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1.       OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 101. stavka 1. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 5/18, 7/18, 14/20), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Unešić, na 
18. sjednici, održanoj dana 12. ožujka 2021. godine donosi

 O D L U K U 
o pristupanju promjeni 
Statuta Općine Unešić

  

Članak 1.

 Pristupa se promjeni Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
5/18, 7/18, 14/20), zbog usklađenja sa pozitivnim zakonskim propisima (Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“, broj 144/20 i Zakon o izmjenama 
i dopunama Zakona o lokalnim izborima „Narodne novine“, broj 144/20).

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Unešić“. 

KLASA: 012-03/21-01/001
URBROJ: 2182/07-01/1-21-03
Unešić, 12. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                                          Ante Božić, v.r.
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 Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. stavak 1. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, broj 5/18, 7/18, 14/20), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 18. sjednici, održanoj dana 
12. ožujka 2021. godine, donosi

S T A T U T 
OPĆINE UNEŠIĆ

I.  OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Unešić, njena obilježja, 
javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Unešić, način obavljanja poslova, oblici 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine 
Unešić (dalje u tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Naziv Općine je: Općina Unešić.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine Unešić je u Unešiću, Ul. dr. Franje Tuđmana, broj 40.

Članak 3.

Općina obuhvaća područja naselja: Unešić, Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje 
Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Utore, Gornje Vinovo, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, 
Ostrogašica, Podumci, Visoka. 

Članak 4.

 Granice Općine idu rubnim granicama naselja koja čine područje Općine Unešić, a mogu se 
mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

II. OBILJEŽJA OPĆINE UNEŠIĆ

Članak 5.

Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine, uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća 
Općine Unešić (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 
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propisima.
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo 

Općine.
Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit će svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete 

njenog izvođenja.

Članak 6.

Općina ima pečat.
Jedinstveni upravni odjel Općine ima poseban pečat.
Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka uredit će se posebnom 

odlukom.

Članak 7.

  Dan Općine Unešić je 23. travnja (sv. Jure).
 Dan Općine se svečano obilježava.
 Za Dan Općine se dodjeljuju nagrade i druga priznanja.

III. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 8.

Javna priznanja Općine su:
- Nagrada Općine Unešić
- Plaketa Općine Unešić i
- Priznanje počasnog građanina Općine.

Članak 9.

Nagrada Općine Unešić dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju 
društvenih odnosa i unapređenja djelatnosti iz oblasti gospodarstva, obrazovanja, tjelesne kulture, 
zdravstva, socijalne skrbi, kulturnih i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu.

Članak 10.

Plaketa Općine Unešić dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju 
društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz oblasti gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, 
tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti značajnih za Općinu.

Članak 11.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, 
koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu 
Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka 
čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području 
Općine.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.
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Članak 12.

 O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće 
posebnom odlukom.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 13.

 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, a 
u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 14.

 Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma 
(ugovora, povelje, memoranduma i sl.), o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada 
ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 
 Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća.

Članak 15.

Sporazum  o suradnji Općine Unešić i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom 
glasilu Općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 16.

Općina Unešić je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu 
s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela 
Općine.

Članak 17.

Općina  u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito 
poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
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- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
 Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
  

Članak 18.

Općina Unešić može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 17. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički 
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni 
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 19.

 Općinsko vijeće Općine, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga 
Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave 
prenijeti na Županiju Šibensko-kninsku, u skladu s njezinim Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 20.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i 
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 21.

 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i ovim Statutom.

 Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 
uređuje provedba referenduma.

 Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe zakona 
kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava u dijelu koji se odnosi na nadzor zakonitosti 
općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 22.

 Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta, raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 
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birača na području Općine i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.

Članak 23. 

 Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma 
predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 
dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća.

 Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, predsjednik 
Općinskog vijeća Općine dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 
dana od dana dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen 
od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. 

 Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 
prijedlog ispravan,  Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga.

 Osim iz razloga utvrđenih člankom 21. ovog Statuta, referendum se može raspisati i radi opoziva 
općinskog načelnika.

 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika predložilo 20% ukupnog broja 
birača u Općini, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika u skladu s 
odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te zakona kojim se uređuje 
raspisivanje referenduma. 

 Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena 
žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

 Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 24.

 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o 
kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko 
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja 
referenduma.

Članak 25.
 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine 
Unešić i upisani su u popis birača.

Članak 26.

 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
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Članak 27.

 Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima 
iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog 
značaja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom.
 Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 
zasebnu cjelinu.
 Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i 
izjašnjavanja građana o pitanjima od značaja za Općinu.
 Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se 
za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a 
mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
 Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova 
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
 Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko 
vijeće i općinskog načelnika.
 Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uredit će se odlukom Općinskog vijeća u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

 Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 
općine od lokalnog značaja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku 
od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
 Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem (e-mailom 
Općine, kontakt obrascem na službenoj web stranici Općine).
 Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 29. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na 
rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik upravnog tijela, dužan 
je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te sredstvima elektroničke komunikacije 
(e-mailom Općine, kontakt obrascem na web stranicama Općine). 
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VII. TIJELA OPĆINE 

Članak  30.

Tijela Općine Unešić su Općinsko vijeće i općinski načelnik.
 

1. Općinsko vijeće

Članak  31. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke 
i akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim 
Statutom.
 Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova 
iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog 
načelnika.
 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 32.

 Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine Unešić,
- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
„- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju  imovinom Općine 
čija visina pojedinačne vrijednosti prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom 
raspolaganju imovinom, odnosno čija je visina pojedinačne vrijednosti veća od 1.000.000,00 kuna, a 
ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, odlučuje o pojedinačnoj vrijednosti većom od 70.000,00 kuna. 
Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u 
proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom,
- donosi odluku o promjeni granice Općine,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele 
u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva, 
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu Općine i o 
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina, 
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije 
propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu s 
općim aktom i zakonom,
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- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,  
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, 
- donosi odluku kojom pobliže utvrđuje uvjete za imenovanje savjetnika općinskog načelnika te visinu 
naknade za obavljeno savjetovanje,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog 
vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog 
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od 
značaja za Općinu. 
 O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici 
Općinskog vijeća.

Članak 33.

 Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.
 Statut Općine, proračun Općine, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju 
referenduma, Poslovnik Općinskog vijeća donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
 Poslovnikom o radu Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova 
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog 
vijeća.

Članak 34.

 Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
 Potpredsjednik se u pravilu bira sukladno stranačkoj strukturi Općinskog vijeća.
 Dužnost  predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji dužnosti (funkcije) ne 
primaju plaću. 
 Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 35.

 Predsjednik Općinskog vijeća:
 - zastupa Općinsko vijeće,
 - saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, 
 - predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 - upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 - brine o postupku donošenja odluka i općih akata, 
 - održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 - usklađuje rad radnih tijela,
 - potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 - brine o suradnji Općinskog vijeća  i općinskog načelnika,
 - brine se o zaštiti prava vijećnika,
 - obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
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Članak 36.

 Općinsko vijeće ima devet (9) članova.
 Mandat člana Općinskog vijeća Općine izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svaku 
četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona 
kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
 Mandat člana Općinskog vijeća Općine izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka 
tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
 Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za to ne prima plaću.
 Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima 
Općinskog vijeća u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu 
Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više 
od 6.000,00 kuna.
 Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, 
a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 5. ovog 
članka.
 Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.
 Članovi Općinskog vijeća  nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

 Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
 - ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice 
Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 - ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost,  danom 
pravomoćnosti sudske odluke,
 - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 - ako mu prestane prebivalište s područja Općine Unešić, danom prestanka prebivališta,
 - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 
državljanstvo, danom njegovog prestanka ili
 - smrću.
 Članu Općinskog vijeća kojem prestaje hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice 
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. pete alineje ovog članka. 

Članak 38. 

 Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je 
prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem 
dužnosti člana Općinskog vijeća, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 
osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. 
 Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
 Član Općinskog vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.
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 Član Općinskog vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti člana na temelju prestanka 
mirovanja mandata, jedanput u tijeku trajanja mandata člana Općinskog vijeća.
 Iznimno, ograničenje iz stavka 5. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja 
dužnosti članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao privremenim zamjenikom, a 
kojemu je mandat mirovao po sili zakona od dana kada je općinski načelnik bio onemogućen obavljati 
svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugog razloga spriječenosti.

Članak 39.
 
 Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti:
 - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, 
 - raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 - predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na 
prijedloge akata,
 - postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 - postavljati pitanja općinskom načelniku,
 - sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 
tijelima kojih je član i glasovati,
 - prihvatiti se članstva u  najviše dva (2) radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće, 
 - tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine,  te u svezi s 
tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
 Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s 
pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
 Član Općinskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i 
Poslovnika Općinskog vijeća. 

Članak 40.

 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveze i odgovornosti članova vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskog vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama, te druga 
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
 Poslovnikom Općinskog vijeća uredit će se pitanja vezana za mogućnost iznimnog održavanja 
sjednica Općinskog vijeća elektroničkim putem za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u slučaju 
nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo 
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje 
ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice 
Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.
 Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u 
obavljanju njihovih dužnosti.

