Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Darda, na temelju svoje
nadležnosti iz čl. 25. i 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Darda („Službeni
glasnik“ Općine Darda broj: 3/07 – pročišćeni tekst i 2/09.) , na sjednici održanoj 25. ožujka
2014. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Darda.
Pročišćeni tekst Statuta Općine Darda obuhvaća Statut Općine Darda («Službeni
glasnik» Općine Darda broj: 3/01) te njegove izmjene i dopune objavljene u «Službenom
glasniku» Općine Darda broj 2/02., 5/02., 1/06. i 2/06., 3/07. – pročišćeni tekst, 2/09., 2/10. i
2/13.
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STATUT
OPĆINE DARDA
(pročišćeni tekst)

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Statutom Općine Darda (u daljnjem tekstu: Statut) utvrđuje se pravo odlučivanja o potrebama i
interesima građana i Općine Darda, samoupravni djelokrug, unutarnje uređenje i djelokrug organa i
tijela Općine Darda te javnih službi, neposredno sudjelovanje građana u općinskim poslovima, mjesna
samouprava, imovina i financiranje Općine, oblici suradnje i oblici povezivanja s jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te druga pitanja važna za
utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Općine.
Članak 2.
Općina Darda je jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije i
Republike Hrvatske u kojoj građani neposredno ili preko izabranih tijela, na osnovu Ustava Republike
Hrvatske, zakona i ovoga Statuta odlučuju o svojim potrebama i interesima od općinskog značaja.

Članak 3.
Naziv općine je: Općina Darda.
Sjedište Općine je u Dardi.
Općina Darda ima svojstvo pravne osobe.

Članak 4.
Granice područja Općine Darda utvrđene su zakonom i obuhvaćaju naselja: Darda, Mece,
Švajcarnica i Uglješ.
Članak 5.
Općina Darda ima svoj grb, zastavu i pečat.
Grb Općine ima oblik ovalnog štita. U plavom polju, na zlatnoj kruni od lišća nalazi se
okrunjeni zlatni grifon okrenut na lijevo. U desnoj kandži drži zakrivljenu srebrnu sablju sa zlatnom
drškom i križnicom, a u lijevoj ispružene tri crvene ruže zaodjenute u srebrno lišće. Rub štita je crn.
Zastava Općine je žute boje. Grb Općine položen je u središtu zastave okomito u odnosu na
njenu širinu. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Veličina grba srazmjerna je veličini zastave.
Općina ima svoj pečat kružnog oblika veličine 50mm. U središtu pečata smješten je grb koga
kružno uokviruje natpis: Općina Darda, Darda.
Grb i zastava Općine smiju se izrađivani samo u sadržaju, obliku i izgledu utvrđenom
Statutom Općine i prikazanom u izvorniku ovih znamenja. Izvornik grba i zastave čuva se u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Darda a jedan primjerak ovog dokumenta u državnom arhivu.
Grb i zastava te pečat Općine mogu se rabiti samo u svrhe, na način i prema uvjetima
utvrđenim posebnom odlukom.
Članak 6.
Dan Općine Darda je 24. lipnja, na dan Svetog Ivana Krstitelja.
Članak 7.
Svi građani Općine uživaju ista prava.
Članak 8.
Pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se sloboda izražavanja narodne
pripadnosti, sloboda služenja svojim jezikom i pismom u privatnom i javnom životu, kulturna
autonomija, te ravnopravno sudjelovanje u javnim poslovima u skladu s Ustavom, ovim Statutom,
općim i pojedinačnim aktima tijela Općine Darda.
Članak 9.
Radi odavanja javnog priznanja za posebna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za
razvoj i ugled Općine, a posebno za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, socijalne
zaštite i unapređenja životne okoline, te drugih javnih djelatnosti i podsticanja aktivnosti koje su u tom
pravcu usmjerene Općina Darda dodjeljuje javna priznanja.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak
njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja utvrđuju se posebnom odlukom
koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 10.
Radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa Općina Darda može se udruživati s drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Radi promicanja zajedničkih interesa i unapređivanja suradnje Općina Darda se s drugim
jedinicama lokalne samouprave može udruživati u nacionalne udruge.
Nacionalne udruge, u skladu sa zakonom, mogu surađivati s odgovarajućim međunarodnim
organizacijama i udruženjima jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave i pristupati njihovim
međunarodnim udruženjima.
Općina Darda surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih
država u okviru svog samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji iz ovog
članka donosi Općinsko vijeće.
Članak 11.
U svrhu razvijanja i jačanja svoje lokalne, upravne, političke i financijske samostalnosti na
načelima i u granicama državnog uređenja i poštujući kulturno povijesno nasljeđe i tradiciju, Općina
podstiče građanski, društveni i gospodarski razvitak i napredak lokalne zajednice.
Članak 12.
Općina unapređuje društveno-ekonomski napredak koji će omogućiti vrednovanje lokalnih
posebnosti i poštivanje prirodnih i prostornih resursa, te poboljšava uvjete života i privređivanja,
podstiče profesionalno uzdizanje pojedinaca i osuvremenjivanje proizvodnog sustava i usluga.

II SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.
Općina Darda samostalna je u obavljanju poslova iz svog djelokruga u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti
ovlaštenih državnih tijela.
Općina Darda u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana i to:
- osigurava uvjete za razvoj gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
značaja za područje Općine,
- osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, te zaštitu okoline,
- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, obavljanju
komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te općinskoj infrastrukturi,
- osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, odgoja i osnovnog obrazovanja,
primarne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite životinja i zaštite bilja, socijalne skrbi,
kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa,
- osigurava uvjete za zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te protupožarne i
civilne zaštite,
- upravlja općinskom imovinom,
- obavlja poslove lokalnog značaja koji se odnose na promet na svom području
- obavlja i sve druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesom općinske zajednice za
njezin gospodarski, kulturni i socijalni napredak a koji nisu u nadležnosti drugih tijela,

obavlja i sve druge poslove za koje je posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine
djelatnosti iz ovog članka određeno da je općina dužna organizirati odnosno da ih može
obavljati.
Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovog članka prenijeti na
županiju odnosno mjesnu samoupravu.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini određuju se zakonom.
Troškovi obavljanja tih poslova podmiruju se iz državnog proračuna.
-

1. GOSPODARSKI RAZVITAK
Članak 14.
U okviru svog djelokruga Općina odlučuje o razvitku i osigurava uvjete za razvitak
gospodarskih djelatnosti, te u tu svrhu može osnivati trgovačka društva, javne ustanove, poduzeća i
druge pravne osobe u skladu sa zakonom.
Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti imenuje i razrješava članove odbora, upravnih
vijeća i voditelje poslova (ravnatelj), u pravilu, iz redova provjerenih stručnjaka.
2. DRUŠTVENI RAZVITAK
Članak 15.
Općina podstiče sudjelovanje građana u radu svojih ustanova i posebno vrednuje slobodne i
dragovoljne oblike udruživanja i učešća u strukturi i radu općinskih ureda i službi.
U okviru propisanih uvjeta Općina financijski i na drugi dopušteni način sudjeluje u
aktivnostima udruga građana.
O načinu suradnje iz stavka 2. ovoga članka i oblicima svog učešća u toj suradnji, odlučuje
Općinsko vijeće svojom posebnom odlukom, u skladu s programom rada udruge građana.
Članak 16.
Od posebnog društvenog interesa su rad i aktivnosti ustanova koje obavljaju djelatnosti skrbi o
djeci, odgoja i obrazovanja, znanosti i kulture, športa, tjelesne i tehničke kulture, zdravstva i
zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i invalidske zaštite te rad i aktivnosti drugih djelatnosti koje se ne
obavljaju radi stjecanja dobiti nego radi zadovoljavanja općih potreba pučanstva Općine.
3. RAZVITAK KULTURNOG IDENTITETA OPĆINE
Članak 17.
U okviru svoga djelokruga Općina unapređuje i osigurava razvitak suvremenih oblika
sustavnog odgoja i obrazovanja, pravo na obrazovanje, suvremenu politiku školstva i profesionalne
orijentacije, te podržava i podstiče didaktičke inovacije i nastavnim i izvannastavnim aktivnostima
pedagoški primjerenih djeci i mladeži.

Članak 18.
Korisnicima pojedinih lokalnih govora – dijalektima, jamči se pravo na inicijativu i kulturnu
aktivnost, te pravo na tisak, štovanje toponima, pučkih običaja i tradicije.
Članak 19.
Općina podstiče i daje financijsku potporu, prema svojim mogućnostima, aktivnostima
kulturnih udruga i udruga športa.
Članak 20.
Sukladno zakonu, Općina može osnivati javne ustanove u vlasništvu Općine u kojima će se
izvoditi kazališna ili druga djelatnost, te muzejske organizacije, općinske knjižnice i drugo.
Članak 21.
Općina osniva i odlučuje o upravljanju, korištenju i održavanju športskih objekata u vlasništvu
Općine, te objekata namijenjenih slobodnim aktivnostima u skladu s potrebama građana.
4. ZAŠTITA OKOLIŠA, POVIJESNOG I GRADITELJSKOG NASLJEĐA
Članak 22.
Očuvanje prirodne baštine, te povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa od iznimnog je i
dugoročnog značenja.
U svrhu iz stavka 1. ovoga članka mogu se osnivati i posebni savjeti i odbori građana.
Članak 23.
Općina pored cjelovite zaštite okoliša, vodi i posebnu skrb o svrhovitom iskorištavanju i zaštiti
kulturnog nasljeđa i prirodnog okoliša i u tom smislu utvrđuje i provodi politiku uređenja prostora i
prostornog planiranja primjereno objektima koje je potrebito čuvati i obnavljati, te osigurava skladan
društveni i gospodarski razvitak, zdrav život te rad i razvitak sadašnjih i budućih naraštaja.
U smislu ostvarivanja politike iz stavka 1. ovoga članka, Općina osigurava djelotvornu zaštitu
iznimno vrijednih i zaštićenih objekata prirode, koji su proglašeni specijalnim rezervatima, značajnim
pejsažnim područjima i zaštićenim objektima.
Članak 24.
U okviru svog djelokruga, Općina posebno čuva i održava zaštićenu graditeljsku urbanu i
ruralnu strukturu i arhitekturu unutar prostora određenog granicama zaštite u skladu s posebnostima, te
ističe posebnost tipa Općine s bogatom povijesnom tradicijom i ulogom važnog centra društvenih,
gospodarstvenih i kulturnih događanja što je i odredilo njenu specifičnu vrijednost.

