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Općina Kostrena
2'.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokal
noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi
ne« broj 33/01), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjed
nici održanoj dana 24. rujna 2001. godine donijelo je
STATUT
Općine Kostrena
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se status i područje Općine Ko
strena (u daljnjem tekstu: Općina), samoupravni djelokrug,
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada ti
jela, neposredno sudjelovanje stanovnika u odlučivanju,
mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici su
radnje jedinica lokalne samouprave te druga pitanja od važ
nosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.
II. STATUS I PODRUČJE
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave.
Područje Općine obuhvaća područje naselja: Doričići,
Dujmići, Glavani, Kostrena Sveta Lucija, Kostrena Sveta
Barbara, Maračići, Martinšćica, Paveki, Plešići, Perovići,
Randići, Rožici, Rožmanići, Šodići, Šoići, Urinj, Vrh Martinšćice, Žuknica i Žurkovo, sukladno Zakonu kojim je us
tanovljena Općina.
Članak 3.
Naziv (ime) Općine je: OPĆINA KOSTRENA.
Sjedište Općine u Kostreni Svetoj Luciji (skraćeno: Ko
streni).
Općina je pravna osoba.
Sjedište tijela Općine je u Kostreni, Glavani 82 D.
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 5.
Odlukom Općinskog vijeća Općine može se, u skladu s
ovim Statutom i statutom županije, obavljanje određenih
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na žu
paniju, odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od županije da se pojedini
poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Općini,
pod uvjetom da Općina osigura dovoljno prihoda za njihovo
obavljanje.
IV. OBILJEŽJA I DAN OPĆINE
Članak 6.
Općina ima svoja obilježja.
Obilježja Općine su: grb i zastava.
Izgled, uporaba, kao i čuvanje i zaštita uporabe grba i za-,
stave propisani su posebnom Odlukom.
Članak 7.
Općina može imati svečanu pjesmu, koja će se odrediti
posebnom odlukom kao i način i uvjeti izvođenja ove pje
sme.
Članak 8.
Dan Općine je 6. prosinca, na Dan Svetog Nikole zaštit
nika pomoraca.
Osim Dana Općine, svečano se obilježava:
-19. travnja - Dan oslobođenja Kostrene od fašizma
- 4. prosinca - Sv. Barbara
- 13. prosinca - Sy. Lucija.
V. JAVNA PRIZNANJA
Članak 9.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i
doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine
a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zna
nosti, kulture, skrbi i za unapređivanje prirodnog okoliša
te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su to
me usmjerene, Općina dodjeljuje svoja priznanja.
Priznanja Općine su:
- godišnja nagrada
- nagrada za životno djelo.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje,
njihov izgled i oblik, kriterij i postupnosti njihove dodjele,
te tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja pro
pisana su posebnom Odlukom.

Članak 4.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslo
ve lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potre
Članak 10.
be građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni dr
Osim
javnih
priznanja
u smislu članka 9. Statuta, Općin
žavnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
sko vijeće ili Općinsko poglavarstvo mogu za pojedine dru1. uređenje naselja i stanovanja,
. ge prigode ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA
4. brigu o djeci,
TIJELA
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
1. Općinsko vijeće
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
Članak 11.
9. zaštitu potrošača,
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja dru
11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
ge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
12. druga pitanja sukladno zakonu.

Stranica 1584 — broj 22

SLUŽBENE NOVINE

Članak 12.
Općinskp vijeće:
1. donosi Statut Općine
2. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pi
tanja iz samoupravnog djelokruga Općine
3. bira i razrješuje Općinskog načelnika, zamjenika načel
nika te članove Općinskog poglavarstva
4. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća te
imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, dru
gim propisom ili ovim Statutom,
5. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavlja
nje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatno
sti od interesa za općinu i poticajnim mjerama omogućuje
rješavanje poslova i djelatnosti od interesa za Općinu,
7. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim pro
pisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
Članak 13.
Općinsko vijeće ima 15 članova odnosno vijećnika.