1.1.  Radna tijela

Članak 41.
 Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Mandatna komisija,
- Odbor za izbor i imenovanja i
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- Odbor za statut, poslovnik i propise.

Članak 42.

 Odbor za izbor i imenovanja predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća i
- propise o primanjima članova vijeća, te naknade troškova članovima vijeća za rad u Općinskom vijeću.

Članak 43.

 Odbor  za statut, poslovnik i propise:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog  vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i 
prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

 Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće 
i imenima izabranih članova vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o 
provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana vijeća, te o zamjenicima 
članova vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana vijeća,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata člana vijeća i o zamjenicima članova vijeća koji 
umjesto njih počinju obavljati dužnost člana vijeća,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata člana vijeća,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 
obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku člana vijeća.

Članak 45.

 Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu 
Općinskog vijeća.
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog 
vijeća i posebnim odlukama. 

2. Općinski načelnik

Članak 46.

 Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. 
 Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri godine.



SLUŽBENO GLASILO OPĆINE UNEŠIĆ Broj 317. ožujka 2021. Stranica 15

 Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga 
općinskog načelnika. 
 Iznimno od stavka 3. ovog članka, mandat općinskog načelnika kojeg je Vlada Republike 
Hrvatske razriješila traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o razrješenju, odnosno 
istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika.

Članak 47.

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, 
ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine, 
u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom 
raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna općinski načelnik može odlučivati 
najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 
70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora 
biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijama u službu u upravna tijela Općine,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim 
članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u 
kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu 
godinu,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju 
mjera za unapređenje zaštite od požara, 
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine  u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 
Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
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- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, 
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
- može imenovati savjetnika za područje ruralnog razvoja, savjetnika za područje prometne infrastrukture 
i savjetnika za prijavu i provedbu EU projekata, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća kojom 
se pobliže utvrđuju uvjeti za imenovanje savjetnika te visina naknade za obavljeno savjetovanje,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 48. 

 Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 49.

 Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu 
i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 
siječanj-lipanj tekuće godine.
 Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
 Općinski načelnik podnosi izvješće, po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka, u roku od 30 dana 
od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
 Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

 Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
 - ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća  ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis te će u tom slučaju donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 
dana od donošenja istog i ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja 
odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko tijelo ne otkloni 
nedostatke, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u 
čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,
 - ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa 
zakonom, Statutom ili općim aktima Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 51.
 Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski 
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 
općinskog načelnika zamijenit će prijevremeni zamjenik, kojeg će imenovati općinski načelnik, na 
početku mandata, iz reda članova Općinskog vijeća.
 Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik 
može promijeniti tijekom mandata.
 Zamjenik općinskog načelnika iz reda članova Općinskog vijeća je privremeni zamjenik 
općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati 
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svoju dužnost.
 Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 
nesmetano funkcioniranje Općine.
 Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 
načelnika.
 Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, u 
Općini će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora 
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
 Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom stupanja na 
snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
 O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela Općine 
nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku 
tih okolnosti.
 O okolnostima iz stavka 6. ovog članka predsjednik Općinskog vijeća Općine će u roku od 8 
dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 
načelnika. 

Članak 52.

	 Općinski	načelnik	može	odlučiti	hoće	li	svoju	dužnost	obavljati	profesionalno	ili	volonterski,	
osim	u	godini	održavanja	redovnih	lokalnih	izbora.

Članak 53.

 Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu  zatvora u trajanju dužem 
od jednog mjeseca, 
- danom prestanka prebivališta na području Općine Unešić, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 
državljanstvo ili
- smrću.

Članak 54.

  Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, u Općini raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika.
 Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske.
 O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog 
za službeničke odnose u Općini, dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 55.

 Općinski načelnik može se opozvati na način propisan člankom 23. ovog Statuta.
 Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika,  mandat mu prestaje 
danom objave rezultata referenduma.
 Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, u Općini će se raspisati 
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prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

XIII. UPRAVNA TIJELA

1. Jedinstveni upravni odjel

Članak 56.

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave 
prenesenih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
 Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom koju donosi 
Općinsko vijeće.
 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 
općinski načelnik.
 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine.
 Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje 
zakona, općih i pojedinačnih akata tijela općine te poduzima propisane mjere.
 Za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, Jedinstveni upravni odjel 
odgovara općinskom načelniku.

Članak 57.
 

 Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s 
drugim jedinicama lokalne samouprave, zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog 
samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno 
zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.
 

