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Na temelju članka 8. i 98. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 
(N.N. br. 33/2001, 129/2005) Općinsko vijeće Općine Selca na sjednici održanoj 24. 
siječnja 2006.  godine donijelo je 
 
 

S  T  A  T  U  T 
OPĆINE SELCA 

                                             
               

I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1.  
 
 U skladu sa zakonom,  ovim Statutom utvrñuje se,  samoupravni djelokrug 
Općine Selca kao jedinice lokalne samouprave, ustrojstvo, ovlaštenja i način rada 
njenih tijela , oblici neposrednog sudjelovanja grañana u odlučivanju, mjesna 
samouprava, ustrojstvo, imovina i financiranje Općine Selca, oblici povezivanja i 
suradnje s jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, te druga pitanja 
važna za ostavarivanje prava, obveza i odgovornosti.  
 
 

Članak 2.  
 
 Naziv općine je  Općina Selca.  
 Sjedište općine je u Selcima.  
   Općina Selca je pravna osoba.  
 
 
 

SLUŽBENI GLASNIK 
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Članak 3.  
 
 Općina Selca obuhvaća područja naselja: Novo Selo, Selca, Sumartin, Povlja i 
Selačke zaseoke, te pripadajući joj akvatorij. 
 
 

Članak 4.  
    
  Granice Općine Selca su granice rubnih katastarskih općina: Novo Selo, 
Selca, Sumartin i Povlja. Granice  Općine mogu se mijenjati na način i po postupku 
propisanim zakonom.        
 
                                                                                             

Članak 5.  
             
   Općina Selca ima svoj grb i zastavu.  
              Izgled, uporaba i način čuvanja grba i zastave, utvrñen je  posebnom 
odlukom. 
 
 

Članak 6.   
   
           Općina Selca ima pečat.  
 Pečat je okrugla oblika, veličine 38 mm, u promjeru s naznakom teksta: 
Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Selca s naznakom: 
Općinsko vijeće ili Općinsko poglavarstvo ili Jedinstveni upravni odjel. 
 Po sredini pečata je istaknut grb Republike Hrvatske.  
 U korištenju financijske dokumentacije (platni nalozi i dr.) koristi se pečat 
veličine 25 mm i tekstom kao u prethodnom stavku s naznakom Općinsko 
poglavarstvo. 
 Način uporabe, čuvanja i korištenja pečata propisuje se posebnom odlukom.  
 
 

Članak 7. 
 

 Općina Selca slavi Dan općine. 
 Kao Dan Općine Selca utvrñuje se 16. srpnja, blagdan gospe Karmelske  

 
 

Članak 8.  
 

 Općina Selca surañuje sa svojim grañanima koji žive i u inozemstvu, te kroz 
suradnju s njihovim organizacijama i udrugama brine o ostvarivanju i zaštiti njihovih  
interesa u Republici Hrvatskoj.  
               Općina Selca Selca odnosno njezina tijela i druga tijela u okviru svog 
djelokruga vode brigu o problemima iseljenika i njihovih obitelji, o održavanju 
kulturnih i drugih veza s njima i s njihovim organizacijama, o njegovanju hrvatske 
kulture, jezika i običaja, te o upoznavanju s dostignućima u materijalnoj i društvenoj 
izgradnji Republike Hrvatske.  
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 Općina Selca odnosno njezina tijela potiču i usklañuju rad organizacija i 
udruga koje se bave pitanjima iseljenika i radi na stvaranju uvjeta za njihov povratak 
u Republiku Hrvatsku. 
 
 

Članak 9.   
 

 Ostvarujući zajednički interes u unapreñivanju društvenog, kulturnog i 
gospodarskog razvitka, Općina Selca uspostavlja i održava suradnju s drugim 
jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.  
 
 Kad ocijeni da postoji dugoročni i trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
mogućnosti za njeno razvijanje, može s pojedinim jedinicama lokalne samouprave 
zaključiti ugovor o suradnji i meñusobnim odnosima.  
 Radi promicanja zajedničkih interesa, Općina Selca se može udružiti u 
nacionalnu udrugu općina Republike Hrvatske i  samo putem udruge može pod 
uvjetima utvñenim Zakonom, ostvarivati suradnju s odgovarajućim meñunarodnim 
organizacijama i udruženjima jedinica lokalne samouprave.  
 Odluku o pristupanju nacionalnoj udruzi jedinica lokalne samouprave donosi 
Općinsko vijeće Općine Selca.  
 
 
II. DJELOKRUG OPĆINE 
 
1. Samoupravni djelokrug Općine 

 
 

Članak 10.  
 
 Općina u okviru samoupravnog djelokruga: 
 -osigurava uvjete za razvitak društvenih, gospodarskih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od važnosti za područje Općine; 
 - osigurava uvjete za ureñenje prostora i urbanističko planiranje, te zaštitu 
čovjekova okoliša, ako posebnim zakonom nije drukčije odreñeno; 
 -vodi brigu o ureñenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, o 
obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, ako 
zakonom nije drugačije odreñeno; 
 -osigurava lokalne potrebe grañanstva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i 
odgoju, zdravstvenoj zaštiti 
ljudi, životinja i bilja, socijalnoj skrbi, kulturi i športu, ako zakonom nije drugačije 
odreñeno; 
 - upravlja općinskom imovinom; 
 - osniva javne ustanove i druge pravne osobe u skladu sa zakonom, radi 
ostvarenja odreñenih društvenih, gospodarskih, komunalnih i drugih socijalnih 
interesa i potreba stanovništva; 
 - ureñuje druga pitanja u skladu sa zakonom; 
            - obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesom Općine za 
njezin gospodarski, kulturni i socijalni napredak, a nisu u nadležnosti drugih tijela. 
 Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka I. ovog članka 
prenijeti na Županiju, odnosno na jedinice mjesne samouprave. 
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2. Djelokrug Državne uprave  
 
 

Članak 11.    
 