Članak 25.
Građanima Općine Darda jamči se pravo na pristup informacijama o stanju okoliša i prirodnih
resursa, pravo da savjetuju u odlučivanju o aktivnostima koje će imati značajan utjecaj na okoliš.
5. OSTVARIVANJE LOKALNIH POTREBA GRAĐANA
Članak 26.
Općina u okviru svog djelokruga skrbi o potrebama i interesima građana iz područja javnog
zdravlja (ambulante, domovi zdravlja i dr.), te iz područja socijalne skrbi, kakvoće stanovanja,
zapošljavanja i drugim potrebama.
U okviru svojih nadležnosti i djelokruga, Općina osigurava zadovoljavanje lokalnih potreba
građana iz područja komunalnih djelatnosti i u tu svrhu:
1. može osnivati javne ustanove i druge pravne osobe
2. donosi osnove plana Općine iz ove oblasti
3. određuje način pribavljanja sredstava potrebnih za obavljanje komunalnih usluga
4. odlučuje o izgradnji komunalnih objekata i uređaja potrebnih za obavljanje komunalnih
djelatnosti,
5. vrši nadzor nad radom komunalnih organizacija
6. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Ovi poslovi preciznije se uređuju, u okviru djelokruga općinskih tijela, sukladno zakonu,
Statutu, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

III ZAŠTITA AUTOHTONIH PRAVA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI
MANJINA

Članak 27.
Pripadnicima svih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se slobodna uporaba
njihovih jezika i pisma, prava očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, pravo na osnivanje
autonomnih kulturnih i drugih udruga te u interesu njegovanja svoje nacionalne tradicije mogu
slobodno surađivati s institucijama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Općina financijski pomaže ostvarivanje ovih prava prema svojim mogućnostima.
Članak 28.
Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina mogu isticati svoje nacionalne zastave i
simbole prilikom blagdana Republike Hrvatske, Županije, Općine, praznika ili manifestacija svojih
etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina uvijek uz zastavu Republike Hrvatske.
Ako se izvodi himna ili svečana pjesma etničke i nacionalne zajednice ili manjine obvezatno
se prije izvodi himna Republike Hrvatske.
Članak 29.
Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina mogu slobodno organizirati
informativnu i izdavačku djelatnost na vlastitom jeziku i pismu.

Članak 30.
Pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se pravo na zastupljenost u
tijelima lokalne samouprave razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu Općine Darda a
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

IV NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 31.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma
i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

1. REFERENDUM
Članak 32.
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 u drugim pitanjima
određenim zakonom.
Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 1/3
članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis
Općine te većina vijeća mjesnih odbora.
Članak 33.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, Općinski
načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom
prijedlogu, te u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog prijedloga donijeti odluku o raspisivanju
referenduma.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog birača upisanih u birački popis
Općine, Općinsko vijeće će u roku 8 dana od dana zaprimanja ovog prijedloga isti dostaviti središnjem
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje tijelo će u
daljnjem roku od 60 dana od dana dostave prijedloga, utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga te
odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave.
Ukoliko se prijedlog za raspisivanje referenduma iz st. 1. ne prihvati odnosno ukoliko
središnje tijelo državne uprave nadležno da lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je

podneseni prijedlog neispravan Općinsko vijeće je dužno o razlozima odbijanja prijedloga izvijestiti
predlagače.
Članak 34.
Odlukom o raspisivanju referenduma određuje se područje na kojemu se provodi referendum,
konkretiziraju pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, utvrđuje datum glasovanja i imenuju
tijela za provođenje referenduma.
Članak 35.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i
upisani su u popis birača.
Članak 36.
Odluka donijeta referendumom obvezujuća je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
Općinsko vijeće i Općinski načelnik nemaju pravo donijeti odluku ili drugi pravni akt a koji je
suprotan odluci donesenoj na referendumu prije proteka roka od jedne godine od dana održavanja
referenduma.
O istom pitanju referendum se ne može ponovno raspisati prije nego protekne 6 mjeseci od
održanog referenduma.
2. MJESNI ZBOROVI GRAĐANA
Članak 37.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili
pojedinom pitanju iz djelokruga Općine te o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom, a u
skladu s posebnom odlukom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika
Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Vijeće je dužno razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovoga članka, a ako prijedlog ne prihvati, o
razlozima odbijanja prijedloga je dužno izvijestiti predlagača.
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje mjesnih
zborova građana odnosno područja od kojih se traži mišljenje.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje općinsko odnosno vijeće.
3. PRAVO PODNOŠENJA PRIJEDLOGA
Članak 38.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće dužno je raspraviti o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog
potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositelju prijedloga najkasnije u roku od 3 mjeseca
od prijema prijedloga.

4. PRAVO NA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
Članak 39.
U Općini Darda svaki građanin i pravna osoba ima pravo podnositi predstavke i pritužbe na
rad tijela Općine kao i na rad upravnih tijela.
Na predstavke i pritužbe načelnik Općine dužan je odgovoriti u roku 30 dana od dana
podnošenja istih.
U uredu Općinskog vijeća i općinskog načelnika vodi se knjiga za predstavke i pritužbe u koju
građani mogu osobno ili na zapisnik unositi primjedbe na rad tijela lokalne samouprave, upravnih
odjela i službi te na nepravilan odnos zaposlenih u općinskoj upravi kada se radi o ostvarivanju prava i
interesa građana ili izvršavanja građanskih dužnosti.