Članak 58.
 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela brine se o izvršavanju zadataka koji se odnose na rad 
lokalne samouprave, sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća u savjetodavnom svojstvu i upozorava 
predsjednika Općinskog vijeća i Općinsko vijeće o kršenju zakonitosti. 

Pročelnik obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Općinskog vijeća i općinski 
načelnik.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 59.

 Za obavljanje odgovarajućih poslova, iz svog samoupravnog djelokruga Općina može osnovati 
trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu ili vlastiti pogon.
 Trgovačka društva i ustanove, iz stavka 1. ovog članka, djelatnosti iz svoje nadležnosti obavljaju 
kao javnu službu.

Članak 60. 

 Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u 
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svom vlasništvu.
 Trgovačka društva i ustanove, iz stavka 1. ovog članka, obvezni su Općinu redovito izvještavati o 
svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

Članak 61.

 U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice općinski načelnik je član skupštine 
društva.
 Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama 
temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 62.

 Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. 
 Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja, ili više međusobno povezanih manjih naselja, ili 
za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, 
ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način 
izbora tijela mjesnog odbora.
 Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 63.

Broj mjesnih odbora na području Općine Unešić kao i područje i granice mjesnih odbora određuju 
se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te 
odluke.

Članak 64.

 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa 
sjedištem na području općine te općinski načelnik.
 U slučaju da prijedlog, iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili udruge, prijedlog se dostavlja u 
pisanom obliku općinskom načelniku.

Članak 65.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog 
podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom. 
 Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom 
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora.
 Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 66.

  U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, (imena i prezimena 
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te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama 
mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora, te prijedlog poslova i načina 
financiranja mjesnog odbora.

Članak 67.

 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 68.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora, čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz 

shodnu primjenjuju odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave.

Članak 69.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana 
isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora, pa do dana izbora, ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana.

Članak 70.

 Vijeće mjesnog odbora, uključujući i predsjednika, ima od 5 do 7 članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog 

odbora.
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 71. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća, iz redova svojih članova, većinom glasova svih 
članova, na vrijeme od četiri godine.

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

Članak 72.

 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik 
o svom radu, financijski plan i godišnji obračun troškova, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, 
ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 73.

 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju 
područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni 
standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih 
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potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 
području.

Članak 74.

 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuju način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava, obveze i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

Članak 75.

 Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 76.

 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za 
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
 Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
 Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 77.

 Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja upravno tijelo Općine na način 
propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnog tijela Općine.

  Članak 78.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski 
načelnik.

O inicijativi i prijedlogu, iz prethodnog stavka, Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno 
mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 79.

 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.
 U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, 
pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
 
  

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE OPĆINE UNEŠIĆ

Članak 80.
 
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Unešić čine imovinu Općine.

Članak 81.

 Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i 
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ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
 Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte, glede 
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 82.

 Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
 Prihodi Općine Unešić su:
 - općinski  porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom 
i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 - prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 - prihodi od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima 
Općina ima udio ili dionice,
 - prihodi od naknada za koncesije,
 - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 - udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije 
prema posebnom zakonu, 
 - sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, 
 - drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 83. 

 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine  
iskazuju se u proračunu Općine Unešić.
 Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih 
potječu.
 Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 84.
 
 Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za 
godinu za koju se donese.
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca.

Članak 85. 

 Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim 
stranicama tako da informacije budu lako dostupne i pretražive.
 Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim 
se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva 
nadležnog za financije.

Članak 86.

 Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom. 
 Općinski načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i 
podnijeti  ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
 Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku 
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Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju, na način i postupku propisanim posebnim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 
 Odluku o privremenom financiranju iz stavka 2. ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko 
vijeće Općine u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća Općine.

Članak 87.

 Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun Općine, kada je općinski 
načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće 
na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

Članak 88.

 Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih 
izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 89.

 Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku 
o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za 
vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
 Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine 
proračun Općine, Općinsko vijeće je dužno donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do donošenja proračuna 
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju 
nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik.

Članak 90.

 Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih 
prihoda.
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za 
donošenje proračuna.

Članak 91.

 Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine  nadzire Općinsko vijeće.
 Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine  nadzire 
Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 92.

 Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
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 Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 
pojedinačnim stvarima.

Članak 93.

 Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće 
akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 94.

 Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke. 

Članak 95. 

 Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 90. ovog Statuta, na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela. 

Članak 96. 

 Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća, donose pojedinačne 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 
tijelu Županije ili pokrenuti upravni spor.
 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.
 U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 97.

 Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 98.
 
 Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom 
Općinskog vijeća.

Članak 99.