Petak, 28. rujna 2001.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevreme
nim izborima traje do isteka tekućeg mandata općinskog vi
jeća izabranog na redovnim izborima.
Članak 18.
Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i ne mo
že biti opozvan.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama po
sebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenju
je ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Na
stavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na te
melju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedan
put u tijeku trajanja mandata.
Članak 19.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne
prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u
skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Članak 14.

Članak 20.

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 1/3 vijećnika u Op
ćinskom vijeću.
Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom pred
sjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina člano
va Općinskog vijeća, a nakon provedenih izbora za članove
Općinskog vijeća.

Članak 15.
Predsjednik Općinskog vijeća:
1. predstavlja vijeće,
2. saziva sjednice, predlaže dnevni red te predsjeda sjed
nicama vijeća,
3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani
postupak
4. brine o postupku donošenja odluka i općih akata
5. usklađuje rad radnih tijela,
6. potpisuje odluke i akte koje donosi vijeće,
1
7;; brine o suradnji vijeća s Općinskim poglavarstvom,
8. brine se o zaštiti prava vijećnika,
9. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovni
kom Općinskog vijeća.
Predsjednik saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedrtohi u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi za
htjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća i to
u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u
roku iz stavka 3. ovog članka, načelnik Općine dužan je istu
sazvati u "roku od daljnjih 15 dana.
Članak 16.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje na
čin rada vijeća, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjed
nika Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom i Statutom.
•i Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova vijeća.
Članak 17.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim
izborima traje četiri godine.

Članak 21.
Konstituirajuću sjednipu Općinskog vijeća saziva u roku
od 30 dana od dana objave izbornih rezultata čelnik središ
njeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica rie održi u zakazanom ro
ku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću
sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici predsjeda, do ižbbra predsjed
nika, najstariji član Općinskog vijeća.
Članak 22.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na
sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova o
statutu, proračunu i godišnjem obračunu, poslovniku, izboru
i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vi
jeća, izboru i razrješenju kao i povjerenju općinskog načel
nika, zamjenika načelnika i članova poglavarstva. •
'
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Članak 23.
Sjednice Općinskog vijeća u pravilu su javne, osim ako
Općinsko vijeće ne odluči da se u opravdanom slučaju sa
sjednica ili dio sjednice isključi javnost.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, osim
ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasu
je tajno.
Članak 24.
Vijećniku mandat prestaje prije isteka vremena na koje
je izabran:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke
shodno pravilima o dostavi u upravnom postupku
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta,
odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravo
moćnosti sudske odluke,
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3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
danom pravomoćnosti sudske presude,
4. ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mo
gao biti izabran za člana vijeća, danom donošenja odluke
Ustavnog suda,
5. ako odjavi prebivalište s područja općine, danom odja
ve prebivališta,
6. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
danom njegovog prestanka,
7. smrću.

Članak 30.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se propisuje
djelokrug rada, organiziranje sjednica te ostala pitanja ve
zana uz rad radnih tijela.
2. Izvršna tijela

Članak 25.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
1. sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i radnih ti
jela Općinskog vijeća,
2. podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
3. postavljati pitanja Općinskom načelniku i članovima
Općinskog poglavarstva,
4. 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 utvrđene odred
bama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Op
ćinskog vijeća.