 Općina obavlja dio poslova iz djelokruga Državne uprave, koji joj budu 
prenijeti posebnim zakonom i drugim propisima.  Općinsko vijeće, u okviru svog 
djelokruga, obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i poslove Državne 
uprave, kad je to odreñeno Zakonom. 
 
 
III. OPĆINSKO VIJEĆE I NJEGOVA TIJELA  
 

1. Položaj i nadležnost Općinskog vijeća 
 
 

Članak 12.  
 
 Općinsko vijeće je predstavničko tijelo grañana i lokalne samouprave, koje 
donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i poslove u skladu sa 
Zakonom i ovim Statutom.  
 
 

Članak 13.  
 

 Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga: 
 - donosi Statut Općine; 
 - donosi Odluke i druge opće akte kojima se ureñuju pitanja iz samoupravnog 
djelokruga Općine: 

- bira i razrješuje predsjednika općinskog vijeća i potpredsjednike, radna 
tijela Vijeća, te imenuje i razrješava i druge dužnosnike i predstavnike 
vijeća u tijelima i institucijama odreñenim Zakonom, ovim Statutom i 
Odlukom Općinskog vijeća; 

- bira i razrješuje Općinskog načelnika, njegova zamjenika te članove 
poglavarstva; 

            - donosi    Odluke o     općinskim porezima, pristojbama i naknadama, te 
drugim pristojbama i naknadama od interesa za Općinu; 
 - donosi Proračun i godišnji obračun Proračuna; 

- donosi Odluku o stjecanju, otuñivanju i opterećenju općinske imovine; 
- utvrñuje unutarnje ustrojstvo Općinskog poglavarstva; 

 - ureñuje ustrojstvo i djelokrug općinske uprave; 
           - odlučuje o izglasavanju povjerenja predsjedniku vijeća i potpredsjednicima 
vijeća; 
 - osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje društvenih, 
gospodarskih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu; 
 - donosi Poslovnik o svom radu; 
 - donosi Odluke o pristupanju nacionalnoj udruzi općine u skladu sa 
Zakonom; 
 - odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva; 
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- odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, te 
prijenosu pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta na Županiju, 
odnosno jedinice mjesne samouprave.  

 
 

Članak 14.  
 

 Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja domaćim i 
stranim fizičkim i pravnim osobama, za naročite uspjehe na svim područjima 
društvenog i gospodarskog života od značaja za Općinu. 
 Nagrada Općine Selca je najviši izraz javnog priznanja općine, za ostvarene 
uspjehe na područjima iz prethodnog stavka ovog članka.  
 Nagrada Općine Selca i druga javna priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na 
način propisan posebnom odlukom.  

 
 

Članak 15. 
 
 Općinsko vijeće može proglasiti počasnim grañaninom Općine Selca osobe, 
koje su se istakle naročitim zaslugama za Općinu. 
            Počasnom grañaninu dodjeljuje se posebna povelja Općine.  
 Počast ne daje posebna prava, odnosno obveze, i može se opozvati ako se 
počastvovani pokaže nedostojnim takove počasti. 
 
 

Članak 16.     
 

 Općinsko vijeće može prenijeti obavljanje pojedinih poslova na Općinsko 
poglavarstvo osim: 

- donošenje Statuta Općine; 
- donošenje Poslovnika Općinskog vijeća; 
- donošenje Proračuna i godišnjeg obračuna proračuna; 
- donošenje odluke o zaduživanju Općine. 

 
 

2. Sastav i izbor Općinskog vijeća 
 
 

Članak 17.  
 
 Općinsko vijeće broji 9 (devet) članova.  
 Za slučaj promjene broja članova Općinskog vijeća, utvrñenog u prethodnom 
stavku, izabrani članovi ostaju na dužnosti do kraja izbornog razdoblja (do isteka 
mandata).  
 Za slučaj promjene područja Općine, donijet će se odluka o broju članova 
Općinskog vijeća i provesti izbori do broja, koji je utvñen u odluci.  
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Članak 18.  
 

 Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku odreñenom 
zakonom. 
 

Članak 19.  
 

 Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to ne prima plaću. 
 Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
 Članu predstavničkog tijela koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
obnašanje dužnosti koje se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivima, 
za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga 
zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. 
 Članovi Vijeća imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća, podnositi 
prijedloge za donošenje općih akata i drugih akata i mjera, te postavljati pitanja iz 
samoupravnog djelokruga Općine na sjednici Vijeća, neposredno ili pismenim putem, 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 20.  
 

 Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 
 - ako podnese ostavku,  
 - ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena 
poslovna sposobnost,danom pravomoćnosti sudske odluke, 
 - ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora 
u trajanju dužem od 6 mjeseci, 
 - ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti, koja je prema zakonu 
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 
 - ako odjavi prebivalište s područja jedinice lokalne samouprave, 
 - smrću.        
 
 

Članak 21. 
 
 Članovi Općinskog vijeća imaju pravo podnositi Vijeću prijedlog odluka i 
drugih akata, te pokretati druga pitanja iz njegova djelokruga. 
 
 

Članak 22.  
 
 Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati Vijeću raspravu po pitanjima koja 
se odnose na rad .Općinskog vijeća, na izvršavanje odluka ili na rad Općinske uprave.  
 Član Općinskog vijeća ima pravo Općinskom načelniku, pročelniku Općinske 
uprave postavljati pitanja, a koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihova 
djelokruga. Načelnik i pročelnik su dužni odgovarati na postavljena pitanja, na način i 
u rokovima utvñenim Poslovnikom Općinskog  vijeća. 
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Članak 23.  
 
  Članovi Općinskog vijeća za svoj rad imaju pravo na nadoknadu troškova, 
odnosno izgubljenu zaradu, u skladu s posebnom odlukom vijeća. 
 
 
IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI  
      OPĆINSKOG VIJEĆA 
      

Članak 24. 
 
   Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjedava 
sjednicama i predstavlja ovo Vijeće. 
 Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a 
najmanje jednom u dva mjeseca. 
 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od 
primitka zahtjeva. 
 Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, 
sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 15 dana. 
 Nakon proteka rokova iz stavka 5. ovoga 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 
utvrñuju se Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 25.  
 
  Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova na 
prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje ili na prijedlog najmanje 1/3 članova 
Općinskog vijeća.  
 
 

Članak 26.  
   
 Općinsko vijeće će posebnom odlukom odrediti da li predsjednik vijeća  
obavlja profesionalno svoju dužnost. 
 
 

Članak 27.  
 
 Na prijedlog najmanje trećine članova Općinskog vijeća može se pokrenuti 
pitanje povjerenja Predsjednika općinskog vijeća odnosno Općinskom načelniku.       
            Glasovanje o povjerenju može zahtjevati i sam predsjednik Općinskog vijeća. 
 O povjerenju se ne može i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana 
dostave prijedloga u Općinsku upravu. 
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 Rasprava i glasovanje o povjerenju može se provesti najkasnije u roku od 30 
dana od dana dostave prijedloga u Općinsku upravu. 
 
 

Članak 28.  
 
 Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih 
članova Općinskog vijeća. 
 Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje predsjedniku vijeća, ono mora 
izabrati novog predsjednika Općinskog vijeća u roku 30 dana od dana izglasavanja 
nepovjerenja. 
 Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku općinskog vijeća  nije 
odreñen dan razrješenja i prestanka dužnosti smatra se da je isti razrješen i prestaje 
mu dužnost predsjednika općinskog vijeća izborom novog predsjednika Općinskog 
vijeća. 
 Odlukom o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Općinskog vijeća ne 
prestaje dužnost člana općinskog vijeća. 
 Ako Općinsko vijeće  ne izglasa nepovjerenje članovi Općinskog vijeća koji 
su donijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 
mjeseci od njegovog odbijanja. 
 

Članak 29. 
 

 Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna 
većina članova Općinskog vijeća. 
 Statut Općine Selca, proračun i godišnji obračun donose se  većinom glasova 
svih članova Općinskog vijeća. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se 
odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 30. 
 

 Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti 
samo iznimno, u slučajevima predviñenim posebnim zakonima i općim aktom 
jedinice. 
 Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako predstavničko tijelo 
ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općinskim aktom, o nekom pitanju 
glasuje tajno. 
 Poslovnikom o radu predstavničkog tijela uredit će se osiguranje praćenja 
rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju. 
 
V. RADNA TIJELA 
 

Članak 31.  
 
  Općinsko vijeće osniva odbore, Povjerenstva i druga radna tijela za pripravu i 
predlaganje odluka i akata iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova.  
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 Predsjednika i članove radnog tijela, iz prethodnog stavka ovog članka, bira 
Vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika, iz 
reda svojih članova, a ostali  mogu se birati iz reda stručnih osoba van vijeća. 
 Predsjednik, potpredsjednik i članovi Povjerenstva za izbor i imenovanje, 
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, Povjerenstvo za proračun i financije, te Mandatno 
povjerenstvo, biraju se iz  reda članova Vijeća. 
 
 

Članak 32.  
   
 Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima predsjednika i 2 člana.  
 Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže izbor predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća,  izbor pročelnika Općinske uprave, izbor članova radnih tijela 
Vijeća i članova drugih tijela, koje temeljem zakona i drugih propisa bira Općinsko 
vijeće.  
 

Članak 33.  
 
 Povjerenstvo za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 2 člana. 
 Povjerenstvo za Statut i Poslovnik raspravlja i predlaže Statut Općine, 
Poslovnik Općinskog vijeća, te predlaže postupak za izmjenu Statuta, odnosno 
Poslovnika, može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti 
Općinskog vijeća, te obavlja i druge poslove utvrñene ovim Statutom i Poslovnikom.  
 
 

Članak 34.  
 
  Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 2 člana.  
 Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna 
prava članova Vijeća.  
 
 
VI. OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

Članak 35.  
 

 Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. 
 
 

Članak 36.  
 
 Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine 
 - provodi Odluke Općinskog vijeća i odgovoran je Vijeću za njihovo 
provoñenje,  
 - ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je 
tim aktom povrijeñen zakon ili drugi propis, te može zatražiti od Vijeća da u roku od 
15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, dužan je u roku 
od 7 dana o tome obavijestiti tijelo središnje Državne uprave, ovlašten za nadzor nad 
zakonitošću rada jedinice lokalne samouprave.  
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 - vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom i naredbodavac je za izvršenje 
Općinskog proračuna, 
 - ispred Općinskog vijeća usmjerava rad Općinske uprave, potpisuje akte koje 
ono donosi u okviru svog djelokruga, ako za potpisivanje nije ovlašten pročelnik,  
 - obavlja i druge poslove utvrñene Zakonom, ovim Statutom i odlukama 
Općinskog vijeća.  
 
 

Članak 37.  
 
 Općinski načelnik rukovodi radom Općinskog poglavarstva, saziva sjednice 
Poglavarstva i predsjedava im, te potpisuje akte Poglavarstva. 
 Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za obavljanje poslova 
lokalne samouprave, a ovlaštenim tijelima središnje Državne uprave za obavljanje 
poslova prenijetih u djelokrugu tijela Općine. 
 
 

Članak 38. 
 

 Općinskog načelnika bira i razrješuje dužnosti Općinsko vijeće većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova na prijedlog 
Povjerenstva za izbor i imenovanje u skladu sa Statutom i Zakonom.  
 Općinsko vijeće posebnom odlukom odreñuje da li načelnik obavlja 
profesionalno svoju dužnost. 
 
 

Članak 39. 
 

