ,
- raspisuje referendum,
- iskazuje povjerenje načelniku i članovima poglavarstva,
- odlučuje o nepovjerenu načelniku, pojedinim članovima poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini,
- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vije će.
Nadalje, Vijeće obavlja izbor, imenovanje i razrješenja:
- predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- načelnika i njegovih zamjenika i članova Općinskog
poglavarstva,
- predsjednika, potpredsjednika i članove radnih tijela
Vijeća,
- drugih nositelja i predstavnika Vijeća u tijelima i
institucijama odredenih zakonom i ovim Statutom,
- uređuje ustrojstvo, djelokrug op ćinskih upravnih
odjela,
- osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za Općinu,
- obavija druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug
zakonom i ovim Statutom.
Članak 39.
Općinsko vijeće radi i donosi odluke samo na sjednicama Vijeća.
Sjednice Općinskog vijeća saziva Predsjednik vije ća ili,
u slučaju njegove odusutnosti ili sprije čenosti, jedan od
potpredsjednika.
Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog
vijeća najkasnije 14 dana nakon što to zatraži pismenim
prijedlogom najmanje sedam vije ćnika.

Članak 36.

Članak 40.

Općinsko vijeće predstavni čko je tijelo građana Općine
i donosi akte u okviru prava i dužnosti Op ćine te obavlja
poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.

Sjednice vijeća su javne.
Općinsko vijeće može isključiti javnost sa sjednice Vijeća, ako za takvu odluku glasuje najmanje deset vijećnika.

Članak 37.
Općinsko vijeće ima pravo odlučivanja o potrebama i

interesima građana lokalnog značenja, a osobito o utvrđivanju prostora i urbanističkom planiranju, o utvrđivanju
naselja i dijelova naselja, stanovanja, o komunalnim djelatnostima, o brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj
kulturi, športu i tehničkog kulturi te o zaštiti i unapredenju
prirodnog okoliša.
Članak 38.
Općinsko vijeće:
- donosi statut općine,

Članak 41.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se ureduje
način konstituiranja, sazivanje, rad i tok sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici
Općinskog vijeća.
Članak 42.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika
koje bira između vijećnika.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može
dati Odbor za izbor i imenovanje kao i 7 vije ćnika u Općinskom vijeću.
Predjsjednik i potpredsjednik biraju se javnim glasovanjem.
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Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat
za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vije ćnika.
Članak 43.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća, a ni jedan od kandidata
ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vije ćnika, glasovanje se ponavlja na način da se ne glasuje o kandidatu koji
je dobio najmanji broj glasova. U ponovljenom glasovanju
kandidat je izabran ako je dobio ve ćinu glasova prisutnih
vijećnika.
Članak 44.

Predsjednik Vijeća:
1. zastupa Vijeće i predstavlja Op ćinu Omišalj,
2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vije ća,
3. predlaže dnevni red Vije ća,
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
5. brine se o postupku donošenja odluka i op ćih akata,
6. usklađuje rad radnih tijela,
7. potpisuje odluke i akte koje donosi Vije če,
8. brine o suradnji Vije ća s općinskim poglavarstvom,
9. brine se o zaštiti prava vije ćnika,
10.obavlja i druge poslove odre đene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Omišalj.
Članak 45.
Općinsko vijeće čini 16 vijećnika izabranih na način
određen zakonom.
Polovica vijećnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira po jedan vije ćnik.
Općinsko vijeće odlukom utvrđuje izborne jedinice u
skladu s mjerilom da se jednog vije ćnika bira približno na
250 stanovnika.
Polovica vijećnika bira se na način da područje Općine
čini jednu izbornu jedinicu.
Članak 46.
Odluka iz prethodnog članka donosi se najkasnije tri
mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja Op ćinskog vijeća.
Mandatno razdoblje Općinskog vijeća traje 4 godine.
Vijećnici se biraju na 4 godine.
Članak 47.
Vijećnik nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.