Članak 32.
Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik) zastupa
Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Članak 26.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te pri
prema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje
provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka
i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju
pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pi
tanja iz nadležnosti Općinskog vijeća te za izvršavanje odre
đenih zadataka i poslova, Općinsko vijeće osniva radna tije
la.
Općinsko vijeće može osnovati stalna ili povremena
radna tijela.
Članak 27.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za statutarno - pravna pitanja,
4. Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva,
5. Odbor za urbanizam i prostorno planiranje,
6. Odbor za zaštitu okoliša
Osim stalnih tijela iz stavka 1. ovog članka, Općinsko vi
jeće može, ukoliko zaključi da je to opravdano, posebnom
odlukom osnovati i druga stalna tijela.
Članak 28.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici izvješćuje
vijeće o provedenim izborima za vijeće i imenima izabranih
vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju,
o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati
vijećničku funkciju. Predlaže vijeću mirovanje, odnosno
prestanak mandata vijećnika kada se ispune zakonom pred
viđeni uvjeti i izvješćuje vijeće da su ispunjeni zakonski
uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika.
Članak 29.
Stalna radna tijela iz članka 27. stavka 1. točke 2-6 imaju
predsjednika, zamjenika predsjednika i najmanje tri člana
koji se biraju iz redova vijećnika, znanstvenih i stručnih dje
latnika.

Članak 31.
Izvršna tijela u Općini su Općinski načelnik i Općinsko
poglavarstvo.
2.1. Općinski načelnik

Članak 33.
Načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, u
pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje
su osvojile mandate u vijeću.
Načelnik se bira većinom glasova svih članova vijeća.
Prijedlog za izbor načelnika daje Odbor za izbor i imeno
vanja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Članak 34.
Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave
za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug
tijela općine.
Članak 35.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokru
ga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općin
skog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da, u roku od
15 dana, otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće
to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana o tome oba
vijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i pod
ručne (regionalne) samouprave.
Članak 36.
Načelnik ima zamjenika.
Zamjenik načelnika bira se na isti način i po istom po
stupku kao načelnik.
Članak 37.
Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, po ovlaštenju na
čelnika zamjenjuje njegov zamjenik, u skladu sa Statutom.
Načelnik, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje
određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pri
državati se uputa načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog
djelokruga, načelniku ne prestaje odgovornost za njihovo
obavljanje.
2.2. Općinsko poglavarstvo
Članak 38.
Općinsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu: poglavarstvo)
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove dr
žavne uprave koji su mu zakonom povjereni.
Članak 39.
Poglavarstvo Općine ima ukupno 5 članova.
Načelnik Općine predsjednik je poglavarstva.
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Članovi poglavarstva, koji svoju dužnost ne obnašaju pro
fesionalno prema posebnoj odluci Općinskog vijeća, imaju
pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Članak 40.
Poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću za svoj rad
i odluke koje donosi.
Članak 41.
Članove poglavarstva bira Općinsko vijeće u pravilu iz
reda svojih članova, većinom glasova svih vijećnika na pri
jedlog načelnika, na vrijeme od četiri godine.
Članovi poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više
određenih područja iz djelokruga lokalne samouprave.
Članak 42.
Poglavarstvo Općine:
i. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ih' osigurava izvršavanje općih akata Općin
skog vijeća,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavlja
nju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzi
re njihov rad,
4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine,
5. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine u
skladu sa zakonom i Statutom,
6. utvrđuje prijedlog općinskog proračuna i godišnjeg ob
računa proračuna,
7. obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja djelat
nika određenih zakonom, općim aktima vijeća i poglavar
stva, '' '•;'
••'"••/
8. obavlja i druge poslove predviđene zakonom.
Članovi poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pita
njima iz stavka 1. točke 4. ovog članka kad su osobno ili
preko članova uže obitelji zainteresirana strana.
Članak 43.
Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na
sjednici nazočna Većina njegovih članova.
Odluke koje se odnose na raspolaganje nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine, kao i o njezinim priho
dima i rashodima, poglavarstvo donosi većinom glasova svih
članova.
Poglavarstvo donosi poslovnik kojim se podrobnije ure
đuje ustrojstvo, način rada i odlučivanja poglavarstva u
skladu s ovim Statutom i zakonom.
Članak 44.
Na prijedlog najmanje trećine Članova Općinskog vijeća
može se pokrenuti pitanje povjerenja načelniku, zamjeniku
načelnika, pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstvu u
cjelini. Glasovanje o povjerenju poglavarstva može zahtije
vati i predsjednik poglavarstva.
O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije ne
go protekne sedam dana od dana dostave prijedloga pred
sjedniku Općinskog vijeća.
Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti naj
kasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga pred
sjedniku Općinskog vijeća.
Članak 45.
Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glaso
vala većina svih članova Općinskog vijeća.
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Kada Općinsko vijeća izglasa nepovjerenje načelniku ili
poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog načelnika
u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.
Ako odlukom 6 iskazivanju nepovjerenja načelniku i po
glavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka
dužnosti, isti se smatraju razriješenim i dužnost im prestaje
izborom novog načelnika.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu po
glavarstva, Općinsko vijeće donosu« odluku o danu s kojiih
se razrješuje dužnosti.
Načelniku i članu poglavarstva, u slučaju izglasavanja ne
povjerenja, ne prestaje dužnost člana Općinskog vijćća.
U slučaju da Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje^ čla
novi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu
ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mje
seci od odbijanja prijedloga.
3. Općinska uprava
Članak 46. . ' • ' ' '
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opći
ne, kao i državnih poslova prenijetih na Općinu, ustrojavaju
se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
Ustrojstvo upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređu
je se općim aktom Općinskog vijeća.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na temelju
javnog natječaja, imenuje poglavarstvo,
Članak 47,
•-'• ,
Upravne, stručne i ostale pbslove u upravnim tijelima
obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelo
kruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće
i pomoćne poslove.
Članak 48.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od zna
čenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima
uređuju se posebnim pravilnikom, u skladu s posebnim za
konom.
Članak 49.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga i
odgovorna su poglavarstvu za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
Članak 50.
Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti ostvari
vanje prava i potreba građana i pravnih osoba sukladno za
konu i ovom Statutu.
Članak 51.
Sredstva za obavljanje djelatnosti upravnih tijela osigura
vaju se u proračunu Općine, državnom proračunu ili iz dru
gih izvora utvrđenih zakonom.
VI. AKTI OPĆINE
1. Opći akti
Članak 52.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih
zakonom i ovim Statutom donosi Statut, odluke, općinski
proračun, godišnji obračun proračuna, preporuke, rješenja,
zaključke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije te daje
vjerodostojna tumačenja Statuta ili drugih općih akata Op
ćinskog vijeća.
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Članak 53.