V TIJELA OPĆINE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 40.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje, u okviru
svojih prava i obveza donosi akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim
Statutom.
Članak 41.
Općinsko vijeće broji 15 vijećnika.
Funkcija vijećnika je počasna.
Mandat vijećnika traje četiri godine.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat
miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik kojeg odredi stranka sa čije je liste izabran.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti člana Vijeća ako mu je mandat mirovao
jedanput u tijeku trajanja mandata.
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.
Članak 42.
Broj članova Općinskog vijeća pripadnika nacionalnih manjina koje sukladno čl. 20. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina ostvaruju pravo na zastupljenost u Općinskom vijeću Općine
Darda, utvrđuje se Statutarnom odlukom.
U slučaju da potrebita zastupljenost ne bude ostvarena redovnim izborima broj članova
Općinskog vijeća povećava se za broj potreban radi ostvarenja zastupljenosti pripadnika nacionalnih
manjina.
Ukoliko nije moguće povećanjem broja članova Općinskog vijeća osigurati zastupljenost,
provode se dopunski izbori prema posebnom zakonu.

Članak 43.
Općinsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici
nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.
Statut, proračun, zaključni račun i druga pitanja određena Poslovnikom vijeća, donose se
većinom glasova svih vijećnika.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik.
Članak 44.
Vijećnik ima slijedeća prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela
podnositi prijedloge i postavljati pitanja
postavljati pitanja načelniku Općine, sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća
pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost,
obaljati i druge dužnosti utvrđene odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o
radu općinskog vijeća.
Vijećnik za svoj rad u Općinskom vijeću i njegovim tijelima ima pravo na naknadu u skladu s
odlukom Općinskog vijeća.
-

Članak 44a.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom
vijeću.
Pored izvješća iz st. 1. ovog članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga a koje općinski načelnik podnosi sukladno
odredbama ovog Statuta.
Članak 45.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih
članova predstavničkog tijela.
Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke
većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Predsjednik vijeća predstavlja Općinsko vijeće, predsjeda sjednicama vijeća koje i saziva
prema potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca, te ima ostale nadležnost i obveze utvrđene
Poslovnikom vijeća.
Članak 46.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3
članova Vijeća u roku 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st. 1. ovog članka, na
obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća sjednicu će sazvati Općinski načelnik u
roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz st. 2. ovoga članka, sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev
najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama st. 1., 2. i 3. ovoga članka mora se
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Unutarnje uređenje i način rada Općinskog vijeća, uređuju se njegovim Poslovnikom, u skladu
s ovim Statutom.
Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka, donosi se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.

Članak 47.
Općinsko vijeće osniva stalne i privremene odbore i druga radna tijela u svrhu priprema i
predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju.
Sastav, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se odlukom o
njihovom osnivanju i Poslovnikom.
Članak 48.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine i odlučuje o promjeni Statuta
2. donosi proračun i zaključni račun Općine
3. donosi odluku o izvršenju proračuna i odluku o privremenom financiranju u slučaju iz
stavka 3. članka 90 ovoga Statuta,
4. donosi Poslovnik o svome Radu
5. donosi odluke i druge opće akte kojima se utvrđuju pitanja iz samoupravnog djelokruga
Općine,
6. razmatra pitanja iz područja samoupravnog djelokruga te utvrđuje program razvitka
pojedinih djelatnosti
7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom
imovinom Općine Darda većom od vrijednosti utvrđenih zakonom o kojima je za
odlučivanje nadležan općinski načelnik.
9. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Vijeća, radna tijela Vijeća te imenuje i
razrješava druge osobe određene ovim Statuom.
10. obavlja izbor, imenovanja i razrješenja predstavnika Općine Darda u skupštinama
trgovačkih društava u kojima je Općina Darda suvlasnik vlasničkih udjela te u upravnim
vijećima ustanova kojih je Općina Darda osnivač, kada je to određeno posebnim zakonom
11. uređuje organizaciju i djelokrug općinskih upravnih odjela
12. odlučuje o raspisivanju referenduma pod uvjetima i na način propisan zakonom, ovim
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća, raspisuje referendum
13. donosi odluke o pristupanju međunarodnim udrugama lokalnih jedinica drugih država, u
skladu sa zakonom
14. odlučuje o drugim pitanjima i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug u
skladu sa ovim Statutom.
Članak 49.

-

Vijećniku prestaje mandat prije isteka četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima propisnim zakonom o
općem upravnom postupku, kojima se uređuje dostava,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
danom pravomoćnosti sudske odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Općinskog
vijeća, danom donošenja odluke Ustavnog suda,
ako odjavi prebivalište s područja Općine Darda,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
smrću.

