
1 
 

  
 
 
 
 

 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE  
BARILOVIĆ  

 
Izlazi po potrebi:    

   Datum 09.08.2013 god. 
 
 
 

BROJ 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorna urednica: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Irena Marinković 

telefon: 847-100,  847-225 
telefax: 847-101 
e-mail: opcina.brilovic@ ka.htnet.hr 
www.opcina-barilovic.hr 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Broj 3 -   2013   «Službeni glasnik Općine Barilović» 
 
 

S A D R Ž A J 
 

PROČELNICA 
1.Statut Općine Barilović – pročišćeni tekst 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
2. Program javnih radova u Općini Barilović za 2013 godinu 
3.Plan operativnih provedbi zaštite od požara 
4.Ugovor o stručnom nadzoru – asfaltiranje cesta 
 
PROČELNICA 
5.Odluka o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika – Dražen Peraković 
6. Odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika –Kučinić Željko 
7.Odluka o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika načelnika  općine – Belavić Miško 
8.Odluka o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika načelnika  općine – Milinković Velimir 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
9.Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnost 
10. Zaključak o isplati sredstava za financiranje političkih stranaka od 1- 4 mjesec 2013 god. 
11. Zaključak o isplati regresa za godišnji odmor 
12. Zaključak po programu posebnim potreba u školstvu O.Š. Barilović 
13. Zaključak po socijalnom programu Ivan Bišćan 
14. Zaključak po socijalnom programu Luketić Ljiljanka 
15.Zaključak po socijalnom programu Dujam Mijo 
16. Ugovor o održavanju financijskih programa BMB Netkom 
17.Zaključak o sufinanciranju autobusne linije Lučica-Barilović-Perjasica 
18. Zaključak o sufinanciranju humanitarne akcije u domu Vladimir Nazor Karlovac 
19. Natječaj za zamjenu nekretnina 
20. Zaključak po programu kulture- udruga dragovoljaca domovinskog rata Krnjak 
21.Zaključak o isplati sredstava proračuna za izbornu promidžbu – općinsko vijeće 
22. Zaključak o isplati sredstava proračuna za izbornu promidžbu – općinski načelnik 
23. Zaključak po socijalnom programu Mateša Željko 
24. Rješenje po socijalnom programu za ogrjev- Mihalić Antun Bar. Cerovac 
25. Ugovor o zamjeni nekretnina 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
1.Rješenje o izboru mandatne komisije 
2. Izvješće mandatne komisije 
3. Rješenje o verifikaciji mandata 
4.Rješenje o izboru komisije za izbor i imenovanje 
5.Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine  Barilović 
6. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barilović 
7. Rješenje o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 
8. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi 
9. Pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi 
10. Odluka o izboru Odbora za statut i poslovnik 
11.Odluka o imenovanju ovlaštenih  osoba za provedbu postupka javne nabave 
12. Rešenje o imenovanju komisije za elementarnu nepogodu 
13. Rješenje o imenovanju inventurne komisije 
14.Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 



3 
 

Broj 3 -   2013   «Službeni glasnik Općine Barilović» 
 

 
15. Odluka o zamjeni nekretnina 
16. Rješenje o imenovanju komisije za prostorno uređenje 
17. Rješenje o imenovanju komisije za poljoprivredu 
18. Rješenje o imenovanju komisije za kandidiranje projekata prema EU 
19. Rješenje o imenovanju komisije za ekologiju i zaštitu okoliša 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Broj 3 -   2013   «Službeni glasnik Općine Barilović» 
 
1. 
Na temelju članka 8 i  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br”, broj 33/01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i 
2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 107 Statuta Općine Barilović 
“Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09“  Općinsko vijeće Općine Barilović na  25 sjednici 
održanoj   19.02.2013  godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Barilović koja je objavljena u „Službeni glasnik Općine Barilović broj:1/2013 god. Jedinstveni 
upravni odjel Općine Barilović  donosi pročišćenieni tekst Statuta Općine Barilović. 
Pročišćeni tekst Statuta Općine Barilović  obuhvaća tekst Statuta Općine Barilović (Službene 
glasnik Općine Barilović br: 2/09) te izmjene i dopune Statuta objavljene u „Službeni glasnik 
Općine Barilović br: 1/2013“. 
 

STATUT OPĆINE BARILOVIĆ –pročišćeni tekst 
 

 
I.  OPĆE ODREDBE 

 
Članak  1. 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Barilović, njegova obilježja, javna 
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela  Općine 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 Barilović. 
 
                  Članak 2. 
Općina Barilović je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općini Barilović pripadaju naselja:Banjsko Selo 
,Barilović,Belaj ,Belajske Poljice ,Belajski Malinci ,Carevo Selo ,Cerovac Barilovićki ,Donja 
Perjasica,Donji Velemerić ,Donji Skrad ,Gaćeško Selo ,Gornji Velemerić,Gornji Poloj 
,Kestenjak,Koranska Strana ,Koranski Brijeg, Koransko Selo ,Kosijersko Selo,Križ Koranski,Leskovac 
Barilovićki,Lučica ,Mala Kosa ,Mali Kozinac ,Marlovac,Maurović ,Miloševac ,Mrežnica ,Novi Dol 
,Novo Selo Perjasičko, Orijevac, Perjasica ,Podvožić, Ponorac Perjasički , Potplaninsko ,Siča ,Srednji 
Poloj ,Svojić ,Šćulac ,Štirkovac, Točak Perjasički ,Veliki Kozinac,Vijenac Barilovićki ,Zinajevac i 
Žabljak . 
Granice Općine Barilović mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom. 