Opći akti objavljuju se u službenom glasilu županije.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana nje
gove objave. Iznimno, općim se aktom može, iz osobito
opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom obja
ve;
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 54.
Poglavarstvo Općine donosi odluke, zaključke, pravilni
ke, preporuke, rješenja, upute, naputke.
Članak 55.
Radna tijela Općinskog vijeća i poglavarstva donose za
ključke, preporuke, izvješća.
Članak 56.
Načelnik osigurava izvršavanje općih akata iz članka 52.
ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statu
tom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnog tijela
koje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
Članak 57.
Upravno tijelo, osnovano za obavljanje poslova iz samo
upravnog djelokruga Općine neposredno izvršava i nadzire
provođenje općih akata Općinskog vijeća.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravno
tijelo može, u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimati
mjere propisane tim aktom i zakonom.
2. Pojedinačni akti
Članak 58.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata iz članka
52. ovog Statuta donose pojedinačne akte kojima rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju općih
akata Općinskog vijeća kad je to određeno zakonom, poje
dinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i prav
nim interesima fizičkih i pravnih osoba donose tijela držav
ne uprave.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje
donose upravna tijela, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Primorsko - goranske županije.
Na donošenje akta iz ovog članka shodno se primjenjuju
odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako poseb
nim zakonom nije propisan postupak pred tijelom Općine.
Protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka može se pokrenuti upravni spor u skladu s odred
bama Zakona o upravnim sporovima.
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte
koje donose pravne osobe kojima su odlukom Općinskog
vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
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Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih
akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima
fizičkih i pravnih osoba kojima je Općina osnivač.
VII. IMOVINA I FINANCIRANJE
Članak 60.
Imovinu Općine čine sve pokretne i nepokretne stvari te
imovinska prava koja pripadaju Općini.
Općina je dužna upravljati, koristiti se i raspolagati svo
jom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.
Članak 61.
Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svoga samou
pravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje
obavljaju njena tijela u skladu sa zakonom.
Obveze, odnosno rashodi Općine razmjerni su prihodima
koje općina ostvari sukladno utvrđenim izvorima financira
nja.
Članak 62.
Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi, i pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinska prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
u vlasništvu Qpćine, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko
vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje
koje sama propiše u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvat
skom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predvi
đena u državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 63.
Općinsko vijeće, na prijedlog poglavarstva, donosi godiš
nji proračun kojim planira prihode i rashode Općine, a prije
početka godine za koju se proračun donosi.
Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godi
nu ne donese prije početka godine za koju se donosi, vodi
se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3
mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vi
jeće u skladu sa zakonom.
Članak 64.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nad
zire Općinsko vijeće.
VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE STANOV
NIKA U ODLUČIVANJU