2. NAČELNIK
Članak 50.
Izvršno tijelo u Općini Darda je općinski načelnik koji, u pravilu, ima jednog zamjenika.
Izvršno tijelo je i zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika.
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenik općinskog načelnika koji je
izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom a dužnost općinskog načelnika
obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon što je isteklo dvije godine mandata u Općini
Darda, i koji ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima,
sukladno posebnom zakonu.
Članak 51.
Pripadnici nacionalne manjine koji, sukladno čl. 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina i važećoj Statutarnoj odluci o broju članova Općinskog vijeća Općine Darda iz redova
pripadnika nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom vijeću Općine
Darda, imaju pravo da se jedan zamjenik općinskog načelnika bira iz reda pripadnika te nacionalne
manjine, a što se određuje Statutarnom odlukom o pravu pripadnika nacionalnih manjina na jednog
zamjenika načelnika, u kojem slučaju se broj zamjenika povećava za po jednog zamjenika iz reda
svake od nacionalnih manjina koje ostvaruju pravo na zamjenika.
Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.
Ako na redovnim izborima ne bude ostvareno to pravo, sukladno zakonu, provest će se
dopunski izbori za zamjenika općinskog načelnika iz reda nacionalne manjine.
Članak 52.
Općinski načelnik zastupa Općinu te obavlja izvršne poslove:
1. priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće te daje mišljenje o
prijedlozima odluka koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
2. izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih
planova, te drugih akata Općinskog vijeća,
3. podnosi izvješće o radu i o stanju na području Općine,
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima
Općine u skladu sa Odlukom ili drugim općim aktom Općinskog vijeća te Statutom
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Darda te raspolaganju
ostalom imovinom Općine Darda do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom.
6. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i
dr. pravnih osoba iz čl. 48. toč. 7. ovog Statuta.
7. utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna, zaključnog računa Općine, te prijedlog odluke o
privremenom financiranju,
8. utvrđuje prijedlog uređenja upravnih tijela Općine i usmjerava njihovo djelovanje u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji se
obavljaju u Općini te nadzire njihov rad
9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine na temelju javnih natječaja
10. predlaže osnivanje mjesnih odbora
11. vrši nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora
12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.
U slučaju iz st. 1. toč. 5. ovog članka odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija
ukupna odnosno pojedinačna vrijednost prelazi zakonom određenu visinu donosi Općinsko vijeće.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz st. 1. toč. 6. ovog članka općinski načelnik je dužan
dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti je u Službenom glasniku općine
Darda.
Članak 53.
U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine načelnik:
1. provodi odluke Općinskog vijeća i odgovoran je Vijeću za njihovo provođenje
2. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili dr. propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8
dana od dana donošenja općeg akta, te ima pravo zatražiti od Vijeća da u roku od 8 dana od dana
donošenja odluke o obustavi, otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće to ne
učini, dužan je bez odgode o tome izvijestiti predstojnika ureda državne uprave u županije i dostaviti
mu odluku o obustavi općeg akta. Predstojnik će u roku 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost
odluke općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.
3. vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom i naredbodavatelj je za izvršenje općinskog
proračuna.
4. neposredno usmjerava rad upravnih odjela i potpisuje akte koje oni donose u okviru svog
djelokruga, ako za potpisivanje nisu ovlašteni pročelnici.
5. obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća.
Članak 54.
Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova
državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine.
Članak 55.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili dr. razloga spriječenosti u obavljanju svoje
dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg on odredi, u skladu sa Statutom.
Općinski načelnik, u skladu sa Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog
djelokruga povjeriti zamjeniku.
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik načelnika dužan je pridržavati se uputa načelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku načelnika, ne prestaje odgovornost
načelnika za njihovo obavljanje.
Članak 56.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku odnosno zamjenicima mandat prestaje po sili
zakona:
-

-

danom podnošenja 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 pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja Općine Darda
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.

Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog općinskog načelnika.
.
Članak 57.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim odnosno zamjenici mogu
se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u
birački popis Općine Darda.
Općinsko vijeće raspisati će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim u skladu s čl. 33. st. 2. i 3. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na
utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini Darda.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati prije
proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.
Članak 58.
Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim,
donesene je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta
većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Darda.
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o provedbi referenduma.
Članak 59.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata,
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika, do provedbe kojih dužnost općinskog
načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i
zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik
Vlade R Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata,
neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika obnašat će
njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Ako općinski načelnik ima više zamjenika, dužnost općinskog načelnika obnašat će zamjenik
koji je na kandidaturi za izbor općinskog načelnika bio prvi naveden iza kandidata za općinskog
načelnika.
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom
zamjeniku, neće se raspisivati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika, osim u slučaju
ako se radi o zamjeniku općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina u
kojem slučaju će se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika iz st. 2. Ovog
članka, raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika, a do provedbe
kojih će dužnost općinskog načelnika obnašati povjerenik Vlade R Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom
raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika, do provedbe kojih će
dužnost općinskog načelnika obnašati povjerenik Vlade R Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog/ih zamjenika, pročelnik
upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Općini Darda dužan je bez odgode obavijestiti
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 60.
Općinski načelnik i njegov zamjenik/zamjenici odlučit će hoće li dužnosti na koje su izabrani
obavljati profesionalno.
Isti su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest
nadležnom upravnom tijelu u Općini Darda o tome hoće li svoje dužnosti obavljati profesionalno, u
suprotnom se smatra da dužnost obavljaju volonterski.
Danom stupanja na dužnost smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.
Općinski načelnik i njegov zamjenik/zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti
tijekom mandata i to dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom
upravom tijelu Općine.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave
obavijesti iz st. 4 ovog članka.
Članak 61.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti općinski načelnik i njegov zamjenik/zamjenici
ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u
staž osiguranja.
Ako općinski načelnik i njegov zamjenik/zamjenici dužnost obavljaju volonterski imaju pravo
na naknadu za rad.
Osnovna mjerila za određivanje plaće odnosno naknade za rad iz st. 1. I 2. Ovog članka, kao i
dr. prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog načelnika i njegovih zamjenika
određuju se posebnim zakonom.
Ako su Općinski načelnik i njegov zamjenik/zamjenici dužnost obavljali profesionalno
posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja
dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku
profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće isplaćivane im za vrijeme posljednjih 6
mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti, koja naknada se isplaćuje na teret
proračuna Općine Darda.
Ako su općinski načelnik i njegov zamjenik/zamjenici dužnost obavljali profesionalno manje
od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti
ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku
profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su tu dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne
plaće isplaćivane im za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti, koja naknada se
isplaćuje na teret proračuna Općine Darda.
Prije isteka rokova iz st. 4. i 5. ov. članka, ostvarivanje prava na naknadu prestaje na vlastiti
zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju će se obavljati
profesionalno.
Ako su općinski načelnik i njegov zamjenik/zamjenici dužnost obavljali volonterski, nemaju
pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Članak 62.
Pročelnik upravnog tijela Općine Darda ovlašten je za donošenje deklaratorne odluke o
početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovog/ih zamjenika, kao i
pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene odredbama posebnog zakona.
Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik i njegov
zamjenik/zamjenici koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo
rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju
obveze i prava državnih dužnosnika.
Članak 63.
U obavljanju poslova iz svoga djelokruga, općinski načelnik surađuje sa odgovarajućim
tijelima drugih jedinica lokalne i područne samouprave, kao i s drugim pravnim osobama i jedinicama
mjesne samouprave.