 
Članak 3. 

Općina Barilović je pravna osoba. 
 
Sjedište Općine Barilović je u Bariloviću. 
 

II. OBILJEŽJA OPĆINE BARILOVIĆ 
 

Članak 4. 
„Općina Barilović ima grb i zastavu. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu donosi rješenje o odobrenju grba i zastave. 
Protiv rješenja kojim se odlučuje o odobrenju grba i zastave  nije dopuštena žalba, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.  
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Barilović  i izražava pripadnost 
Općini Barilović. Način uporabe i zaštita obilježja Općine Barilović utvrđuje se posebnom 
odlukom  načelnika, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.“ 

 
Članak 5. 

Grb Općine Barilović ima oblik trokutastog /srcolikog / štita. U crvenom polju kosa srebrna greda, 
iznad i ispod grede u desno su  mačevi  srebrnih oštrica i zlatnih drški. Crveno polje u grbu (crvena boja 
je simbol borbe za slobodu u povijesti kao i u novije doba). 
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Srebrna kosa greda simbolizira rijeku Koranu. 
Mačevi postavljeni u desnu pozitivnu heraldičku stranu simboliziraju prošlost i sadašnjost koje se 
preklapaju u vidu borbe protiv okupatora te kao simbol vjekovne borbe za slobodu. 

 
Članak 6. 

Zastava   Općine Barilović je pravokutnog oblika. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Osnovna boja 
zastave je žuta. U sredini na sjecištu dijagonala i to okomito na dužinu nalazi se grb općine. 
 
  

Članak 7. 
Dan Općine Barilović je 19. ožujak – Sv.Josip  koji se svečano  slavi kao općinski blagdan. 
 
 
  

III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
Općinsko  vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za 
razvitak i ugled Općine Barilović  a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i 
drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 
  

Članak 9. 
Javna priznanja Općine Barilović su: 
1. Počasni građanin  Općine Barilović 
2. Zahvalnica Općine Barilović za životno djelo 
3. Zahvalnica  Općine  
 

Članak 10. 
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja 
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

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

 
Članak 11. 

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

Članak 12. 
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa 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 13. 
Sporazum  o suradnji  općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasniku Općine 
Barilović. 
 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 14. 
Općina Barilović je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonima. 
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Članak 15. 
Općina Barilović u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava 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 šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području  
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 
Općina Barilović 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  u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 
   

Članak 16. 
Općina Barilović može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. 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 17. 
Općinsko vijeće Barilović, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga 
Općine a, čije je obavljanje od šireg interesa za građane  prenijeti na Karlovačku županiju odnosno 
mjesnu samoupravu u skladu sa njezinim  Statutom. 

 
 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

Članak 18. 
„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i 
mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom Općine Barilović.  
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i ovim statutom.  
Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna 
trećina članova predstavničkog tijela, općinski načelnik, , 20% ukupnog broja birača u općini,  i 
većina vijeća mjesnih odbora. 
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine,  predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o  
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raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju 
referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. 
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, 
predstavničko tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja 
prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu će u roku od 60 dana od 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 te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako 
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od 
zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg 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. 
Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine 
Barilović  i upisani su u popis birača.  
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.  
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 
uređuje provedba referenduma.“ 
 

„Članak 18a 
„Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom ili statutom. 
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje općinsko,  vijeće.“ 

 
 

 
 

Članak 19 .- briše se 
 

Članak 20. – briše se 
 

Članak 21. – briše se 
 

Članak 22. 
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 23. – briše se 
Članak 24. – briše se 

 
Članak 25. 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti 
općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.  
 

Članak 26. –briše se 
 

Članak 27. 
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Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke 
Općinskog vijeća. 
 
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u 
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. 
 

Članak 28. 
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Barilović.. 
 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema 
prijedloga. 
 

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 ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke 
komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).. 
 

VII. TIJELA  OPĆINE 
 

Članak 30. 
Tijela Općine Barilović 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 prava i dužnosti 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 
- Poslovnik o radu, 
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- „-. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i 

razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom“. 
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  Općine, 
- proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
- odluku o privremenom financiranju 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Barilović čija ukupna 

vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija 
je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna), 

- odluku o promjeni granice Općine 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,  
- 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 sa općim aktom i zakonom, 
- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,   
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu, 
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 

javna priznanja,  
- 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. 
 
 

Članak 33. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i  jednog potpredsjednika. 
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. 
Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog 
vijeća. 
 
 
 

Članak 34.  
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 34a. 
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje 
jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 
Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati 
općinski načelnik,  u roku od 8 dana. 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se 
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 
Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavima.“ 

 
Članak 35. 