 Općinski načelnik ima zamjenika.  
 Zamjenik Općinskog načelnika bira se na način i po postupku propisanom za 
izbor općinskog načelnika. 
 Zamjenik Općinskog načelnika pomaže općinskom načelniku u obavljanju 
njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti, te 
obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. 
 Općinski načelnik može odreñene poslove iz svog djelokruga povjeriti svom 
zamjeniku, čime se ne oslobaña odgovornosti za obavljanje tih poslova. 
 
 

Članak 40. 
 
 Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju poglavarstvu. 
 Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga Općinskog načelnika, ne donese 
odluku kojom potvrñuje povjerenje poglavarstvu, time se ne smatra da je poglavarstvu 
iskazano nepovjerenje. 
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Članak 41. 
 
 

 Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku, te članovima poglavarstva 
prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju: 

- danom izbora novog Općinskog načelnika; 
- danom kada ga Općinsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete 

ostavke na dužnost ili povodom iskazanog nepovjerenja; 
- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su 

nastupile zakonom predviñene okolnosti za imenovanje povjerenika. 
 
 Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove Općinskog vijeća 
pa do dana izbora novog Općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su 
neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne odnosno područne 
(regionalne) samouprave. 
 
 

VII. OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
 

Članak 42. 
 

 Općinsko poglavarstvo obavlja poslove iz svog djelokruga na osnovu i u 
okviru Zakona, ovog Statuta i drugih akata Općinskog vijeća. 
 Općinsko poglavarstvo odgovorno je u skladu sa Zakonom Općinskom 
vijeću, za obavljanje poslova iz svog djelokruga. 
 Općinsko poglavarstvo dužno je o svom radu redovito izvješćivati Vijeće i to 
najmanje 2 puta godišnje. 
 Općinsko vijeće može zahtijevati da mu Poglavarstvo podnese izviješće  o 
cjelokupnom svom radu ili o pojedinom pitanju iz njegove nadležnosti. 
 
 

Članak 43. 
 

 Poglavarstvo u okviru svog djelokruga: 
- priprema prijedloge općih akata, koje donosi Općinsko vijeće i predlaže 

vijeću donošenje općih akata; 
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači; 
- utvrñuje prijedlog općinskog proračuna I godišnjeg obračuna proračuna; 
- izvršava i osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća; 
- usmjerava djelovanje Općinske uprave u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova Državne uprave, koji 
se obavljaju u Općini; 

- nadzire rad Općinske uprave  u samoupravnom djelokrugu i poslovima 
Državne uprave; 

- odlučuje o zakupu i koncesijama; 
- upravlja Općinskim prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom i 

Statutom; 
- donosi odluke o izboru djelatnika  po oglašenim javnim natječajima, 

odnosno oglasima; 
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- obavlja druge poslove predviñene ovim Statutom i drugim propisima. 
 
 Članovi poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. 
alineje 7. ovog članka, kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana 
strana. 
 Odluke kojima raspolaže općinskim prihodima i rashodima poglavarstvo 
donosi većinom glasova svih članova. 
 
 

Članak 44. 
 

 Općinsko poglavarstvo broji 5 članova. Općinski načelnik je po svom 
položaju predsjednik, a zamjenik načelnika je potpredsjednik Općinskog 
poglavarstva. 
 
 

Članak 45. 
  
 Članove općinskog poglavarstva  bira Općinsko vijeće na prijedlog 
Općinskog načelnika većinom glasova svih članova vijeća na vrijeme od 4 godine. 
 Član poglavarstva ne može biti i član Općinskog vijeća. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može biti biran za člana 
poglavarstva. 
 
 

Članak 46. 
 

 Općinsko poglavarstvo u obavljanju poslova iz svog djelokruga surañuje sa 
izvršnim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i drugim pravnim 
osobama, te jedinicama mjesne samuprave. 
 
 

Članak 47. 
 

 Članovi Općinskog poglavarstva koji dužnost ne obavljaju profesionalno , 
imaju pravo na naknadu troškova, odnosno na izgubljenu zaradu, u skladu sa 
posebnom odlukom Vijeća. 
 

Članak 48. 
 

 Općinsko poglavarstvo će svojim Poslovnikom utvrditi način rada i 
odlučivanja, kao i druga pitanja značajna za rad Općinskog poglavarstva. 
 
 

Članak 49. 
 

 Općinsko vijeće može Općinskom načelniku, pojedinom članu poglavarstva 
ili poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razrješiti ga dužnosti prije isteka 
vremena na koje je izabran. 
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 Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina 
članova vijeća. 
 O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati 
prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja. 
 Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se 
provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 50. 
 

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova 
Općinskog vijeća. 
 Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje Općinskom načelniku ili 
poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog Općinskog načelnika u roku od 30 
dana od dana izglasavanja nepovjerenja. 
 Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku i 
poglavarstvu u cjelini nije odreñen dan razrješenja i prestanka dužnosti, Općinski 
načelnik i poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razrješenim i 
prestaje im dužnost izborom novog Općinskog načelnika. 
 Odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku  i članu 
poglavarstva ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća. 
 U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu poglavarstva Općinsko 
vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti. 
 Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća koji 
su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 
mjeseci od njegovog odbijanja. 
 
 
VIII. AKTI OPĆINE 
 
 
1. Akti Općinskog vijeća 
 

Članak 51. 
 
 Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrñenih Zakonom i ovim 
Statutom donosi: Statut, Odluke, Općinski proračun, godišnji obračun Proračuna, 
preporuke, rješenja, zaključke, naputke, te daje autentična tumačenja Statuta i drugih 
općih akata Vijeća. 
 Statut Općine, proračun i godišnji obračun donosi se većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća. 
 

Članak 52.  
 
 Svi opći akti koje donosi Općinsko vijeće, moraju biti javno objavljeni na 
način dostupan grañanima, a obvezatno se objavljuju u "Službenom glasniku Općine 
Selca“. 
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IX. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST  
 

Članak 53.  