 Opći akti se, prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Općine Unešić.
 Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njihove objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanog razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.
 Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 100.

 Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
 Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u 
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skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 101.

 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
 - javnim održavanjem sjednica,
 - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 - objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu i na 
   web stranicama Općine.

 Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:
 - održavanjem konferencija za medije,
 - izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 - objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu i na web 
stranicama Općine.

 Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 102.

 Način djelovanja općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 103.

 Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje, tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju 
javne vlasti, te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne 
vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.

 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinsko 
načelnik i Odbor za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća.
 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
 Općinsko vijeće, većinom glasova svih članova, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta.
 Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od 
šest mjeseci, od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 105.

 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, broj 5/18, 7/18, 14/20), uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona, kojim se 
uređuje pojedino područje, u zakonom propisanom roku.

Članak 106.

 Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Unešić“, 
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 05/18, 07/18, 14/20), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 18. sjednici, od 12. ožujka 2021. godine, 
donosi  

O D L U K U
o izradi III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Unešić

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić (Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije 10/07, 13/16, 19/19 i 02/20-pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu – Odluka.

Članak 2.

 Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, sažeta ocjena 
stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta za izradu, popis potrebnih stručnih podloga za izradu, 
način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve 

osim članaka 51., 54., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 
sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
 Članovi Općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s 
obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
 Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog načelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20)  nastavlja 
s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Unešić („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 5/18, 07/18 i 14/20).

KLASA: 012-03/21-01/001
URBROJ: 2182/07-01/1-21-04
Unešić, 12. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                                          Ante Božić, v.r.
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za izradu, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za izradu, te izvori financiranja Izmjena i 
dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

 Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon i Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju 
pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i 
standard elaborata prostornih planova.
 Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Općine Unešić je Jedinstveni upravni odjel, a odgovorna 
osoba je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 4.

 Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi planiranja:
- izgradnje građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji za preradu bilja u Podumcima na kč.599/42 

i 599/47 k.o. Podumci, te
- izgradnje fotonaponske elektrane procijenjene snage od 7 MW s očekivanom proizvodnjom električne 

energije od 10500 MWh na kč.1593/1 k.o. Unešić,
- ažuriranje odredbi vezanih za smještaj vjetroelektrana i područja za istraživanje mogućeg smještaja 

vjetroelektrana, obzirom na izrađene analize vjetropotencijala lokacija, te preispitivanje odredbi članka 
138. vezano uz odredbu vizurne izloženosti vjetroelektrana,

- proširenje građevinskih područja prema inicijativama pristiglim do donošenja ove Odluke i izrade nacrta 
prijedloga plana.

OBUHVAT PLANA
Članak 5.

 Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se na područje unutar granica Općine Unešić određeno 
važećim Prostornim planom uređenja Općine Unešić – u daljnjem tekstu: PPUO Unešić.
 Grafički dio Izmjena i dopuna Plana prikazati će se samo na kartografskim prikazima na kojima su 
vidljive izmjene.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

 Od vremena donošenja zadnjih Izmjena i dopuna Plana (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 
19/19) zaprimljeni su zahtjevi, koji se odnose na proširenje građevinskih područja, izgradnju solarnih 
elektrana, izgradnju građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji za preradu bilja, te ažuriranje 
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područja vjetroelektrana sa preispitivanjem vezanih odredbi.
 Područje na kojem se planira izgradnja solarne elektrane nalazi se unutar PŠ - ostalog poljoprivrednog 
tla, a od najbližeg građevinskog područja naselja udaljeno je više od 500 m.
 Područje planirano za izgradnju građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji za preradu 
bilja 2.b. skupine, nalazi se unutar P3 – ostalog obradivog tla.
 U primjeni/provedbi Izmjena i dopuna Plana osim dopune i/ili izmjene grafičkog dijela, potrebno je 
izvršiti izmjene i/ili dopune i u tekstualnom dijelu.
 Grafički dio Izmjena i dopuna Plana izrađen je na novoj topografskoj karti TK25 (u novoj podjeli 
na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM), te je i ove Izmjene i dopune Plana potrebno 
prikazati na istim podlogama.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

 Osnovni ciljevi i programska polazišta odnose se na utvrđene razloge za izradu a njima se osigurava  
stvaranje preduvjeta za razvoj i izgradnju:
- građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji za preradu bilja u Podumcima na kč.599/42 i 599/47 

k.o. Podumci, te
- fotonaponske elektrane procijenjene snage od 7 MW s očekivanom proizvodnjom električne energije od 