Članak 59.

Članak 65.
Stanovnici mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokal
nih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprino
sa i naknada koji su prihod općine donosi se po skraćenom
upravnom postupku.

Članak 66.
Najmanje jedanput godišnje organizira se sastanak gra
đana s poglavarstvom Općine. Sastanak saziva načelnik.
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IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 67.
o:

Referendum se u Općini može raspisati radi odlučivanja

1. prijedlogu o promjeni Statuta Općine,
2. prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća,
3. drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Referendum, na temelju odredaba zakona i ovog Statuta,
raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati:
1. jedna trećina članova Općinskog vijeća,
2. poglavarstvo,.
3. polovina mjesnih odbora na području Općine,
4. 20 % birača upisanih u birački pOpis Općine.
Članak 68.
Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisi
vanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o
razlozima odbijanja izvijestiti predlagača.
Članak 69.
Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja
o kojima će se odlučivati referendumom, datum glasovanja i
područje za koje se provodi referendum.
Članak 70.

Petak, 28. rujna 2001.

*

Pravo glasovanja na referendumu imaju stanovnici koji
imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis
birača.
Članak 71.
Odluka donijeta na referendumu obvezatna je za Općin
sko vijeće.
Članak 72.
Na postupak provođenja referenduma i rokove primje
njuju se odredbe posebnog zakona kao i odredbe ovog sta
tuta.
Članak 73.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova
stanovnika Općine o prijedlogu općeg akta ili drugom pita
nju iz djelokruga općine, kao i drugim pitanjima određenim
zakonom.
Članak 74.
Stanovnici imaju pravo predlagati Općinskom vijeću do
nošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća.
«(Dpćinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka
1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema
prijedloga
Članak 75.
Stanovnici i pravne osobe imaju pravo tijelima Općine
slati predstavke i pritužbe na rad tijela i zaposlenih u tim ti
jelima, a čelnik tijela dužan je ha iste dati odgovor u roku
od 30 dana od podnošenja predstavke i pritužbe.