 Rad Općinskog vijeća  je javan.  
 Sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća može se održati bez nazočnosti 
javnosti, o čemu odlučuje Vijeće natpolovičnom većinom glasova svih vijećnika.  
 
 

Članak 54. 
 
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se 
 - javnim održavanjem sjednica, 
 - izvješćivanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima javnih priopćavanja,  

- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim 
Statutom.  

-  
Članak 55. 

 
 Općinsko vijeće svojom odlukom odreñuje koji se podaci iz nadležnosti 
Vijeća i Poglavarstva ne mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu. 
 
 

Članak 56. 
 

 Izabrani i imenovani čelnici u Općini obavljaju svoju dužnost na osnovu i u 
okviru Zakona i ovoga Statuta, te dobivenih ovlaštenja i osobno su odgovorni za 
njeno obavljanje. 
 
 

X. USTROJSTVO I RAD JAVNIH OPĆINSKIH SLUŽBI 
 
 

Članak 57.  
 

 Radi pružanja usluga kojima se osiguravaju nezamjenjivi uvjeti života i rada 
 grañana, gospodarskih i drugih subjekata na području Općine, mogu se organizirati 
javne službe. 
 
Javne službe organiziraju se u oblasti: 
 - komunalne djelatnosti, 
 -planiranja, ureñenja, korištenja, zaštite prostora i graditeljstva, 
 - gospodarstva, pomorstva i prometa, 
 - obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa. 
 

Članak 58.  
 
 Javne općinske službe osnivaju se i organiziraju kao javna poduzeća ili službe.  



 15 

 Za obavljanje djelatnosti javnih službi iz prethodnog članka ovog Statuta, 
općina može dati koncesije drugim fizičkim i pravnim osobama, po postupku 
utvrñenom posebnim zakonom, uz osiguranje potrebnog nadzora. 
 
 

Članak 59. 
 
 Pravne osobe, koje obavljaju povjerenu im javnu službu, dužne su trajno i 
nesmetano pružati usluge u toj djelatnosti, te održavati povjerene im objekte i ureñaje 
u stanju svrhovite iskoristljivosti.  
 U slučaju prekida obavljanja djelatnosti zbog postupanja protivno odredbi 
stavka 1. ovog članka, pravne osobe koje obavljaju javnu službu dužne su nadoknaditi 
nastalu štetu pod uvjetima i na način odreñen posebnim zakonom. 
 
 

Članak 60. 
 
 U izradi godišnjih programa radova i pružanja usluga sudjeluju i grañani 
davanjem prijedloga, putem mjesnih odbora i vijećnika u Općinskom vijeću, kao i  
sudjelovanjem u javnoj raspravi o prijedlozima godišnjih programa javnih općinskih 
službi.  
 Na rad javnih općinskih službi grañani mogu davati primjedbe neposredno tim 
službama, Općinskom vijeću ili odgovarajućem upravnom tijelu koje obavlja nadzor 
nad njihovim radom.  
 Općinske javne službe su za svoj rad odgovorne Općinskom vijeću. 
 
 

Članak 61. 
 
  Radi zaštite i očuvanja izgrañenosti komunalnih objekata i ureñaja, odnosno 
opreme na javnim površinama, i javnih dobara (šuma, polja, javni putevi i ino) 
Općine, kao osnove za trajno obavljanje javnih službi, posebnom se odlukom 
propisuje komunalni red i mjere za njegovu provedbu. 
 Nadzor nad provoñenjem komunalnog reda u Općini obavlja Služba 
komunalnih redara.  
 Ustrojstvo i način rada Službe komunalnih redara propisati će se Odlukom 
Općinskog vijeća  u skladu sa Zakonom.  
 
 
XI. OBAVLJANJE UPRAVNIH I DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ 
DJELOKRUGA OPĆINE 
 

 
Članak 62.  

 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova 
Državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Odlukom Općinskog vijeća 
jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Općinska uprava), unutar kojeg se i 
poslovi imaju obavljati.  
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 U Općinskoj upravi se Odlukom Vijeća mogu osnovati niže ustrojbene 
jedinice (odsjeci, pododsjeci ili odjeljak) za obavljanje srodnih poslova po pojedinom 
području - kad se za to ukaže potreba.  
 Unutarnje ustrojstvo Općinske uprave, sredstva za obavljanje poslova, 
upravljanje ovlasti i odgovornosti djelatnika u izvršavanju zadataka i poslova, opis 
njihovih zadataka, postupak izbora i broj potrebnih djelatnika sa stručnim uvjetima za 
njihovo obavljanje - ureñuje se posebnom Odlukom Općinskog vijeća.  
 
 

Članak 63.  
 
 Općinska uprava obavlja uredske, stručne i druge poslove za potrebe 
Općinskog vijeća, i njegovih tijela, te: 
 - neposredno izvršava odluke i druge opće akte Općinskog vijeća, te osigurava 
njihovo provoñenje,  
 - neposredno izvršava poslove Državne uprave, ako su prenijeti na Općinu, 
 - priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće,  i 
njegova tijela, te priprema izvješća, analize i druge materijale za ta tijela,  
 - prati stanje u djelatnostima i područjima koja spadaju u samoupravni 
djelokrug Općine i o tome izvješćuje općinsko vijeće  
 - priprema sve potrebne podatke i pokazatelje za izradu prijedloga Općinskog 
proračuna,  
 - donosi godišnji plan rada s prikazom zadataka i poslova Općinske uprave, 
posebice glede neposredne provedbe zakona i drugih propisa, te prati stanje sa svih 
područja iz djelokruga Općine, 
 - brine se o gospodarenju i zaštiti općinske imovine, prava i obveza,  
 - osigurava i organizira rad općinske pisarne u skladu propisa u uredskom 
poslovanju, vodi administraciju Općine i brine o uvoñenju različitih evidencija, 
popisa, arhive i ostalih kartoteka značajnih za Općinu,  
 - vodi računovodstvo Općine i prima sve dokumente potrebne za knjiženje,  
 - pruža stručne i administrativne pomoći grañanima. 