10500 MWh na kč.1593/1 k.o. Unešić,
- ažuriranje područja vjetroelektrana te preispitivanje dijela vezanih odredbi,
- proširenje građevinskih područja prema pristiglim inicijativama,
- uvažiti će se i zahtjevi koji pristignu do i u tijeku javne rasprave, ali koji ne zahtijevaju ponavljanje javne 

rasprave.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

 Sukladno ishođenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-
kninske županije od 05. veljače 2021. (KLASA: 351-03/20-01/26, URBROJ: 2182/1-15/1-21-4) za 
Izmjene i dopune Plana je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene sukladno Uredbi 
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
 Ostale podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe 
temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

 Stručno rješenje (grafički i tekstualni dio elaborata Izmjena i dopuna Plana) izraditi će stručni 
izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KARTOGRAFSKIH PODLOGA
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Članak 10.

 Sukladno odredbi članka 18. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 
45/04 i 163/04), kartografski prikazi Izmjena i dopuna Plana izrađuju se na kartografskim prikazima 
u mjerilu 1:25.000 na TK 25 podlogama i na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5.000 i to samo na 
kartografskim prikazima na kojima se izmjene nalaze.
 Općina će izrađivaču dostaviti ažurne TK 25 i digitalne katastarske podloge na kojima će se izrađivati 
grafički prikazi Izmjena i dopuna Plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE 
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

 Sukladno utvrđenim ciljevima izrade Izmjena i dopuna Plana u članku 7. te obvezama posebnih 
zakona, tijela i osobe koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju 
u postupku njegove izrade su:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,
3. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Split,
4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 
5. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Šibensko-kninska, Odjel upravnih i inspekcijskih poslova,
7. Ministarstvo državne imovine,
8. Ministarstvo poljoprivrede,
9. HEP ODS d.o.o., Elektra Šibenik,
10. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik,
11. HOPS, Zagreb,
12. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-
kninske županije, Šibenik,
13. Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Šibenik,
14. Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Šibenik,
15. Hrvatske željeznice infrastruktura, Sektor za pristup infrastrukturi, Mihanovićeva 12,  
      Zagreb.

Članak 12.

 Primjenom članka 90. Zakona, tijela i osobe iz članka 11. obvezuju se da u roku od 15 dana dostave 
zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana na adresu nositelja izrade.
 Ukoliko odgovori na zahtjeve ne budu dostavljeni u roku utvrđenim ovom Odlukom smatrat će se 
da zahtjeva nema. Stručni izrađivač će u slučaju neizdavanja zahtjeva prilikom izrade Izmjena i dopuna 
Plana koristiti dostupnu dokumentaciju.
 Javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Plana postavljati uvjete kojima bi 
se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana određenim ovom Odlukom.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH ETAPA 
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I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 13.

 Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana po etapama kako 
slijedi:
1. Dostava zahtjeva javnopravnih tijela (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti prema čl. 90 

Zakona o prostornom uređenju) za izradu Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja Odluke o izradi s 
pozivom na dostavu zahtjeva,

2. Izrada Nacrta prijedloga Plana: 20 dana po dostavi zahtjeva javnopravnih tijela,
3. Izrada Prijedloga plana za javnu raspravu: 5 dana od utvrđivanja Prijedloga plana,
4. Javna rasprava: 8 dana,
5. Izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana: najviše 15 dana od zadnjeg dana 

roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
6. Izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: najviše 10 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi,
7. Ishođenje mišljenja od strane Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije u pogledu 

usklađenosti Plana sa Prostornim planom Šibensko-kninske županije: 15 dana,
8. Elaboracija Plana: najviše 15 dana od dana donošenja Plana. 

Članak 14.

 Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima iz prethodnog stavka (potreba izrade 
dodatnih kartografskih podloga, veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne rasprave 
i sl.), isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz 
posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

 Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz proračuna Općine Unešić.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

 Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Izmjena i dopuna Plana obvezuje se da u roku od najmanje 
8 dana od dana objave Odluke:
- sukladno članku 86. Zakona, dostavi ovu Odluku Zavodu za prostorni razvoj, 
- sukladno članku 88. Zakona, obavijesti javnost o izradi Plana, 
- javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke, dostavi Odluku o izradi s pozivom da u  
  roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. 