Od dana konstituiranja Općinskog vijeća, vijećnik ima
sva prava i dužnosti određena Ustavom, zakonom, ovim
Statutom i Poslovnikom Op ćinskog vijeća, do kraja mandata.
Članak 48.
Vijeć niku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
—ako podnesu ostavku,
—ako mu je pravomočnom sudskom odlukom oduzeta
poslovna sposobnost,
—ako je pravomočnom sudskom odlukom osuden na
bezuvjetnu kaznu zatvora duže od 6 mjeseci,
— ako je imenovan za načelnika ili zamjenika načelnika
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ili prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti koja je

u skladu sa zakonom nespojiva s dužnoš ću člana predstavničkog tijela.
Članak 49.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
—sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i radnih
tijela Općinskog vijeća,
—podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
—postavljati pitanja načelniku i članovima Poglavarstva,
—prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da može
istovremeno biti član najviše u dva stalna radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu
Općinskog vijeća.
Članak 50.
Vijećnik za svoj rad u Vijeću ima pravo na naknadu
troškova odnosno izgubljenu zaradu u skladu s odlukom
Vijeća.

2. Radna tijela

Članak 51.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenje odgovarajučih prijedloga za praćenje
provođenja utvrdene politike i praćenja izvršavanja odluka
i općih akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih
pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz
nadležnosti Vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i
poslova od interesa za Opčinsko viječe, Opčinsko vijeće
može osnivati radna tijela Vije ća.
Općinsko vijeće može osnovati stalna ili povremena
radna tijela.
Članak 52.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Odbor za statutarno-pravna pitanja,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za gospodarstvo, razvoj i zaštitu okoliša,
4. Odbor za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju.
Članak 53.
Radi razmatranja i drugih pitanja, Vije će može uz radna
tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov
naziv, sastav, djelokrug i način rada.
Članak 54.
Odbor za statutarno-pravna pitanja:
—razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Viječe u pogledu njihove uskladenosti sa zakonom i
statutom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljenje i prijedloge Vije ću,
—razmatra poticaje za donošenje odluka i akata,
—utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata
Vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,
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—razmatra prijedloge za davanje autenti čnog tumačenja Statuta, odluka ili drugih akata Vijeća,
—obavlja i druge poslove odre đene Poslovnikom Općine Omišalj.
Članak 55.
Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika,
zamjenika predsjednika i 3 člana, koji se biraju iz redova
vijećnika i iz reda stru čnih djelatnika.
Članak 56.
Odbor za izbor i imenovanje:
—predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje bira
odnosno imenuje Vijeće,
—predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena
društvena tijela i organizacije,
- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor članova
te predsjednika i potpredsjednika radnih tijela Vije ća,
—obavlja druge poslove odre đene Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 57.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 2 člana
iz reda vijećnika.
Članak 58.
U djelokrugu Odbora za gospodarstvo, razvoj i zaštitu
okoliša su poslovi utvrđivanja i praćenja gospodarskog razvitka grada, razmatranje koncepcije i strategije razvitka
poduzetništva i male privrede, te zaštita okoliša.
Članak 59.
Odbor za gospodarstvo, razvoj i zaštitu okoliša ima
predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana iz redova
vijećnika i iz reda stručnih djelatnika.
Članak 60.
Odbor za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu
suradnju:
—razmatra pitanja iz međuopćinskih, međugradskih i
međ unarodnih odnosa te priprema prijedloge akata iz nadležnosti Vijeća koji se odnose na to područje,
— surađuje s odgovarajućim odborima općina, gradova,
Republike i drugih zemalja,
—obavlja i druge poslove odredene Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 61.
Odbor za me đuopćinsku, međugradsku i međunarodnu
suradnju ima predsjednika, i 2 člana koji se biraju iz redova
vijećnika i iz reda stručnih djelatnika.
3. Načelnik