 
 

Članak 64.  
 
   Općinskom upravom upravlja, organizira je i odgovoran je za njen rad 
pročelnik Općinske uprave. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela se stara za izvršavanje poslova i 
zadataka iz djelokruga rada Poglavarstva i Općinske uprave, odgovoran je za njen 
zakonit, pravodoban i pravilan rad, upozorava o povredama zakonitosti, te učestvuje 
na sjednicama Općinskog vijeća i Poglavarstva u savjetodavnom svojstvu, ako nije 
član. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca obavlja svoju dužnost 
profesionalno. 
 

Članak 65. 
 
 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog 
natječaja imenuje poglavarstvo. 
 Poglavarstvo može razrješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka: 
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1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje; 
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se ureñuju radni 

odnosi dovode do prestanka radnog odnosa; 
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, ili ne osnovano ne izvršava odluke tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno 
njima; 

4. ako pročelnik svojim ne savjesnim ili nepravilnim radom prouzroči jedinici 
lokalne i područne (regionalne) samouprave veću štetu, ili ako zanemaruje ili 
nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u 
obavljanju poslova jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
 Pročelnik koji je razrješen sukladno stavku 2. ovoga članka rasporedit će se 
na drugo slobodno radno mjesto u Općini Selca , za koje ispunjava stručne uvjete. 
 Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom 
pročelnika koja nisu ureñena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojima 
se ureñuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 
 

Članak 66. 
 

 Službenici u Općini Selca poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i 
usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja. 
 Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u Općini Selca provodit će 
se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih 
službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti Vlada 
Republike Hrvatske. 
 
 

Članak 67.  
 
  Općinska uprava odgovorna je za svoj rad Općinskom vijeću za zakonito i 
pravodobno obavljanje poslova iz njenog djelokruga.Sredstva za rad Općinske uprave 
osiguravaju se u Općinskom proračunu. 
 
 
XII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAðANA U 
ODLUČIVANJU I PRAVO INICIJATIVE  

 
 

Članak 68. 
 
 Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima 
putem referenduma i mjesnog zbora grañana, u skladu Zakona i ovog Statuta. 
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Članak 69. 
 

 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta 
Općine, prijedlogu za promjenu područja Općine, prijedlogu akta ili drugog pitanja iz 
djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima odreñenim Zakonom.  
 Referendum raspisuje Općinsko vijeće.  
 Prijedlog za raspisivanje referenduma može podnijeti najmanje 1/3 članova 
Općinskog vijeća, ili 1/2 mjesnih odbora Općine i na prijedlog 20% birača upisanih u 
birački popis.  
 

Članak 70.  
 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani Općine Selca, upisani u 
pospis birača.  
 

Članak 71. 
 

 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.  
 Prijedlog koji na referendumu ne bude prihvaćen može se ponovno iznijeti na 
referendum nakon proteka vremena odreñenog Zakonom. 
 
 

Članak 72.  
 
  Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih odbora o prijedlogu općih 
akata ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima odreñenim 
Zakonom ili ovim Statutom. 
 
 

Članak 73. 
 

 Grañani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje pojedinog akta 
ili rješavanje odreñenog pitanja iz njegove nadležnosti. 
 Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz prethodnog stavka ovog 
članka, ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine.  
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima zahtjeva najkasnije kroz 
tri mjeseca od prijema prijedloga.  
 

Članak 74.  
 
  Općinsko vijeće, i njegova  tijela dužna su omogućiti grañanima i pravnim 
osobama podnošenje prigovora i pritužbi na rad, na svoj rad, kao i na rad Općinske 
uprave i na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima, kad im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih grañanskih dužnosti.  
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Članak 75.  
 
   Na podnijete prigovore i pritužbe o radu načelnika,odnosno tijela jedinice 
lokalne samouprave i pročelnika  Općinske uprave,predsjednik Općinskog vijeća 
dužan je grañanima i pravnim osobama dati svoj odgovor u roku od 30 dana, od dana 
podnošenja prigovora, odnosno pritužbe.  
 Za podnošenje prigovora i pritužbi, odnosno omogućavanja usmenog 
izjavljivanja primjedaba moraju se u službenim prostorijama Općine grañanima, na 
vidnom mjestu, osigurati potrebna tehnička i druga sredstva.  
 
 

XIII. MJESNA SAMOUPRAVA 
 
 

Članak 76.  
 
  Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim 
poslovima, od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad, grañani Općine 
Selca imaju pravo osnovati mjesne odbore.  
 Mjesni odbor se osniva za jedno naselje ili za dio većeg naselja, koji u odnosu 
na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu. 
 
 

Članak 77.  
 
   Mjesni odbor na području za koji je osnovan brine se o poslovima koji su od 
svakodnevne važnosti za potrebe grañana, kao što su:  
 1. briga o ureñenju područja mjesnog odbora,  
 - ureñenje i održavanje parkova, nasada, dječjih igrališta, rekreacijskih i 
športskih terena i drugih javnih površina (poljski putevi, kupališta, putevi i drugo); 
- održavanje i izgradnja komunalnih objekata koji služe za svakodnevne potrebe 
grañana, primjerice:  -mjesne ulice i nogostupi, parkirališta, tržnica, kanalizacijske 
vodovodne mjesne mreže, rasvjeta ulica i javnih površina, odvoz smeća i dr.  
 2. unapreñenje komunalnih i uslužnih djelatnosti, održavanje lokalne 
infrastrukture i komunalnog reda, 
 3. socijalna skrb, kultura i tehnička kultura, 
 Mjesni odbor obavlja i druge poslove koje mu posebnim aktom povjeri Općina 
Selca.  
 

Članak 78.  
 
 Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga mjesnih odbora osiguravaju se u 
Proračunu Općine iz sredstava namjenjenih financiranju komunalnih djelatnosi.  
 