„Općinsko vijeće ima 13  članova, od kojih  je jedan  iz reda hrvatskih državljana  pripadnika  
srpske nacionalne manjine. 
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u predstavničkom tijelu općine imaju liste koje na izborima 
dobiju najmanje 5% važećih glasova birača. 
 Broj članova predstavničkog tijela jedinice koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste 
utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s 
brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova predstavničkog tijela jedinice bira, pri 
čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u predstavničkom 
tijelu osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući 
decimalne ostatke koliko se članova predstavničkog tijela bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki 
broj mjesta u predstavničkom tijelu koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko 
brojčano najvećih rezultata koliko se članova predstavničkog tijela bira. 
  Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih 
manjina u predstavničkom tijelu jedinice u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina, broj članova predstavničkog tijela jedinice povećat će se do broja koji je 
potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena. 
  Pravo na dodatnog člana u  predstavničkom tijelu općine  ostvaruje ona lista, odnosno 
liste, koja bi, odnosno koje bi, primjenom stavka 2 ovog članka, na povećani broj članova 
predstavničkog tijela ostvarila, odnosno ostvarile, pravo na vijećnike. Ukoliko na pojedinoj listi 
nema kandidata koji su pripadnici manjine čija zastupljenost na izborima nije postignuta, 
odnosno ako više nema neizabranih kandidata pripadnika manjine čija zastupljenost na izborima 
nije postignuta, pravo na dodatnog izabranog člana ima ona lista koja bi sljedeća ostvarila pravo 
na dodatnog člana.“ 
 

Članak 36.- Briše se 
 

Članak 37. 
 

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine. 
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom  Općinskog vijeća. 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
 

Članak 38. 
„Članu predstavničkog tijela mandat prestaje u sljedećim slučajevima: 
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, 
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 
4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta, 

Broj 3 -   2013   «Službeni glasnik Općine Barilović» 



11 
 

 
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 
6. smrću. 
 Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. 
ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice 
predstavničkog tijela. Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti ovjerena kod javnog 
bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. 
 Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni 
učinak. 
 Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države 
članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka. „ 
 

Članak 39. 
„ Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti,   propisane zakonom o lokalni izborima ,  može 
se kandidirati za člana predstavničkog tijela Općine Barilović, a ukoliko bude izabrana za člana 
predstavničkog tijela, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno 
prihvaćanju dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine 
Barilović.“ 
 Član predstavničkog tijela koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive 
dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela u roku od 8 dana od 
prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka. 
            Članu predstavničkog tijela koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 
mandat miruje po sili zakona. 
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem 
dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku 
predstavničkog tijela. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja 
nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog 
zahtjeva. 
          Ako član predstavničkog tijela po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese 
pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
           Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u 
mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.  
          Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od 
dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član predstavničkog tijela nastavlja 
s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave 
obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela.  
           Člana predstavničkog tijela kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata 
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama  Zakona. 
           Na sjednici predstavničkog tijela umjesto člana predstavničkog tijela koji je stavio mandat 
u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima 
zamjenik tog člana određen sukladno odredbama ovog Zakona.  
          Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka 
mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata“. 
. 
 

Članak 40. 
Vijećnik 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 načelniku i zamjeniku/nicima načelnika, 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 

radnim tijelima kojih je član i glasovati, 
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- „   -   ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost“. 
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u 

svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge. 
„Član predstavničkog tijela ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, 
zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela.“ 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za 
koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog 
vijeća.  
 

Članak 41. 
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 
od značaja za rad Općinskog vijeća. 
 

1.1.  RADNA TIJELA 
 

Članak 42. 
Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Komisija za izbor i imenovanja, 
- Komisija za Statut i Poslovnik, 
- Mandatna komisija. 

 
Članak 43. 

 
Komisija 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, 
- predlaže  naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. 

 
Članak 44. 

Komisija za Statut i Poslovnik : 
- 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 45. 
Mandatna komisija: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 
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- 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 vijećnika. 

 
Članak 46. 

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 iz prvog stavka ovog članka utvrđuje Općinsko 
vijeće posebnim odlukama.  
 

2. IZVRŠNO TIJELO 
 

Članak 47. 
 

„Izvršno tijelo  u općini je općinski načelnik. 
            Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost 
općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom. 
            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 isteka dvije godine 
mandata u Općini Barilović.. 
           Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika,  ima sva 
prava i dužnosti općinskog načelnika. 
Općinski načelnik,  i njegov  zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom 
zakonu.“ 
 

Članak 47a 
„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 otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Barilović  

pojedinačne vrijednosti  do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina,odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos 
veći od   1.000.000 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. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina 
te raspolaganju ostalom imovinom većom od prednje utvrđene vrijednosti 
odlučuje Općinsko vijeće 

- upravlja prihodima i rashodima Općine Barilović, 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine 

Barilović, 
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za jedinstveni upravni odjel Općine 
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
- utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 
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- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine, 
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora, 
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkim 

društvima  i drugih pravnih osoba iz članka 32 Statuta, odluku o imenovanju i 
razrješenju dužan je dostaviti općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i 
objavit u „Službenom glasniku Općine Barilović“. 