Članak 62.
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Ukoliko je načelnik imenovan iz redova vijećnika, prihvaćanjem imenovanja prestaje mu svojstvo vijećnika.
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Članak 63.
Načelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne
uprave prenijetih u djelokrug tijela Op ćine ovlaštenim tijelima državne uprave.
Članak 64.
Načelniku prestaje funkcija u slu čaju njegova smjenjivanja od ovlaštenog organa državne uprave tek kada funkcije
načelnika razriješi i Općinsko vijeće.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općinsko vije će će
razrješiti funkcije načelnika tek kad se iskoriste sva pravna
sredstva za zaštitu prava načelnika i kad je iz konačne
odluke vidljivo da je načelnik povredio ustavnost ili zakonitost pojedinom radnjom ili aktom i napravio Op ćini štetu,
odnosno do konačne Odluke nadležnih organa u slučaju
sukoba nadležnosti između državnih organa i samoupravnih organa Općine Omišalj.
Članak 65.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo zadržati od izvršenja opći akt
Vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrije đen zakon ili
drugi propis te zatražiti od Vijeća da, u roku od 15 dana,
otkloni uočene nedostatke.
Ako Vijeće to ne učini načelnik je dužan u roku od
sedam dana o tome obavijestiti nadležni organ državne
uprave, ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada Vijeća.
Članak 66.
Načelnik ima dva zamjenika.
Načelnik određuje između zamjenika načelnika prvog
zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti ili duže odsutnosti.
Zamjenici načelnika po ovlaštenju načelnika obavljaju
poslove iz njegovog djelokruga.
Članak 67.
Načelnika bira Općinsko vijeće javnim glasovanjem većinom glasova svih vije ćnika na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom, u skladu s ovim Statutom.
Prijedlog za izbor načelnika daje Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 7 vijećnika.
Zamjenici načelnika biraju se na isti na čin i po istom
postupku kao načelnik.
Članak 68.
Načelnik Općine Omišalj predsjednik je Općinskog Poglavarstva.
4. Općinsko poglavarstvo

Članak 69.
Poglavarstvo Općine Omišalj obavlja izvršne poslove
lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu
zakonom povjereni.
Poglavarstvo Opć ine Omišalj odgovorno je Općinskom
vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Članak 70.
Poglavarstvo Općine Omišalj:
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—pnprema prijedloge opć ih akata koje donosi Općinsko vijeće,
—predlaže Vijeću donošenje općih akata i mjera,
— daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagači,
— utvrduje prijedlog općinskog proračuna završnog
računa Općinskog proračuna,
—izvršava ili osigurava izvdenje op ćih akata Općinskog vijeća,
—utvrduje djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokmga Op ćine odnosno
poslova državne uprave koji se obavijaju u Općini,
- nadzire rad upravnih tijela Općine u samoupravnom
djelokrugu i poslovima državne uprave,
- upravija nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Općine,
- upravlja pnitodima i rashodima Općine,
- obavlja druge poslove predvidene ovim Statutom i
drugim propisima.
Članak 71.
Općinsko Poglavarstvo ima ukupno 7 članova.
' Članak 72.
Čianovi Općinskog Poglavarstva bira Vijeće većinom
glasova svih vijećnika na prijedlog načelnika.
članovi Općinskog Poglavarstva u pravilu su pro čelnici
upravnih odjela Općine.
Članak 73.
Odnos Općinskog vijeća i Poglavarstva utvrduje se Poslovnikom Općine Omišalj u skladu s zakonom i ovim
Statutom.
Članak 74.
Općinsko Poglavarstvo uredit će ustrojstvo, način rada i
odlučivanja svojim Poslovnikom.
5. Opanska uprava
članak 75.
Opansko vije4e za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih
na OWinu osniva odjele Općinske uprave i utvrđuje osnove
za organiziranje Općinske uprave.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenjetih na Općinu
Općinsko vijeće odlukom, na prijedlog načelnika, utvrđuje
ustrojstvo i djelokrug Općinske uprave.
Odlukom iz prethodnog stavka posebno se utvrduje
način organizacije s obzirom na podjelu poslova i upravljanje, način biranja ili imenovanja pro čelnika i broj izvršnih
djelatnika.
Općinska uprava izvršava z.akone, propise i druge opće
akte Vijeća i Poglavarstva, a pročelnici pojedinog odjela
općinske uprave odgovorni su za stanje u oblastima za koje
su osnovani.
Općinska uprava dužna je svojim radom omoguati
ostvarivanje prava i potreba građana i pravmli osoba u
skladu s zakonom i ovirn Statutom.
člattak 76.
Organi općinske uprave samostalni su u okviru svog