1. Osnivanje mjesnih odbora
Članak 76.
Kao oblik neposrednog sudjelovanja stanovnika u odluči
vanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnev
nog utjecaja na život i rad stanovnika, na području Općine
osnivaju se mjesni odbori.
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno
povezanih manjih naselja ili za dio naselja koji u odnosu na
ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naseČlanak 77.
Mjesni odbori su pravne osobe.
Članak 78.
Utvrđuje se da su na području Općine po prijašnjim pro
pisima osnovani mjesni odbori kako slijedi:
1. Mjesni odbor Rožmanići, Dujmići i Maračići - za pod
ručje naselja Rožmanići, Dujmići i Maračići
2. Mjesni odbor Kostrena Sveta Barbara - za oodručje
naselja Urinj, Randići, Kostrena Sveta Barbara i Soići.
Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka od
govaraju kriterijima iz članka 76. stavak 2. ovog Statuta, od
nosno članka 57. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, te se ovim Statutom potvrđuje
njihovo osnivanje i svojstvo pravne osobe, suglasno zakonu
i Statutu.
Članak 79.
Utvrđuje se da su po prijašnjim propisima Odlukom o
područjima za osnivanje mjesnih odbora (»Službene novi
ne« PGŽ br. 2/99 i 29/99); osim područja iz članka 77. sta
vak 1. Statuta, utvrđena sljedeća područje za osnivanje mje
snih odbora:
1. područje naselja Martinšćica, Vrh Martinšćica i d a 
vani,
2. područje naselja Žurkovo, Šodići, Žuknica, Rožici i
Doričići,
3. područje naselja Kostrena Sveta Lucija i Plešići
4. područje naselja Paveki.
Članak 80.
Utvrđuje se da se stupanjem na snagu ovog Statuta, sma
traju osnovanim sljedeći mjesni odbori:
1. Mjesni odbor Martinšćica - za područje naselja Mar
tinšćica, Vrh Martinšćica i Glavani,
'
2. Mjesni odbor Šodići - za područje naselja Žurkovo, Šo
dići, Žuknica, Rožici i Doričići,
3. Mjesni odbor Kostrena Sveta Lucija - za područje na
selja Kostrena Sveta Lucija i Plešići
4. Mjesni odbor Paveki - za područje naselja Paveki.
2. Tijela mjesnog odbora
Članak 81.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i pred
sjednik mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godi
ne. Svatko može biti samo dva puta uzastopce biran za
člana vijeća mjesnog odbora.
Članak 82.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.
Članovi vijeća mjesnog odbora dužnost obavljaju po
časno i za to ne primaju plaću.

Petak, 28. rujna 2001.