- obavlja i druge poslove predviđene  drugim propisima i Zakonima.“ 
 
 

 
Članak 48. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović. 
 

Članak 49.  
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 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 zastupa općinu. Općinski načelnik, odgovoran je središnjim tijelima državne 
uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine. 
Općinski načelnik,  obavlja poslove utvrđene statutom općine, u skladu sa zakonom.  
Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine,  ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis, općinski načelnik,  donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 
dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik,  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 uočene nedostatke , općinski načelnik,  dužan je bez odgode o 
tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi 
općeg akta. 
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 
općinskog načelnika,  o obustavi od primjene općeg akta“. 
 

Članak 51. 
„ U Općini Barilović  općinski načelnik  ima 1 zamjenika koji se bira na neposrednim izborima 
sukladno posebnom zakonu. 
Općinskog načelni u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje 
dužnosti, zamjenjuje zamjenik.  
Općinski načelnik,   može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. 
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.  
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Članak 52. Se briše 

 
Članak 53. 

Općinski načelnik i zamjenik/ci načelnika odlučit će hoće li  dužnost  na koju su izabrani obavljati  
profesionalno. 
 

Članak 54. 
                „ Općinskom načelniku,  odnosno njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku,  
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,  
4. ako mu prestane prebivalište na području Općine, danom prestanka prebivališta,  
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,  
6. smrću. 
              Ako općinskom načelniku,  nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat 
prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik /ca  Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Barilović će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata 
općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 
 
 

 
Članak 55. 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njima mogu se opozvati putem 
referenduma. 
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača općine. 
Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika,  i njegovog zamjenika 
koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 18 statuta, u dijelu koji se odnosi na 
utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog  načelnika. 
Referendum za opoziv općinskog načelnik i njegovog  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 55a 
            Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njima donesena 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 u jedinici. 
          Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 
uređuje provedba referenduma.“ 
 

„Članak 55b. 
           Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata,  
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog  zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora 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 Republike Hrvatske. 
          Ako je prestanak mandata općinskog načelnika,  nastupio nakon isteka dvije godine 
mandata, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave neće se raspisati prijevremeni  
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          Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika,  prestane mandat samo njegovom 
zamjeniku,  neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika. 
          Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika,  iz stavka 2. 
ovoga članka,  raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika,  obnašat će povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske. 
       Ako je prestanak mandata općinskog načelnika  i njegovog zamjenika nastupio opozivom,  
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika, i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika,  obnašat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske. 
         O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, i njegovog  zamjenika, 
pročelnik /ca jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović  dužan je bez odgode obavijestiti 
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“ 
 
 
 
 
 
VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE  MANJINE 
 

Članak 56. 
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Barilović sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 
poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.  
 

Članak 57. 
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Barilović imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine Barilović mjere za unapređivanje položaja nacionalnih 
manjina u Općini Barilović uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se 
uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Barilović 
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, 

a tiče se položaja nacionalne manjine; 
 
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1.  uredit će se poslovnikom Općinskog skog 
vijeća Općine Barilović. 
 

Članak 58. 
Općinski Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno 
predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Barilović zatražiti mišljenje i 
prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 
  

Članak 59. 
Na području Općine Barilović, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i 
zastave nacionalne manjine.  
 
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Barilović isticati 
na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim 
za nacionalnu manjinu. 
 

Članak 60. 
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i 
druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to: 

- u sastavu svojih pečata i žigova 
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- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i 

svečanim prostorijama 
- u zaglavljima službenih akata koje donose. 
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Članak 61. 
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili 
svečana pjesma nacionalne manjine. 
 
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike 
Hrvatske. 
  
 

Članak 62. 
Općina Barilović u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje 
osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. 
 
Općina Barilović osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.  
 

VIII. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 63. 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Barilović, utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojen je 
Jedinstveni upravni odjel. 
 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja  pročeniki / ca  kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 
Općinski Načelnik 
 

Članak 64. 
Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje su ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog  odlukom, 
neposredno izvršava i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine te u slučaju 
neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.  
 

Članak 65. 
Jedinstveni upravni odjel samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorn je Općinskom načelniku. 
 

Članak 66. 
Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Opine Barilović.  
 
 

IX. JAVNE SLUŽBE 
 

Članak 67. 
Općina Barilović u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za 
koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.  
 

Članak 68. 
Općina Barilović osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 67. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih 
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona. 
 
 
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Barilović može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama 
temeljem ugovora o koncesiji. 
 

X. MJESNA SAMOUPRAVA 
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Na području Općine Barilović 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 70. 
Mjesni odbori na području Općine Barilović su:  Belajske Poljice, Belaj, Gornji Velemerrić, Donji 
Velemerić, Koranski Brijeg, Barilović, Kosijersko Selo, Leskovac Barilovićki, Šćulac, Siča, Cerovac 
Barilovićki, Vijenac Barilovićki i Perjasica. 
  