djelokruga i za svoj rad odgovorni su Općinskom vijeću
Općinskom poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
Članak 77.
Sredstva za vršenje djelatnosti organa Općinske uprave
osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj, republičkom
proračunu ili iz drugih kvora utvrdenih zakonom.
VI. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 78.
Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima gradani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave.
Članak 79.
Kao jedinica mjesne samouprave, može se osnivati u
skladu s zakonom i ovim Statutom, mjesni odbor.
Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja gradana u odlučivanju, o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad gradana.
Članak 80.
Mjesni odbor osniva se za dio Op ćine koji čini zasebnu
razgraničenu cjelinu.
Članak 8L
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati gradani i njihove organizacije i udruge i Poglavarstvo Općine
Omišalj.
Postupak osnivanja mjesnog odbora se utvrduje posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 82.
Organi mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Članak 83.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog
odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan, te obavlja
druge poslove utvrdene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Omišalj.
članak 84.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora
osobito u pogledu:
- vodenja brige o uredenju područja mjesnog odbora,
- poboljšanju kvalitete stanovanja,
- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokabe infrastrukture,
- osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o
djeci, obrazovanju i odgoju, javnog zdravlja,
- zaštite okoliša,
- socijalne skrbi stanovništva,
- osiguranje potreba u kulturi, tchničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu.
Čianak 85.
Poglavarstvo Općine Onnšalj posebnom će odlukom.
povjeriti 111~ odboru obavijanje pojedinib poslovik

Petak, 15. listopada 1993.

Stranica 527 – broj 10

SLUŽBENE NOVINE

samoupravnog djelokruga, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na tom području, a
koji su sadržani u programu iz prethodnog članka.
Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka
podmiruju se iz opć inskog proračuna.

Članak 93.
Općinsko vijeće de posebnom odlukom podrobnije
utvrditi način izbora i opoziva organa Mjesnog odbora.

Članak 86.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE OP ĆINE OMIŠALJ

Pored sredstava iz prethodnog članka, koja se utvrđuju
u visini srazmjernoj vrijednosti prenesenih poslova pripadajuć ih naknada koje se ostvaruju na podru čju tog mjesnog
odbora, ovisno o opsegu prenesenih poslova, mjesni odbor
ima i prihode od pomoć i i dotacija koje ostvari od pravnih
ili fizičkih osoba.
U općinskom prorač unu može se predvidjeti, i ustupanje mjesnom odboru određenog dijela sredstava pripadajućih sredstava Općine s osnova prekršajnih kazni.

Članak 94.

Članak 87.
Vijeć e mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i
interesima građ ana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog znač aja, može sazivati mjesne zborove
građana.
Zbor iz prethodnog stavka ovog članka može se sazvati i
za dio područja mjesnog odbora koji čine zasebnu cjelinu.
Članak 88.
Mjesni odbor može osnivati i druga stalna ili povremena
tijela u skladu s pravilima mjesnog odbora.
Članak 89.
Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe
mjesnog odbora kao i poslovni prostor, a prema standardima koje utvrđ uje Poglavarstvo Op ćine osigurava Poglavarstvo Općine.
Članak 90.
Nadzor nad zakonitoš ću rada organa mjesnog odbora
obavlja Poglavarstvo Op ćine Omišalj.
Članak 91.
Predsjednik Vije ća mjesnog odbora dužan je u roku od
8 dana od dana donošenja dostaviti načelniku opće akte
koje donosi Vije će mjesnog odbora.
Načelnik ako utvrdi da su akti iz prethodnog stavka u
suprotnosti s zakonom, Statutom i op ćim aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva općine, dužan je o tome obavijestiti Poglavarstvo Općine.
Članak 92.
Poglavarstvo ako ocijeni da je akt iz prethodnog članka
u suprotnosti s zakonom, obustavit će od izvršenja akt i
predložiti Općinskom vijeću da pokrene postupak za ocjenu zakonitosti tog akta.
Ako Poglavarstvo ocijeni da je akt iz stavka 1. ovog
članka u suprotnosti s ovim Statutom ili općim aktima
Općinskog vijeća i Poglavarstva, predložit će Općinskom
vijeću da obustavi izvršenje tog akta.
Ako Općinsko vijeće ne pokrene postupak iz stavka 1.
ovog članka u roku od 30 dana od dana obustave izvršenja
tog akta prestaje obustava izvršenja tog akta.
Rok iz stavka 2. ovog članka iznosi 30 dana.