SLUŽBENE

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu
troškova a prema posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Vijeće mjesnog odbora biraju stanovnici s područja mje
snog odbora koji imaju biračko pravo i upisani su u popis
birača.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno taj
nim glasovanjem.
Na postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora
shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje iz
bor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samoupra
ve.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općin
sko vijeće.
Članak 83.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasova
njem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni od
bor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za po
slove koji su mu prenijeti u smislu članka 5. stavak 1. Sta
tuta odgovara načelniku.
Članak 84.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog od
bora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu mjesnog od
bora, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge
poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Program rada vijeće mjesnog odbora donosi najkasnije
do kraja mjeseca listopada za slijedeću godinu i podnosi
ga poglavarstvu na suglasnost.
U programu iz stavka 2. ovog članka moraju biti nazna
čena i sredstva iz kojih se predviđa realizacija planova.
Članak 85.
U okviru svog djelokruga vijeće mjesnog odbora može:
- davati prijedloge i mišljenja glede poslovnog prostora i
zemljišta u vlasništvu Općine koji se nalazi na području
mjesnog odbora,
- davati prijedloge i mišljenja o radnom vremenu trgovač
kih, ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti od interesa na svom
području,
- pratiti potrebe stanovništva na području komunalnih
djelatnosti te predlagati prioritetne potrebe i način njihova
zadovoljavanja,
- organizirati i provoditi manje komunalne akcije na
svom području, uređenje dječjih igrališta, zelenih površina,
- pratiti uređenje prostora i predlagati nadležnim tijelima
mjere za rješavanje određenih pitanja,
- razmatrati pitanja dječje zaštite i zaštite mladeži, socijal
ne skrbi, te pokretati akcije,
- upravljati imovinom koja je dana na korištenje mje
snom odboru
- obavljati druge poslove koje mu povjeri poglavarstvo.
Članak 86.
Vijeće mjesnog odbora može, radi rasprave o potrebama
i interesima stanovništva, te davanja prijedloga, sazivati
mjesne zborove. Mjesni zbor saziva se za cijelo područje
mjesnog odbora ili pak za jedan njegov dio koji čini određe
nu cjelinu.
Mjesni zbor vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
3. Financiranje rada mjesnih odbora
Članak 87.
U proračunu Općine osiguravaju se sredstva potrebna za
djelatnost mjesnih odbora, i to sredstva nužno potrebna za
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njihovo poslovanje (administrativne i slične troškove), te za
obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine.
Financiranje djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1.
ovog članka mogu se osigurati iz:
- prihoda od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
- dotacije pravnih subjekata i fizičkih osoba
- drugih sredstava.
4. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne
odbore
Članak 88.
Mjesni odbori organiziraju obavljanje administrativnih i
financijskih poslova za svoje potrebe, a sukladno zakonu.
Općinska uprava pruža pomoć mjesnim odborima u
obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka i to na način
da im pruža pomoć u obavljanju ovih poslova.
Mjesni odbor može, uz prethodnu suglasnost poglavar
stva, za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, koristiti
usluge pravne osobe ovlaštene za obavljanje ovih poslova, a
u skladu s financijskim mogućnostima mjesnog odbora.
5. Nadzor nad radom mjesnih odbora
Članak 89.
Poglavarstvo provodi nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora.
U slučaju učestalog kršenja odredbi ovog Statuta, pravila
mjesnog odbora ili neizvršavanja povjerenih poslova pogla
varstvo može raspustiti vijeće mjesnog odbora.
X. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI
Članak 90.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samouprav
nog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i
ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka
djelatnost iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.
Članak 91.
Općina nadzire rad te zakonitost i racionalnost poslova
nja pravnih subjekata kojih je osnivač.
U smislu stavka 1. ovog članka, pravni subjekti dužni su
Općinu redovito izvješćivati o svom radu i poslovanju, a u
svakom slučaju po godišnjem završnom računu, izvješće do
staviti Općinskom vijeću.
XI. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOU
PRAVE
Članak 92.
U svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u unapređiva
nju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedini
cama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.
Članak 93.
Radi suradnje u smislu članka 92. Statuta, Općina može s
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samou
prave osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom
vlasništvu, te uspostaviti druge oblike suradnje.
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Odluku o uspostavljenju suradnje s jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave drugih država dostavlja
se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu, koje obavlja nadzor
nad zakonitošću odluke.
Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u službe
nom glasilu.
XII. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA
Članak 95.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u
njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja tijelo središ
nje državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regio
nalnu) samoupravu.
Članak 96.
Općinski načelnik dužan je u roku od osam dana od dana
donošenja dostaviti pročelniku županijskog ureda, u čijem
su djelokrugu poslovi opće uprave, Statut i opće akte koje
donosi Općinsko vijeće Općine.
Članak 97.
Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donoše
nja akata te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se
Poslovnikom Općinskog vijeća Općine.
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ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe k.č. broj 7262/31 t o .
Kostrena - Lucija
Članak 1.
Ovom Odlukom isključuje se iz opće uporabe nekretnina
označena kao k.č. broj 7262/31 k.o. Kostrena - Lucija po
2
vršine 130 m upisana u z.k.ul. broj PI.
Članak 2.
Nekretnina je u naravi izgubila značaj dobra u općoj upo
rabi, te je prema Prostornom planu uređenja Općine Ko
strena namijenjena stambenoj izgradnji (naselje Paveki).
Članak 3.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Rijeci, zemljišno
knjižni odjel izvršit će uknjižbu prava vlasništva na Općinu
Kostrena.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-01-36
Kostrena, 24. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 98.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održat će se naj
kasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
Statuta.
•
Članak 99.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti
Statut Općine Kostrena (»Službene novine« Županije pri
morsko-goranske broj 14/93,15/95,11/97,7/99, 9/01.) i Statutarna odluka o mjesnoj samoupravi (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj: 17/98, 7/99).
Članak 100.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-01-38
Kostrena, 24. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednik
Ljubomir Paškvan,
dipL iur., v. r.