4. TAJNIK OPĆINE I URED OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 64.
Općinsko vijeće na prijedlog načelnika može imenovati i razriješiti tajnika općine, kao
savjetodavni organ Općinskog vijeća i načelnika.
Tajnik Općine svoju dužnost obavlja profesionalno i za svoj rad odgovara načelniku.
Članak 65.
Za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i njihovih tijela, može se osnovati ured Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojim
rukovodi tajnik Općine.
Organizaciju Ureda i djelokrug rada, kao i položaj i ovlaštenja tajnika Općine, te druga pitanja
u svezi sa radom ovoga Ureda utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.
4. UPRAVNA TIJELA OPĆINE
Članak 66.
Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslove državne uprave prenijete na općinu
obavljaju upravni odjeli i službe Općine, kao upravna tijela Općine.
Poslovi državne uprave koji se prenose u djelokrug tijela općine određuju se zakonom.
Troškovi obavljanja poslova iz ovog članka podmiruju se iz državnog proračuna.
Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom u skladu s ovim Statutom i zakonom.
Članak 67.
Odjeli općinske uprave osnivaju se u skladu sa rasporedom i opsegom poslova, po načelu
srodnosti i organizacijskog povezivanja međusobno povezanih poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, te po načelu svrsishodnosti i nadzora djelovanja.

Unutarnje uređenje i način rada odjela Općinske uprave određuje se posebnim pravilnikom što
ga, uz suglasnost općinskog načelnika, donose pročelnici odjela.
Članak 68.
Odjelima Općinske uprave upravljaju pročelnici koje na temelju javnih natječaja imenuje
općinski načelnik.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja, te postupak imenovanja pročelnika uređuje se posebnom
odlukom.
Pročelnici su za svoj rad odgovorni općinskom načelniku.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnike iz st. 1. ovog članka:
1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji, po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka radnog odnosa
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općima aktima odnosno neosnovano ne izvršava
odluke tijela općine ili postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u
obavljanju poslova Općine.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno st. 4. ovog članka rasporediti će se na drugo slobodno
radno mjesto u upravnim tijelima Općine a za koje ispunjava stučne uvjete.
Članak 69.
Pripadnicima nacionalnih manjina koji sukladno odredbama čl. 20. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN 155/02.) imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom
vijeću Općine Darda, imaju pravo i na zastupljenost u izvršnim te upravnim tijelima Općine Darda.
U svrhu ostvarivanja prava iz st. 1. ovoga članka, politika upošljavanja novih službenika
odnosno službenika koji se primaju na upražnjena radna mjesta provoditi će se na način koji će
osigurati poštivanje prava pripadnicima nacionalnih manjina.
Članak 70.
Upravni odjeli Općine u okviru svog djelokruga i ovlasti:
1. neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i u tu svrhu u skladu sa
zakonom donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba, te nadziru njihovo provođenje.
2. neposredno izvršavaju poslove državne uprave, kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug
Općine.
3. prate stanje u područjima za koja su osnovani i o tome izvješćuju općinskog načelnika
4. pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi općinsko vijeće, nacrte akata
koje donosi općinski načelnik, te pripremaju izvješća, analize i druge materijale iz svog
djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
5. pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i nadležnosti općine
6. podnose izvješće Općinskom vijeću i općinskom načelniku o svom radu
7. obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.
U provođenju nadzora iz točke 1. stavak 1. ovog članka Upravni odjeli mogu, u slučaju
neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom.
Za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti organi općinske uprave
odgovorni su Općinskom vijeću i općinskom načelniku.

VI MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 71..
Na području općine Darda, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u
lokalnim poslovima od neposrednog svakodnevnog utjecaja na život i rad građana osnivaju se mjesni
odbori.
Mjesni odbor je pravna osoba.
U ostvarivanju prava iz st. 1. ovog članka mjesni odbori dužni su uvažavati interes Općine
Darda u cjelini.
Članak 72.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio
većeg naselja, odnosno mjesta koje u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cijelinu.
Na području općine Darda osnivaju se mjesni odbori
1. Darda
2. Mece
3. Uglješ (koji obuhvaća naselja Uglješ i Švajcarnica).
Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih
odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Članak 73.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mogu dati Općinsko vijeće,
Općinski načelnik, Vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog
odbora, njihove organizacije i udruženja.
Prijedlog sadrži podatke o:
1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
2. području i granicama mjesnog odbora
3. sjedištu mjesnog odbora
4. prijedlogu imena mjesnog odbora
5. potrebi osnivanja mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora ili pripajanje dva ili više
mjesnih odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog načelnika i
Vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.
Izbori za članove vijeća novoosnovanih mjesnih odbora iz prethodnog stavka raspisuju se
najkasnije u roku 3 mjeseca od dana donošenja Odluke.
Članak 74.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim
sustavom, biraju građani s prebivalištem na području mjesnog odbora a koji imaju biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište
na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine a ista dužnost je počasna.

Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog
odbora i to tako da:
- Vijeće mjesnog odbora koji ima do 3000 stanovnika ima - 5 članova
- Vijeće mjesnog odbora koji ima više od 3000 stanovnika ima - 7 članova.
Vijeće mjesnog odbora, tajnim glasovanjem, bira predsjednika vijeća iz svog sastava na
vrijeme od četiri godine.
Članak 75.
Na izbor članova Vijeća mjesnog odbora shodno se primjenjuju odredbe zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, s time da kada građani kao ovlašteni
predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost te liste dužni su prikupiti:
- 80 potpisa za listu vijeća mjesnog odbora koji broji do 3000 stanovnika
- 100 potpisa za listu vijeća mjesnog odbora koji broji više od 3000 stanovnika.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko Vijeće.
Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje
izbor članova predstavničkog tijela općine, uređuje postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora.
Članak 76.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom Općinskog vijeća.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave.
Članak 77.
Vijeće mjesnog odbora:
- donosi poslovnik o radu u skladu sa Statutom Općine Darda
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora
- donosi financijski plan i godišnji obračun
- donosi pravila mjesnog odbora
- bira i razrješava predsjednika vijeća
- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji
- odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Općine Darda a namijenjenih
mjesnom odboru
- predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Općine Darda
- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje svog područja
- saziva mjesne zborove građana o pitanjima vezanim za život i rad građana tog mjesnog
odbora
- surađuje s drugim mjesnim odborima na području općine Darda
- predlaže osnivanje mjesnih odbora odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim
inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području
- obavlja i druge poslove uređene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.
Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih
objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard
građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (zelene površine,
parkovi, dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i sl.).

Članak 78.
Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad Vijeća mjesnog
odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će
se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 79.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor
- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte
vijeća
- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća
- surađuje s tijelima Općine
- vodi mjesne zborove građanja
- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor
- brine o javnosti rada mjesnog odbora
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće
U svom radu predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara vijeću mjesnog odbora.
Za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, predsjednik vijeća mjesnog odbora
odgovara općinskom načelniku.
Dužnost predsjednika Vijeća mjesnog odbora je počasna.
Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća mjesnog odbora u
skladu s pravilima mjesnog odbora.
Članak 80.
Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
- prisustvovati sjednicama vijeća
- predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće,
- te druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
Članak 81.
Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnog odbora kao i potreban
poslovni prostor odredit će se prema uvjetima koje utvrđuje i osigurava općinski načelnik.
Članak 82.
Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području općine uređuje se odlukom koju
donosi Općinsko vijeće.
Mjesni odbori mogu ostvarivati financijska i druga materijalna dobra od pomoći i dotacija ali
samo u okviru djelokruga povjerenih poslova.

Članak 83.
Financijska sredstva koja mjesni odbori mogu imati na žiro-računu osiguravaju se isključivo
na ime povjerenih poslova.
Članak 84.
Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje
pitanja od lokalnog značaja, Vijeće mjesnog odbora može sazivati mjesne zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Da bi se mogla donijeti odluka o pojedinom pitanju, zboru građana mora prisustvovati
najmanje 10% građana koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji imaju biračko
pravo.
Mjesni zbor građana donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova građana
prisutnih na zboru.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 85.
Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši statut Općine,
pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VII IMOVINA I FINANCIJE OPĆINE
Članak 86.
Općina Darda ima vlastita dobra i vlastitu imovinu.
Imovinu u vlasništvu Općine čine sve nepokretne i pokretne stvari općine kao i prava koja joj
pripadaju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.
Članak 87.
Na temelju odluke ili drugog općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku
upravljanja općinskom imovinom, načelnik općine upravlja imovinom u vlasništvu Općine po
načelima dobrog gospodarenja.
Akte o kupnji, prodaji, davanju na korištenje (sa i bez naknade), zakupu, podzakupu
nekretnina i pokretnina donosi Poglavarstvo sukladno s odredbom stavka 1. ovog članka.
Akte o osnivanju poduzeća, trgovačkih društava, javnih ustanova i drugih pravnih osoba, kao i
o prestanku rada, spajanju ili pripajanju dijela poduzeća, trgovačkih društava ili javnih ustanova u
vlasništvu općine donosi Općinsko vijeće.
Aktom iz prethodnog stavka ovoga članka odrediti će se i način raspoređivanja dobiti
osnovanih pravnih osoba.
Članak 88.
U okviru svog samoupravnog djelokruga, Općina Darda slobodno raspolaže svojih prihodima,
poštujući utvrđeni pravac državne ekonomske politike.
Prihodi Općine Darda srazmjerni su poslovima koje Općina obavlja u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.