Sve pokretne i nepokretne stvari koji pripadaju Op ćini
kao i prava koja pripadaju Op ćini čine imovinu Općine.
Članak 95.
Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine upravljanje imovinom provodi Poglavarstvo Općine po načelima dobrog gospodarenja.
Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje
(sa i bez naknade), zakupu, podzakupu nekretnina i pokretnina donosi Poglavarstvo.
Pojedinačni akt o osnivanju poduze ća, društava, javnih
ustanova kao i o prestanku rada, spajanju ili pripajanju
dijela poduzeća, društava ili javnih ustanova u vlasništvu
Općine donosi Op ćinsko vijeće na prijedlog Načelnika.
Poglavarstvo Općine daje suglasnost na raspored dobiti
poduzeća, odnosno društava iz prethodnog stavka ovog
članka.
Dio dobiti iz prethodnog stavka ovog članka, a sukladno pojedinačnom aktu Poglavarstva Op ćine čini sastavni
dio općinskog proračuna.
Prihodi javnih ustanova u vlasništvu Općine, čine sastavni dio općinskog proračuna.
Na temelju općinskog proračuna pokrivaju se i gubici u
poduzećima, društvima i javnim ustanovama koje je osnovala Općina Omišalj.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitaka donosi Poglavarstvo Op ćine.
Članak 96.
Općina Omišalj ima u okviru državne gospodarske politike svoje prihode kojima u okiru samoupravnog djelovanja
slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Omišalj srazmjerni su poslovima koje
Općina obavlja u skladu s zakonom i ovim Statutom.
Obveze odnosno rashodi Općine Omišalj srazmjerni su
prihodima koje Općina Omišalj ostvari sukladno utvr đenim
izvorima financiranja.
Članak 97.
Prihodi Općine su osobito:
– prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu
Općine,
– prihod od poduzeća nakon utvrđivanja dobiti poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu Op ćine, te prihodi
od koncesije koje odobrava Op ćina,
– prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u
vlasništvu Općine,
– darovi, nasljedstva i legati,
– općinski porezi i naknade, te takse čije stope, u skladu
s zakonom, Općina utvrđuje samostalno,
– pomoć i dotacije Republike Hrvatske, predvi đene u
državnom proračunu odnosno posebnim zakonom,
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- naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova
državne uprave koji su preneseni na Općinu,
- prihodi od pripadajuće visine doprinosa (stope) određene za predškoiski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, tehničku kulturn, tjelesnu kulturu i šport. Prihodi mogu biti
izvorni ili posredni iz republičke, odnosno županijske
stope,
- drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom Općinskog
vijeća.

Članak 98.
Viječe donosi godišnji proračun za narednu računsku
godinu, na prijedlog Poglavarstva, prije početka godine za
koju se proračun donosi.
Općinsko vijeće donosi odluku q izvršenju proračuna na
prijedlog Poglavarstva, uz godišnji proračun.
Ukoliko se goffinji proračun ne donese u roku iz stavka
1. ovog čianka, vodi se privremeno fmanciranje i to najduže
za razdoblje od 3 mjeseca.
Odluku o privremenom fmanciranju donosi Vijeće.
VIII. mcri OPĆINE

Članak 99.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, odluke, op ćinski proračun, zavrIni račun općinskog proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih
općih akata Vijeća.
Vijeće može odlukom, poveljom fii zahvalnicom ili drugim aktom domaćeg ili stranog državljanina koji je zaslužan
za Opčinu proglasiti počasnim građaninom Općine Omišab.
Članak 100.
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Članak 104.
Upravna tijela Općine Omišalj u izvršavanju općih
akata iz članka 99. ovog Statuta donose pojedina čne akte
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijekt županije
primorsko-goranske.
Na donošenje akta iz ovog Članka shodno se primjenjuju
odredbe Zakona o opčem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pre đ organima Općine Omišalj.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima
protiv pojedinačnog akta upravnih tijela Općine Omišalj,
može se pokrenuti upravni spor.
Članak 105.
Nadzor nad zakoništošću rada i općih akata Općinskog
vijeća u njegovom samoupravnom djelOkrugu obavljaju organi državne uprave svaki u svom djelokrugu u skladu s
Ustavom i zakonom i ovim Statutom.
Članak 106.
Podrobnije odredbe o aktima Opčine Omišalj, postupku donošenja akata te autentičnom tumačenju akata
utvrduje se Poslovnikom Op ćine Omišalj.
IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 107.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja iz
samoupravnog djelokruga Općine, primjenjuju se neposredno odredbe ovog Statuta.
Članak 108.

Poglavarstvo Opčine Omišalj donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije i rezolucije.