Članak 17.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Unešić“.
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REPUBLIKA HRVATSKA       

                                         
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA

OPĆINA UNEŠIĆ 
OPĆINSKO VIJEĆE

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), 
te članka 34. Statuta Općine Unešić „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/18, 7/18, 14/20), 
a u svezi objave „Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja 
žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. 
godini.“ (KLASA: 564-01/21-03/1, URBROJ: 522-6/1-2-21-2, od 08. veljače 2021.) od strane Ministarstva 
hrvatskih branitelja, Općinsko vijeće Općine Unešić na 18. sjednici, održanoj dana 12. ožujka 2021. godine, 
donosi

ODLUKU O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
NA PODRUČJU OPĆINE UNEŠIĆ I PRIJAVU NA JAVNI POZIV

1.

Ovom odlukom daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Unešić za provedbu ulaganja na području 
jedinice lokalne samouprave – Općine Unešić, za investiciju: „Projekt spomen obilježje Gornje Utore“.

Ulaganje iz točke I. ove Odluke odnosi se na provedbu Odluke o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili 
uređenja spomen-obilježja sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (KLASA: 
564-01/21-03/1, URBROJ: 522-6/1-2-21-1 od 8. veljače 2021.) i objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje 
izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima 
Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini.“ (KLASA: 564-01/21-03/1, URBROJ: 522-6/1-
2-21-2, od 08. veljače 2021.) koje je objavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja na Internet stranici: https://

KLASA:350-02/21-01/001
URBROJ: 2182/07-01/1-21-3
Unešić, 12 ožujak 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                                                        Ante Božić, v.r.
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Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 
12/18, 118/18), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) te članka 48. Ştatuta Općine Unešić „(Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, broj 5/18, 7/18, 14/20), općinski načelnik Općine Unešić dana 15. ožujka 2021. godine 
donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  Izmjene i dopune 

(III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić

Članak 1.

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije 
(KLASA: 351-03/20-01/26, URBROJ: 2182/1-15/1-21-4, od 05. veljače 2021. godine) za izradu Izmjena 
i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić, utvrđena je obveza provođenja postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Donošenjem Odluke započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  
Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić (u daljnjem tekstu: Odluka) započinje 
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (III) prostornog plana 
uređenja Općine Unešić.

2.       OPĆINSKI NAČELNIK

branitelji.gov.hr/javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-postavljanja-ili-uredjenja-spomen-
obiljezja-zrtvama-stradalim-u-domovinskom-ratu-sredstvima-drzavnog-proracuna-republike-hrvatske-u-
2021-godini/3828 .

3.

Ovoj Odluci se prilaže Obrazac zahtjeva, sukladno javnom pozivu i čini njegov sastavni dio.

4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine 
Unešić“.

KLASA: 402-09/21-01/02
URBROJ: 2182/07-01/1-21-02
Unešić, 12. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

                                                                                               PREDSJEDNIK 
                                                                                              Ante Božić, v.r.
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Članak 2.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene) za 
Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić provodi Općina Unešić u suradnji s 
Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Članak 3.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić i tijelo nadležno za 
provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel 
Općine Unešić.

Članak 4.
Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić, ciljevi, programska 
polazišta te obuhvat plana utvrđeni su u nacrtu Odluke o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana 
uređenja Općine Unešić.

Članak 5.
U članku 4. Nacrta odluke o donošenju Izmjena i dopuna (III) prostornog plana uređenja Općine Unešić, 
navedeni su slijedeći razlozi za donošenje III. izmjena i dopuna Plana:
- izgradnja građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji za preradu bilja u Podumcima na kat. čest. 
599/42 i 599/47 k.o. Podumci, te
- izgradnja fotonaponske elektrane procijenjene snage od 7 MW s očekivanom proizvodnjom električne 
energije od 10.500 MWh na kat. čest. 1593/1 k.o. Unešić,
- ažuriranje odredbi vezanih za smještaj vjetroelektrana i područja za istraživanje mogućeg smještaja 
vjetroelektrana, obzirom na izrađene analize vjetropotencijala lokacija, te preispitivanje odredbi članka 
138. vezano uz odredbu vizurne izloženosti vjetroelektrana,
- proširenje građevinskih područja prema inicijativama pristiglim do donošenja Odluke i izrade nacrta 
prijedloga plana.

Članak 6.
U članku 7. Nacrta odluke o donošenju Izmjena i dopuna (III) prostornog plana uređenja Općine Unešić, 
navedeni su slijedeći ciljevi i programska polazišta za donošenje III. izmjena i dopuna Plana koji se odnose 
na utvrđene razloge za izradu, a njima se osigurava stvaranje preduvjeta za razvoj i izgradnju:
- građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji za preradu bilja u Podumcima na kat. čest. 599/42 i 
599/47 k.o. Podumci, te
- fotonaponske elektrane procijenjene snage od 7 MW s očekivanom proizvodnjom električne energije od 
10.500 MWh na kat. čest. 1593/1 k.o. Unešić,
- ažuriranje područja vjetroelektrana te preispitivanje dijela vezanih odredbi,
- proširenje građevinskih područja prema pristiglim inicijativama,
- uvažiti će se i zahtjevi koji pristignu do i u tijeku javne rasprave, ali koji ne zahtijevaju ponavljanje javne 
rasprave.