 

Članak 79.  
 
 Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati grañani, Općinsko vijeće,  
Općine Selca, organizacije grañana, te njihova udruženja.  
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Članak 80.  
 
  Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora treba sadržavati podatke o 
 - predlagaču za osnivanje mjesnog odbora, 
 - nazivu mjesnog odbora i njegovom sjedištu,  
 - rok do kada treba donijeti odgovarajuće akte,   
   - rok za izbor organa mjesnog odbora,  
 - o osnovnom djelokrugu mjesnog odbora, 
 -o mogućim izvorima sredstava mjesnog odbora.  
 
 

Članak 81. 
 

  Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora dostavlja se Općinskom vijeću, ako 
ono nije predlagatelj.  
 Općinsko vijeće utvrñuje je li prijedlog usklañen s odredbama Zakona i ovog 
Statuta.  
 Na temelju Odluke Općinskog vijeća, grañani na zboru koje saziva Općinsko 
vijeće, a na kojem je nazočno najmanje 10% birača upisanih u popis birača, za 
područje za koje se osniva mjesni odbor, odlučuju zaključkom o osnivanju kao i u 
promjenama o osnivanju mjesnog odbora. Zaključak je pravno valjan kad ga javnim 
glasovanjem usvoji većina grañana nazočnih na zboru.  
 Osnivanje mjesnog odbora Općinsko vijeće utvrñuje svojim zaključkom koji 
objavljuje u "Službenom glasniku Općine".  
 
 

Članak 82.  
 
  Tijela mjesnog odbora jesu: Vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća 
mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.  
 
 

Članak  83. 
 
   Vijeće mjesnog odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora  koji imaju 
biračko pravo.  
 Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak 
izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ureñuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave. 
 
 

Članak 84.  
 
 Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se tajnim glasovanjem grañana s 
područja tog mjesnog odbora, a koji imaju biračko pravo u skladu važećih zakona.  
 Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika 
vijeća na vrijeme od četiri godine. 
 Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa statutom, predstavlja mjesni 
odbor i za svoj rad odgovar vijeću mjesnog odbora. 
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 Za obavljanje poslova iz članka 60. ovog Statuta Predsjednik vijeća mjesnog 
odbora odgovara općinskom načelniku. 
 

Članak 85.  
 
  Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrñuje se kako slijedi: 

- Selca………..7 članova 
- Sumartin…….5 članova 
- Povlja……….5 članova 
- Novo Selo…...5 članova 

 
 Kandidate za članove Vijeća mjesnog odbora, mogu predlagati  registrirane 
političke stranke u Republici Hrvatskoj s organizacijama, ograncima ili sličnim 
oblicima organiziranog , te grupe grañana (nezavisne liste). 
 
 

Članak 86.  
 
  Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad je odgovoran Vijeću 
mjesnog odbora, odnosno načelniku, za povjerene mu poslove iz samoupravnog 
djelokruga Općine.  
 Predsjednik organizira rad Vijeća, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim 
sjenicama.  
 Sjednicu saziva na vlastiti poticaj, odnosno na temelju zahtjeva 1/3 članova 
Vijeća i na temelju zahtjeva Općinskog poglavarstva. 
 
 

Članak 87.  
 
  Predsjednika Vijeća, za slučaj njegove spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje 
njegov zamjenik.  
 Za zamjenika predsjednika izabran je član Vijeća mjesnog odbora na isti način 
kao što se bira i predsjednik Vijeća.  
 
 

Članak 88.  
 

 O svom radu na sjednicama Vijeća mjesnog odbora vodi se zapisnik. 
 
 

Članak 89. 
 
Vijeće mjesnog odbora donosi: 
 - Poslovnik o svom radu,  
 - program rada mjesnog odbora,  
 - pravila mjesnog odbora,  
 - financijski zaključni račun,  
 -te obavlja i druge poslove utvrñene Zakonom, Statutom Općine, Odlukom   
             Općinskog vijeća. 
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 Općinsko vijeće može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru 
obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, a koji su od 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad grañana na tom području.  
 
 

Članak 90.  
 
  Programom rada utvrñuju se zadaci mjesnog odbora, a koji proizlaze iz 
djelokruga njegova rada utvrñenih u članku 60. ovog Statuta.  
 Program rada donosi Vijeće mjesnog odbora u suglasnosti s Poglavarstvom 
Općine.  
 
 

Članak 91.  
 
 Vijeće mjesnog odbora može sazvati mjesne zborove radi raspravljanja o 
potrebama i interesima grañana, te podnošenja prijedloga za rješavanje pitanja od 
lokalnog značenja.  
 Mjesni zbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju iz reda 
grañana na području mjesnog odbora javnim glasovanjem na zboru grañana. 
 Za predsjednika i njegovog zamjenika izabran je onaj kandidat, koji dobije 
većinu glasova nazočnih na zboru na kojem se obavlja njegov izbor.  
 
 

Članak 92.  
  
 Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja Općinsko vijeće.  
 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora dužan je dostaviti Općinskom vijeću akte, 
koje donosi Vijeće mjesnog odbora. 
 
 
XIV. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
 
 

Članak 93. 
  
  Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i prava, čine 
imovinu Općine.  
 
 

Članak 94.  
 
  Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja imovinom u vlasnosti Općine, upravljanje provodi Općinsko vijeće 
marom dobrog gospodarenja.  
 Poglavarstvo Općine daje suglasnost za raspored ostvarene dobiti od 
poduzeća, društava ili drugih pravnih osoba, kojih je vlasnik Općina Selca i 
pripadajući joj dio čini sastavni dio Općinskog proračuna. Prihodi javnih ustanova u 
vlasnosti Općine čine sastavni dio Općinskog proračuna.  
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 Na temelju Općinskog proračuna pokrivaju se gubici u poduzećima, društvima 
i javnim ustanovama, koje su u vlasnosti Općine.  
 
 

Članak 95.  
 