 
 

Članak 71. 
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati  najmanje 20 % građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te 
Općinski Načelnik. 
 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku  Općinskog Načelnika. 
 

Članak 72. 
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 73. 
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama 
mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja 
mjesnog odbora. 
 

Članak 74. 
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 75. 
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 odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave. 
 

Članak 76. 
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Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 60 dana prije 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 77. 
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova. 
 
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora . 
Vijeće mjesnog odbora ima: 

- 5 (pet) članova u mjesnom odboru koji ima do 200 stanovnika 
- 7 ( sedam) članova u mjesnom odboru koji ima preko 200 stanovnika. 

 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji 
ima prebivalište na području mjesnog odbora. 
 
 

Članak 78. 
„Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća  
na vrijeme od četiri godine.  
             Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa statutom, predstavlja mjesni odbor i za 
svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora.  
            Za obavljanje poslova iz članka 80. Statuta  predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara 
općinskom načelniku.“  
 
 

Članak 79. 
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o 
svom radu, financijski plan i godišnji obračun, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća  
mjesnog odbora, saziva mjesne zborove građana, donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje 
prioritete u njihovoj realizaciji, odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u 
proračunu Općine Barilović, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. 
 
 

Članak 80. 
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 
potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 
području 
 

Članak 81. 
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava, obveza 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 82. 
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće. 
 

Članak 83. 
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za 
rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana. 
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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 84. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju Jedinstveni upravni odjel 
Općine Barilović na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
 

Članak 85. 
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 86. 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski Načelnik. 
 
Općinski Načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i 
ne izvršava povjerene mu poslove. 
   

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
 

Članak 87. 
  
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Barilović čine imovinu  
Općine Barilović. 
 

Članak 88. 
Imovinom Općine upravlja Općinski Načelnik i Općinsko vijeće  u skladu s odredbama 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 89. 
Općina Barilović ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
 
Prihodi Općine Barilović su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odluka Općinskog vijeća, 

- prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava, 
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u 

kojima Općina ima udjele ili dionice, 
- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Barilović u 

skladu sa zakonom, 
- udio u zajedničkim porezima sa Karlovačkom županijom i Republikom Hrvatskom, te 

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. 
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              Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
              Općinski načelnik,  kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže općinskom vijeću 
donošenje proračuna. 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.“  

 
 
 

Članak 90. 
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja  Općine Barilović  
iskazuju se u proračunu  Općine Barilović. 
 
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 91. 
Proračun Općine Barilović i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za 
godinu za koju je donesen. 
 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. 
 

Članak 92. 
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 
zakonom.  
 
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko 
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže 
za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 
„Odluku o privremenom financiranju donosi općinsko vijeće  u skladu sa zakonom i svojim 
poslovnikom. 
             Predlagatelji utvrđeni poslovnikom predstavničkog tijela mogu predložiti donošenje 
odluke o privremenom financiranju. 
          Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana 
od donošenja. 
           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 93. 
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 94. 
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Barilović nadzire Općinsko vijeće. 
 
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Barilović nadzire 
Ministarstvo financija. 
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Članak 95. 

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.  
  
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 
pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 96. 
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 97. 
Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.  
 

Članak 98. 
Općinski  načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.  
 

Članak 99. 
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi 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 
Karlovačke Županije. 
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i 
drugih propisa. 
 

Članak 100. 
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u 
skraćenom upravnom postupku. 
 
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, 
obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Barilović 
osnivač. 
 
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 drugačije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 101. 
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 
predstavnička i izvršna tijela općina,  obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
              U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni ne-upravni akt ništavim u 
slučaju: 
1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice, 
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, 
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. 
             U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od 
godine dana od donošenja pojedinačnog akta. 
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Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.“ 
 

 „Članak 101a 
              „Nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
              Kada utvrdi nepravilnosti u radu predstavničkog tijela, središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu 
predstavničkog tijela ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti 
ništavim. 
               Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“ 
 

„Članak 101 b 
               Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavničko 
tijelo  obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.  
              Predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi 
opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) predstojniku ureda državne uprave u županiji (u daljnjem 
tekstu: predstojnik) zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg 
akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 
             Predsjednik predstavničkog tijela dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode 
dostaviti općinskom načelniku.“ 
 

„Članak 101c 
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 
predstavničkom tijelu da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke. 
Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni nedostatke u roku iz stavka 
1. ovoga članka, predstojnik donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta, koja mora biti 
obrazložena. 
Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela, 
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 101 d 
Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova državne uprave koji su prenijeti na tijela Općine 
Barilović može općinskom načelniku,  davati naredbe.  
Vlada Republike Hrvatske može tijelima općine Barilović oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih 
poslova državne uprave ako općinski načelnik, ne postupaju po naredbama iz stavka 1. ovoga 
članka. „ 
„RASPUŠTANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA I RAZRJEŠENJE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA I NJEGOVOG ZAMJENIKA“ 
 

„Članak 101 e 
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:  
1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike 
Hrvatske,  
2. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, 
težih povreda zakona i drugih propisa,  
3. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka,  
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4. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,  
5. ako ne raspiše referendum iz članka 18. stavka 5. i članka 55 Statuta.“ 
 
 

„Članak 101f. 
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti 
općinskog načelnika,a i njegovog  zamjenika koji je izabran zajedno s njima ako u zakonom 
određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju. U tom 
slučaju  Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za 
obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore 
sukladno posebnom zakonu.“ 

 

„Članak 101 g. 

 Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u jedinici lokalne samouprave i 
u slučajevima:  
1. kada raspusti njezino predstavničko tijelo,  
2. kada se u jedinici lokalne samouprave ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo 
predstavničko tijelo,  
3. kada se predstavničko tijelo ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona, 
4. kada prestane mandat općinskom načelniku i njegovom zamjeniku u slučaju iz članka 55a 
stavka 1. i članka 55b stavka 1., 3. i . ovoga Statuta, 
5. kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi općinskog načelnika 
Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u jedinici 
lokalne samouprave do uspostave njezinih tijela.  
Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. „ 
 

 
Članak 102. 

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

Članak 103. 
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasniku Općine Barilović..  
 
Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, 
općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave. 
 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 

 
 

XIII. JAVNOST RADA 
 

Članak 104. 
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela  je javan. 
 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s 
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 105. 
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 
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- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Barilović i na 

web stranicama Općine Barilović 
 
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se: 

- održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Barilović i na 

web stranicama Općine Barilović. 
 
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja. 
 

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 106. 
Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti 
uređen je posebnim zakonom./ Zakon o sprečavanju sukoba interesa/ 
 
 
 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 107. 
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski 
načelnik  i Komisija za Statut, Poslovnik  Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 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 108. 
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Barilović(Službeni glasnik Općine 
Barilović br: 2/01 i 1/06) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje 
pojedino područje u zakonom propisanom roku.  
   
 

Članak 109. 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Barilović. 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Barilović (Službeni glasnik Općine 
Barilović broj:2/01 1/06). 
 
 
 
 
Klasa:012-03/09-01/02 
Ur.br.2133/06-01/09-01 
Barilović,13.07.2009 god.    Predsjednik Općinskog vijeća  
                    Općine Barilović 
                                                                                           Marinko Bišćan  v.r. 
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Ur.broj:2133/06-01/13-01 
Barilović, 19.02.2013 god. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
   Općine Barilović 

                                                                                                Marinko Bišćan  v.r.  
    
 
 
2. 
 Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović br: 2/09 i 
1/2013“ Načelnik Općine Barilović dana 02.04.2013 godine donosi: 
 

PROGRAM JAVNIH RADOVA 
NA PODRUČJU OPĆINE BARILOVIĆ 

ZA 2013. GODINU 
 
 

NAZIV PROGRAMA: 
Uređivanje javnih površina Općine Barilović . 
 
SADRŽAJ: 
1. Inicijator programa 
2. Opis i cilj programa 
3. Način provođenja programa 
4. Trajanje programa 
5. Partneri u provedbi projekta 
 
OPIS PROGRAMA 
- Uređivanje javnih površina na području Općine Barilović  
 
1.) INICIJATOR PROGRAMA 
Jedinica lokalne samouprave - Općina Barilović 
MB: 02565609, OIB: 20647441417, 
Općina Barilović obuhvaća 44 naselja . 
Sjedište općine je naselje Barilović (Barilović bb, 47252 Barilović). 
 
2.) OPIS I CILJ PROGRAMA 
Program javnih radova je mjera zapošljavanja kojoj su inicijatori i izvršitelji 
jedinice lokalne samouprave i institucije u njihovu vlasništvu, nevladine udruge i 
druge institucije. Temelji se na društveno korisnom radu i mora biti neprofitan i 
nekonkurentan postojećem gospodarstvu na tom području. 
Sredstva za plaće i troškove prijevoza, te liječnički pregled (ukoliko je potreban) 
osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje i općina Barilović a materijalna sredstva za rad, 
odnosno opremu i sredstva rada, osigurava inicijator i izvođač programa. 
Za radnike koji će obavljati poslove na području Općine Barilović ne zahtijeva se 
posebno znanje i stručna osposobljenost. 
Glavni ciljevi: 
1.) uređivanje javnih površina na području Općine Barilović 
2.) zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba iz naselja na području Općine Barilović 
Ovo je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje dugotrajno 
nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove 
nezaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave. 
Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene osobe, bez obzira na dob, razinu obrazovanja i prethodno 
radno iskustvo. 
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3.) NAČIN PROVOĐENJA PROGRAMA 
Za provođenje programa „Uređivanje javnih površina Općine Barilović predviđeno je 
zapošljavanje tri osobe. 
A) Uređivanje javnih površina Općine Barilović. 
Poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće i urednosti općine Barilović. Što uključuje sakupljanje 
otpada sa prostora ulica, parkirnih površina, čišćenje prostora oko kontejnera, čišćenje i grabljanje 
travnjaka od lišća, šiblja, smeća i drugog otpada sa razgrtanjem krtičnjaka, čišćenje putova od korova, 
grabljanje travnjaka, košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pljevnjenje ukrasnog 
grmlja od korova, čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova, orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i 
suhih grana ostalog biljnog raslinja, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar, 
plitko okopavanje 
ukrasnog grmlja, iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, radovi na čišćenju autobusnih stanica, 
čišćenje autobusnih nadstrešnica, radovi na čišćenju divljih deponija… 
 
4.) TRAJANJE PROGRAMA 
Provedba programa javnih radova predviđena je tijekom  2013. godine u duljini 6 šest mjeseci. 
 