Članak 7.
Obuhvat Izmjena i dopuna (III) Plana definiran je člankom 5. Nacrta odluke o donošenju Izmjena i dopuna 
(III) prostornog plana uređenja Općine Unešić, a odnosi se na područje unutar granica Općine Unešić 
određeno važećim Prostornim planom uređenja Općine Unešić – u daljnjem tekstu: PPUO Unešić. Grafički 
dio Izmjena i dopuna Plana prikazuje se samo na kartografskim prikazima na kojima su vidljive izmjene.

Članak 8.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode 
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se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 
118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, 
broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“, broj 64/08), s odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se Izmjene i dopune 
(III) Plana donose i to slijedećim redoslijedom:

1. Općina Unešić, sukladno članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i pro-
grama na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) započinje postupak ocjene o potrebi strateške proc-
jene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić.

2. Jedinstveni Upravni odjel Općine Unešić, sukladno članku 5. i 29. Uredbe o strateškoj procjeni ut-
jecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) o ovoj Odluci informira 
javnost.

3. Općina Unešić je dužna pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, te će 
istima uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti i Odluku o započin-
janju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) pros-
tornog plana uređenja Općine Unešić u kojoj su navedeni razlozi, ciljevi i programska polazišta za 
pokretanje postupka te obuhvat Plana.

U svrhu pribavljanja mišljenja Općina Unešić dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 
strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

4. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna (III) PPU Općine 
Unešić, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( 
„Narodne novine“, broj 3/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Unešić.

5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Općina Unešić potvrđuje 
da za Izmjene i dopune (III) PPU Općine Unešić koji je u izradi „jest potrebno“ ili „nije potreb-
no“ provesti postupak strateške procjene, Općina Unešić je dužna o provedenom postupku ocjene 
pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji (Upravni odjel za zaštitu 
okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije), pri čemu je dužna dostaviti:

- prijedlog teksta odluke koja će se donijeti o potrebi provedbe strateške procjene ili ne,

- zahtjev za davanje mišljenja,

- cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene te

- popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana o programa na 
okoliš iz priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“, broj 3/17).

6. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune (III) PPU Općine Unešić imaju vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške koja sadrži osobito ra-
zloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17).

7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune (III) PPU Općine Unešić nemaju vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka 
mora sadržavati osnovne podatke o Izmjenama i dopunama (III) PPU Općine Unešić i obrazloženje 
razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
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8. O Odluci iz točke 6. i 7. ove Odluke, Općina Unešić informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 18/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju jav-
nosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  („Narodne novine“, broj 64/08).

Članak 9.

U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (III) PPU Općine Unešić, 
prema ovoj Odluci, sudjelovat će slijedeća tijela i osobe:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, 10 000 Zagreb,
2. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Split, Služba civilne zaštite Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22 
000 Šibenik,
3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split, 
4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
10 110 Zagreb,
5. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb,
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Šibensko-kninska, Odjel upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira 
Škorpika 5, 22 000 Šibenik,
7. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 
Zagreb,
8. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb,
9. HEP ODS d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22 000 Šibenik,
10. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Ulica kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik,
11. HOPS Zagreb, Kupska ulica 4, 10 000 Zagreb,
12. Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik,
13. Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 27, 22 000 
Šibenik,
14. JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1/IV, 
22 000 Šibenik,
15. Hrvatske željeznice infrastruktura, Sektor za pristup infrastrukturi, Mihanovićeva 12,  
      10 000 Zagreb.

Članak 10.

Općina Unešić je o provedenom postupku ocjene dužna informirati javnost i zainteresiranu javnost, sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju 
i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  („Narodne novine“, broj 64/08).

KLASA: 350-02/21-01/002
URBROJ: 2182/07-02/1-21-1
Unešić, 15. ožujka 2021.

         OPĆINSKI NAČELNIK:
         Živko Bulat, prof., v.r.
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Izdavač: Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić
Glavni urednik: Ankica Slavica, dipl. iur., tel. 022/860-610, fax: 022/860-546

www.unesic.hr
 e-mail: opcina@unesic.hr

Tisak: Općina Unešić
 Službeno glasilo Općine Unešić izlazi prema potrebi