Rashodi Općine Darda srazmjerni su prihodima koje Općina ostvaruje sukladno utvrđenim
izvorima financiranja.
Članak 89.
Prihodi Općine su naročito:
1. prihodi od stvari u općinskom vlasništvu i imovinskih prava
2. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, u kojima ima
udio ili dionice
4. prihodi od naknada za koncesiju koju daje Općinsko vijeće
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa
zakonom
6. darovi, nasljedstva i legati
7. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom
8. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu
9. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 90.
Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog predlagača donosi
godišnji proračun Općine za iduću proračunsku godinu, prije isteka tekuće godine.
Podneseni prijedlog proračuna općinski načelnik može povući i nakon glasovanja o
amandmanima a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Proračun općine dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.
Uz godišnji proračun iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće na prijedlog općinskog
načelnika donosi odluku o izvršenju proračuna, kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak izvršenja
proračuna, te gospodarenje prihodima i rashodima Općine.
Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovoga članka uvodi se privremeno
financiranje i to najduže za tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće, te je istu dužno dostaviti
Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana donošenja.
Predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Općinskog vijeća mogu predložiti donošenje odluke o
privremenom financiranju.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 91.
Nadzor nad ukupnim materijalnim i financijskim poslovanjem općine, u skladu sa Zakonom,
provodi Općinsko vijeće.

VIII AKTI OPĆINSKIH TIJELA

1. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 92.
Vršeći poslove iz svoje nadležnosti Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte iz
nadležnosti općine na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom, te daje autentična tumačenja ovog
Statuta.
Kada Općinsko vijeće u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima donosi zaključke
i rješenja.
Općinsko vijeće može odlukom, zahvalnicom ili drugim aktom domaćeg ili stranog
državnljanina koji je zaslužan za rad proglasiti počasnim građaninom Općine.
2. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 93.
Općinski načelnik o poslovima iz svog djelokruga donosi, kada je to predviđeno posebnim
zakonom, naredbe, uputstva i preporuke kada odlučuje o općim stvarima, te zaključke i rješenja kada,
u skladu sa zakonom, odlučuje o posebnim stvarima.
Akte iz stavka 1. ovoga članka općinski načelnik donosi na način i po postupku utvrđenim
Pravilnikom.
Članak 94.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

3. AKTI UPRAVNIH TIJELA
Članak 95.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata iz članka 71. stavka 1. ovoga Statuta, donose
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
(upravne stvari).
Iznimno od st. 1. ovog članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća, kad je to određeno
zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba donose prvostupanjska tijela državne uprave.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, u skladu sa zakonom, izjaviti
žalba nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata iz st. 2. Ovog članka, ćalba se
može izjaviti nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Na donošenje ovih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno Zakonu o
upravnim sporovima.

Članak 96.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose
Općinsko vijeće i Načelnik općine, obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Članak 97.
Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Kad utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili
njezin dio proglasiti nezakonitom a akte donesene na toj sjednici proglasiti ništavim.
Protiv odluke iz st. 2. Ovog članka nije dopušten žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
pred Visokim upravnim sudom R Hrvatske.
Članak 98.
Nadzor zakonitosti općih akata, koje u samoupravnom krugu donosi Općinsko vijeće općine
Darda, obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili dr. opći akt
predstojniku ureda državne uprave u županiji, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na
postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća, u roku od 15 dana
od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz st. 2. ovog članka bez odgode dostaviti
općinskom načelniku.
Članak 99.
Kad predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku
donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, predstojnik će bez odgode dati uputu Općinskom vijeću
da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni nedostatke u danom mu
roku, predstojnik, u daljnjem roku od 15 dana donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta koja
mora biti obrazložena i istu dostavlja bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom
načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem
tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 100.
Kad predstojnik postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta
iz čl. 53. st. 2. ovog Statuta, tu odluku općinskog načelnika ocijeni osnovanom, donijet će odluku o
potvrdi odluke o obustavi općeg akta od primjene.
Odluka o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi općeg akta od primjene dostavlja se
bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u
čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako predstojnik postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta
ne potvrdi odluku općinskog načelnika u roku iz čl. 53. St. 2. Ovog Statuta, obustava od primjene
općeg akta prestaje.

Članak 101.
Obustava općeg akta od strane središnjeg tijela državne uprave kao i daljnji oblici nadzora nad
zakonitošću općih akata kao i nadzor nad obavljanjem prenijetih poslova državne uprave provodi se
sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 102.
Opći akti koje donosi Općinsko vijeće, akti koje općinski načelnik donosi o poslovima iz svog
djelokruga, a kad je to predviđeno posebnim zakonom, i njihova tijela obavezno se objavljuju u
«Službenom glasniku» Općine Darda.

Članak 103.
Odluke i drugi akti Općinskog vijeća, objavljeni akti općinskog načelnika i njihovih tijela
stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave u «Službenog glasniku» Općine Darda.
Samo zbog posebno opravdanih razloga može se odrediti da odluka ili drugi opći akt stupi na
snagu danom objave.

IX JAVNOST RADA OPĆINSKIH TIJELA I ODGOVORNOST
Članak 104.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan, osim u
slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Javnost rada općinskih tijela iz stavka 1. ovoga članka osigurava se:
1. javnim održavanjem sjednica,
2. izvješćima o radu putem medija
3. objavljivanjem općih i drugih akata na način propisan ovim Statutom.
Članak 105.
Osobe izabrane ili imenovane na dužnosti u Općini obavljaju svoje funkcije na osnovu i u
okviru Ustava Republike Hrvatske, zakona, ovog Statuta, te dobivenih ovlasti i osobno su odgovorni
za obavljanje tih funkcija.

X STATUT OPĆINE DARDA

Članak 106.
Statut Općine Darda donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Predlagatelj Statuta je Odbor za izradu Statuta i poslovnika.

Članak 107.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom koji mogu podnijeti 1/3 općinskih
vijećnika i načelnik Općine.
O prijedlogu za izmjenu Statuta odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 108.
Pročišćeni tekst Statuta objavit će se u «Službenom glasniku» Općine Darda te na oglasnoj
ploči u sjedištu Općine.