5.) PARTNERI U PROVEDBI PROJEKTA 
Partner u provedbi projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
KLASA: 023-05/13-01/0 
UR.BROJ:2133/06-01/13-01 
Barilović,02.04 .2013 god. 
 
        Načelnik Općine Barilović 
        Dražen Peraković v.r. 
 
 
 
 
 
3. 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  “Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i 2., 
članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i , članka 13. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne 
novine" broj 92/10), članka   47a. Statuta Općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović“ broj 
2/09 i 1/13 ), te Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području 
Karlovačke županije za 2013 godinu,Načelnik  Općine Barilović dana 09.04.2013 godine donio je: 

PLAN  

OPERATIVNE  PROVEDBE POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2013 GODINU 
NA PODRUČJU  OPĆINE BARILOVIĆ  

I. 

Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne 
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje 
i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području 
Općine Bariloviću 2013. godini. 

II. 
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Plan operativne provedbe  aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku  kao i za  područje Općine Barilović  kao jedinicu lokalne samouprave. 

Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana 
ugroženosti od požara Općine Barilović temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade 
ovog Plana. 

III. 

U siječnju 2005. godine Općinsko vijeće Općine Barilović donijelo je Plan zaštite od požara  za 
područje Općine Barilović temeljen na Procjeni ugroženosti od požara za područje Općine Barilović. 

U Planu zaštite od požara za područje Općine Barilović, prema potrebi  općinski Načelnik je vršio 
usklađenje podataka. 

Općinsko vijeće Općine Barilović donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i 
održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Barilović u svibnju 2010 „Službeni glasnik 
Općine Barilović broj:2/2010 godine.  

IV. 

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) Općinsko 
vijeće Barilović  donijelo je sljedeće akte: 

- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Barilović od 12.10.2010 Klasa: 
021-05/09-01/09 Ur.broj:2133/06-01/09-01 . (objavljena u Službeni glasnik Općine Barilović broj: 
3/09) 

- Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa 10.06.2011. godine (objavljena u“ 
Službenom glasniku Općine Barilović broj 3/11“) 

- Sa tvrtkom DLS d.o.o. iz Rijeke  26.03.2013 godine, zaključen je Ugovor za izradu novog Plana 
zaštite i spašavanja a sa dosadašnjom tvrtka „ELKRON“ iz Pule, raskinut je ugovor zbog nestručno 
izrađenog Plana. 

-Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Barilović za 2012.godini razmatralo je 
predstavničko tijelo Općine Barilović  na svojoj sjednici održanoj  28.12.2012 godine  te je na istoj 
sjednici donijelo -Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Barilović za 
2013.godinu  a sve je objavljeno u  „Službeni glasnik Općine Barilović broj:3/12.“ 

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) Načelnik  
Općine Barilović donio je: 

- Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Barilović klasa: 021-05/10-01/09, 
ur.broj:2133/06-01/09-03 od 12.10.2009 

V. 

Prema Planu  zaštite od požara i njegovom ažuriranju na području  Općine Barilović djeluje: 

a)  Vatrogasna zajednica Barilović 

 koja operativno pokriva cijelo općinsko  područje za sve vrste intervencija na objektima i požarima na 
otvorenom prostoru. 
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- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara 
bez obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), 
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u 
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 

 

b) tri  dobrovoljna vatrogasna postrojba - Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva i to 
Barilović, Siča i Belajske Poljice 

-područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje  Općine Barilović, 

- zadaće: pružanje tehničke pomoći i druge pomoći svim vatrogasnim postrojbama u gašenju požara, u 
nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, samostalno 
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom kada to postrojba objektivno može sama 
odraditi, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 

Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg 
broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja 
požarišta, pa pored navedenih postrojbi na području Općine Barilović mogu intervenirati i dobrovoljna 
vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Duga Resa ). 

Posebne zadaće dobrovoljnih vatrogasnih društava su: pružanje tehničke pomoći JVP  i svim 
Dobrovoljnim vatrogasnim  društvima koja djeluju na području Općine Barilović pri intervencijama 
gašenja požara ili u nezgodama i opasnim situacijama sudjelovanje u akciji gašenja požara otvorenog 
prostora, gašenja požara građevinskih objekata, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i 
inim nesrećama. 

VI. 

S obzirom da nije bilo problema u provođenju operativnih planova niti značajnijih ekscesnih situacija 
do sada se nije ukazala potreba za značajnijom korekcijom Plana, osim provjere i korekcije osoba i 
kontakt telefonskih brojeva sudionika u realizaciji programa. U 2012. godini izvršena je zadnja 
korekcija podataka, a nakon izvršene provjere podataka u ovoj godini ustanovljeno je da nema potrebe 
za novim usklađenjem. 