   Općina Selca ima, u okviru državne gospodarske politike, svoje prihode 
kojima u okviru svog samoupravnog djelovanja slobodno raspolaže. 
 
 

Članak 96.  
 
   Prihodi Općine su osobito  
 - prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari, novčana sredstva, kao i prava u 
vlasnosti Općine,  
 - prihod od poduzeća nakon utvrñivanja dobiti poduzeća i drugih pravnih 
osoba u vlasnosti Općine, te prihodi od koncesije koje odobrava Općina, 
 - prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u vlasnosti Općine,  
 - darovi, nasljedstva i legati, 
 - općinski porezi i naknade, te takse čije stope u skladu sa zakonom utvrñuje 
Općina samostalno,  
 - pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviñene u Državnom proračunu 
odnosno posebnim zakonom,  
  - naknade iz Državnog proračuna za obavljanje poslova Državne uprave 
prenesene na Općinu,  
 - prihodi od pripadajućih visina doprinosa odreñene za predškolski odgoj, 
osnovno školstvo, kulturu, tehničku kulturu, tjelesnu kulturu i šport - izvorni ili 
posredni, 
 - prihodi od gospodarenja imovinom i novčanim sredstvima i pravima,  
 - drugi prihodi utvrñeni zakonom i Odlukom Općinskog vijeća.   
    
 

Članak 97.  
 
 Općinsko vijeće donosi Proračun za narednu proračunsku godinu, na prijedlog 
Odbora za financije i proračun, prije početka godine za koju se donosi. 
 Za slučaj da se Godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, 
uvodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.  
 Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće. 
            Za slučaj da godišnji proračun ili Odluka o privremenom financiranju ne budu 
doneseni u zakonskom roku,načelnik općine će , ako to ocijeni nužnim, a u cilju 
sprečavanja štetnih posljedica, narediti slijedeće isplate: 
- plaće zaposlenicima 
- podmirenje obveza po kreditnim zaduženjima, 
- neodgodive obveze iz već zaključenih ugovora, 
- podmirenje obveza za tekuće održavanje i materijalne troškove, 
      i to najduže jedan mjesec.  
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XV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
 

Članak 98.  
 
 Na području aktivnosti koje nisu regulirane ovim statutom a propisane su 
zakonima koji se odnose na lokalnu i područnu samoupravu, shodno će se 
primjenjivati odredbe tih zakona. 
 

Članak 99.  
 
  Općinsko vijeće donijet će opće akte kojima se ureñuju pitanja iz 
samoupravnog djelokruga Općine, a u skladu s ovim Statutom, u roku od 6 mjeseci od 
stupanja na snagu ovog Statuta. 
 

Članak 100.  
  
 Prijedlog za promjenu i dopunu ovog Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika 
ovog Vijeća, i Odbor za Statut i Poslovnik.  
  Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Vijeća.  
 
 

Članak 101.  
 
 Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti  
raspravi o predloženoj promjeni Statuta. 
 Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne 
donese Odluka o pristupanju razmatranja predložene promjene, isti prijedlog se ne  
može ponovno staviti, od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 
 

Članak 102.  
 
  Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti  
Statut Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine Selca 06/01,01/02,02/02). 
 

Članak 103.  
 
 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku 
Općine Selca.  
 
KLASA:  012-03/06-01/02 
URBROJ: 2104/07-01-01/06 
Selca,24. siječnja 2006. 

                                                                                               
                                                                                       PREDSJEDNIK  
                                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     
                                                     
                                                                                    Ivica Škrpaca,prof.,v.r.  
 
……………………………………………………………………………………….. 
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine br. 33/01,60/01), te članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 129/05), 
Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 14. sjednici održanoj 24. siječnja 2006. 
godine donijelo 
 
 

IZMJENE I DOPUNE 
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCA 

 
 

Članak 1. 
 
U članku 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca (Službeni glasnik Općine 
Selca br. 06/01) u 2. stavku riječi «i zamjenici» brišu se. 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 49. četvrti stavak umjesto riječi «Župan» treba stajati «načelnik». 
 
 

Članak 3. 
 

Ove izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca stupaju na snagu 
osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Selca. 
 
 
 
Klasa: 012-03/06-01/01 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 24. siječnja 2006. godine 
 
 

                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                                                                  Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Temeljem članka 15. Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca br. 
06/01,01/02 i 02/02), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 14. sjednici održanoj 
24. siječnja 2006. godine, donijelo je sljedeću 
 
 

ODLUKU 
o kupnji zemljišta 

 
 

Članak 1. 
 

 Općina Selca će od gosp. Duje Bezmalinovića iz Selaca, Basaričeka 5, 
otkupiti 21 m2 od čest. zemlje 433/2 K.O. Selca, što u naravi predstavlja površinu od 
1 m širine, u dužini od 21 m, uz istočnu stranu Tolstojeve ulice. 
 Općina Selca će navedeni dio čest. zemlje 433/2 K.O. Selca platiti u iznosu 
od 1.050,00 € u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju NBH na dan isplate. 
 
 

Članak 2. 
 

 Općina Selca će od gosp. Ivice Ursića iz Selaca, Tolstojeva 5, otkupiti 52 
m2 od čest. zemlje 429/3 K.O. Selca, što u naravi predstavlja površinu od 1 m širine, 
u dužini od 52 m, uz istočnu stranu Tolstojeve ulice. 
 Općina Selca će navedeni dio čest. zemlje 439/3 K.O. Selca platiti u iznosu 
od 2.600,00 € u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju NBH na dan isplate. 
 
 

Članak 3. 
 

 Ovlašćuje se Predsjednik Općinskog vijeća da s gosp.Dujom 
Bezmalinovićem i gosp. Ivicom Ursićem sklopi ugovor u skladu s odredbama ove 
Odluke. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Selca. 
 
 
Klasa: 944-01/06-01/09 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 24. siječnja 2006. godine 

 
 

                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                                                                  Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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