28.
Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvar
nim pravima (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 28.
Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« ZPG broj
14/93,15/95,11/97,7/99 i 9/01), Općinsko vijeće Općine Ko
strena, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2001. godine
donijelo je

Petak, 28. rujna 2001.

Predsjednik
Ljubonur Paškvan,
dipLiur., v.r.

29.
Na temelju članka 69. Statuta Općine Kostrena (»Službe
ne novine« ZPG broj 14/93,15/95,11/97,7/99 i 9/01) Općih,
sko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 24. rujna
2001. godine, daje
VJERODOSTOJNO TUMAČENJE
članka 81. a u svezi članka 11. Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
(»Službene novine« PGŽ broj 7/01)
Članak 81. Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
(u nastavku PPU) (»Službene novine« PGŽ broj 7/01)
pod pojmom »odvodnja« iz članka 11. PPU ne podrazumi
jeva samo odvodnju kanalizacijskim sustavom, već i druge
mogućnosti odvodnje oborinskih i otpadnih voda. Pod po
jmom razdjelnog sustava misli se na pročišćavanje voda
jer je projektom kanalizacijskog sustava Općine Kostrena
predviđen preljev oborinskih voda na lokaciji sadašnjeg is
pusta u Pavekima. Otpadne vode će se crpnom stanicom
pumpati u glavni kanalizacijski kolektor do sustava za pro
čišćavanje na Urinju. Temeljem točke 2.23.3. Osnove raz
voja sustava infrastrukture u obrazloženju PPU, jasno je na
vedeno da je za kanalizacijski sustav u Općini Kostrena
odabran polu mješoviti sustav.
Odredbu članka 81. stavak 2. PPU treba tumačiti na na
čin da se do dovršetka izgradnje kanalizacijskog sustava, od
vodnja na području Općine Kostrena rješava priključkom
na kanalizacijsku mrežu sustava tamo gdje je isti već izgra
đen. Tamo gdje to nije moguće jer sustav još nije izgrađen,
primjenom članka 38. Pravilnika o odvodnji otpadnih i obo
rinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i na-

Petak,. 28. rujna 2001.

SLUŽBENE NOVINE

činu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (»Službene no
vine« ZPG br. 25/94) obvezna je izgradnja sabirnih odnosno
septičkjh? jama, koje, će, se, po iz|radnji razdjelnog sustava
priključiti na isti (članak 42. Pravilnika).
U smislu ovog tumačenja govori i uporaba riječi »Odvod
nja ... predviđa izgradnju ...«, što Ukazuje na činjenicu da se
radi o procesu koji će se odvij ati u određenom vremenskom
razdoblju budući se radi o složenom zahvatu. Kako će da
kle, cijeli taj zahvat trajati, u međuvremenu treba primjenji
vati označene odredbe Pravilnika koji je donijet na temelju
članka 43. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
- kanalizaciji na području grada.Rijeke i Općjna Bakar, Ča
vle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena i Kraljevica.
Osim toga, područje Općine Kostrena, osim naselja Martinšćica, nalazi se izvan zone sanitarne zaštite voda, a prema
Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom
području (»Službene novine« ZPG broj 6/94, 12/95, 24/96).

Stranica 1591 — broj 22

Označenom odredbom PPU za građevine u naseljima N6, N-7, N-8 i N-9, izrijekom je predviđeno ishođenje sanitarno-tehničkih uvjeta za izgradnju nepropusnih septičkih
taldžnića, i to iz razloga jer se za ova naselja niti ne pred
viđa realizacija sustava odvodnje otpadnih voda izgradnjom
kanalizdcijske mreže.
Klasa: 021-05/01.-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-01-37
Kostrena, 24. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednik
Ljubomir Paškvan,
dipl. ilir., v. r.