Općinsko vijeće donijet če opće akte kojima se uređuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga Opane, a u skladu s
ovim Statutom do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 101.

ČIanak 109.

Radna tijela Općinskog vijeća i t'oglavarstva Općine
donose zaključke, preporuke i rješenja.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trečina vijećnika Općinskog vijeća i Poglavarstvo Općine.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Vijeća.

Članak 102.
Poglavarstvo Općine Omišalj osigurava izvršenje općih
akata iz članka 99. ovog Statuta na način i u postupku
propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj.
Članak 103.
Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Općinskog vijeća i
Poglavarstva općine.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna
tijela mogu u slučaju neprovodenja opčeg akta, poduzimati
mjere propisane tim aktom.

članak 110.
Opčinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka
da če se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti
prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Op ćinskog vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zaklju čivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 111.
Općina Omišalj preuzet će nekretnine, pokretnine, financijska sredstva te prava i obveze dosadašnje Op ćine
Krk.
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Članak 112.
Ovaj Statut stupa na ,Ş nagu osmog dana nakon objave u
»Službenim novinama«Zupanije primorsko-goranske.
Članak 113.
Danom supanja na snagu ovog Statuta, u Op ćini Omišalj prestaje vrijediti Odluka o privremenom ustrojstvu i
načinu rada Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Omišalj
(»Službene novine«, broj 4/93.).

4. potiče mjere u pogledu obiteljsko-pravne i kazneno, pravne zaštite kojima se osigurava potrbna skrb za djecu
bez roditelja odnosno onih o kojima se roditelji ne brinu, za
tjelesno i duševno ošte ćenu i socijalno zapuštenu djecu. za
slabe, nemoć ne i druge, zbog nesposobnosti za rad i nezapolenosti nezbrinute gradane,
5. obavješćuje javnost o svojoj djelatnosti putem sredstava javnog priop ćavanja,
6, surađuje s odgovarajućim činiteljima u Županiji primorsko-goranskoj.

Klasa: 012-03/93-01/1
Omišalj, 14. listopada, 1993.

Vijeće ima predsjednika i 4 člana.
U vijeće imenuju se:

Predsjednik Vijeća

1. Marija Anton čić , voditelj Mjesnog ureda Omišalj
2. Radmila Stojak, patronažna sestra u Ambulanti Omi-

Milica Bernardi, v.r.

šalj
3. Jasna Kirinčić, predstavnik crvenog križa
4. Marija Žuvić , predstavnik Caritasa
5. Predstavnik socijalne skrbi u Krku.

13.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92), naputka Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske i zaklju čka Poglavarstva od 31. svibnja 1993., Poglavarstvo Općine Omišalj je na sjednici održanoj dana 7. lipnja
1993. donijelo
ODLUKU
o osnivanju Socijalnog vije ća

IV.
Za predsjednika Vije ća imenuje se Marija Anton čić .
V.

Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.
Vijeće podnosi izvješće o svom radu Poglavarstvu Općine Omišalj najmanje za svako tromjese čje.

I.

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vije će (u daljenjem
tekstu Vijeće).
Vijeće djeluje pri Poglavarstvu Op ćine Omišalj.

U ostvarivanju svojih zadataka, Vijeće:
1. pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih zaključaka i odluka za rješavanje pojedinih pitanja iz podru čja
socijalne skrbi,
2. zalaže se za dosljednu primjenu zakona iz podru čja
socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog
osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje s drugim državnim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi invalida
domovinskog rata i obitelji poginulih i ranjenih, kao i o
djeci invalida.
3. potič e primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno
poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja
socijalno ugroženih osoba, te s tim ciljem angažira sve
dostupne državne i humanitarne izvore radi osiguranja racionalnog, uč inkovitog i ravnomjernog korištenja svih robnih i novčanih resursa,

VI.

Stručne i administrativne poslove za Vije će obavlja Marija Antončić i Centar za socijalnu skrb u Krku.
Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u proraćunu Općine Omišalj.
VII.
Organizacija i način rada Vijeća uređuje se poslovnikom koji donosi Vijeće.
VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u službenim glasilu Županije primorsko-goranske.
Klasa: 550-01/93-01/1
Omišalj, 7. lipnja 1993.

Načelnik
Anton Dujmović, v.r.
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