VII. 

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je 
izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog 
kontrolnog pregleda šumskih putova od strane operativnih članova VZ Barilović. Za organizaciju 
provedbu ove aktivnosti zadužuje se  Općinski Načelnik i Predsjednici Mjesnih odbora. 

VIII. 

Na području Opći Barilović evidentirana je jedna lokacija. «divljih» odlagališta otpada na lokaciji  
Leskovac Barilovićki  koja  je u fazi sanacije. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Barilović zadužen je za konstantno praćenje stanja na evidentiranoj 
lokacijama, kao i poduzimanje stalnih mjera s ciljem sprječavanja nastanka novih «divljih» deponija. 

IX. 
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Motriteljsko dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara. 
Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih 
izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. 

Na području Općine Barilović  nema građevina i otvorenih površina koje su razvrstane u najviše 
kategorije ugroženosti pa se motrenja i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti 
od nastanka i širenja požara otvorenog prostora. 

Pripadnici Motriteljsko dojavne službe su osposobljeni vatrogasci  DVD Belajske Poljice, DVD 
Barilović, i DVD Siča obučeni u radne odore,opremljeni prijenosnim radio uređajem,dalekozorom, 
topografskom kartom područja i GSM aparatom. 

X. 

Lokacije motrenja su lokacije u Perjasici sa kojih je u cijelosti pokriveno područje Općine Barilović. 

Motriteljsko dojavna služba se obavlja u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i 
širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe VZ Barilović za takvo djelovanje i to u dvije 
smjene: 

- 8,00 – 16,00 sati - 1 vatrogasac 

- 16,00 – 22,00 sata – 1 vatrogasac. 

Dnevni raspored vatrogasaca za motrenje i dojavljivanje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe. 

XI. 

Izviđačko preventivne ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od 
nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe VZ Barilović za takvo djelovanje i 
to u dvije smjene: 

- 8,00 – 16,00 sati – 2 vatrogasca 

- 16,00 – 22,00 sata – 2 vatrogasca. 

Za ophodnju koriste se  vozila DVD Belajske Poljice, DVD Barilović i DVD Siča sa vatrogasnom 
opremom za gašenje požara otvorenih prostora. U slučaju potrebe može se koristiti i  kombi vozilo za 
prijevoz vatrogasaca koje je u vlasništvu Općine Barilović. Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored 
vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe. 

XII. 

Plan ophodnji na području Općine Barilović: 

1. dionica: Belajske Poljice- Barilović- Kosijersko Selo 

2. dionica:Belajske Poljice- Barilović- Perjasica 

Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom 
opremom. Dinamika Izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika, što 
se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko dojavne službe na 
zamijećene događaje požarne opasnosti na terenu ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem 
poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara u začetku. 
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XIII. 

Na području Općine Barilović trenutno nema potrebe za izgradnjom novih prosjeka i probijanja novih 
protupožarnih putova, budući je područje kvalitetno pokriveno mrežom šumskih cesta, a postoje i 
izvedeni prosjeci u zonama dalekovoda i plinovoda. 

U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog požara na području Općine Barilović angažirat će se teška mehanizacija  
tvrtke s kojom Općina Barilović ima zaključen : 

- Građevinska tvrtka   SA Bišćan d.o.o. i Podvožić  vl. Alenko Bišćan mob: 091 5137115. 

Navedena tvrtka se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku 
građevinsku mehanizaciju, a Općina Barilović se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove  po 
dostavi računa, temeljem prethodno utvrđenog i ovjerenog troškovnika radova. 

XIV. 

Vozila, oprema i tehnika svih DVD na području Općine Barilović  potrebna za djelovanje tijekom 
protupožarne sezone su pripremljena i nalazi se u ispravnom stanju. 

Postojeći kombinezoni članova DVD-a više ne zadovoljavaju važeće standarde, te je u narednom 
periodu potrebno osigurati sredstva i izvršiti nabavu novih odgovarajućih kombinezona.  

XV. 

Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području  Općine Barilović u slučaju 
nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja . Kao član Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Barilović uključen je Tomislav Mihalić,  zapovjednik  vatrogasne zajednice Općine 
Barilović a koji je ujedno i uposlenik Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, te predstavnici Ministarstva 
unutarnjih poslova (MUP-a) gospodin Alen Krainović  i predstavnik Državnog ureda za zaštitu i 
spašavanje područni ured Karlovac.  

XVI. 

Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom 
stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor  

- DVD Barilović u Bariloviću b.b. i  DVD Siča u Siči. 

XVII. 

Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju neposredne 
opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori: 

- DVD Belajske Poljice, DVD Barilović i DVD Siča 

- Školska sportska dvorana, Barilović. 

XVIII. 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog Plana  je Načelnik Općine Barilović gospodin Dražen 
Peraković mob:098 785-585 i zamjenik načelnika gospodin Miško Belavić 099 753 9146. I Tomislav 
Mihalić  091 4793-330 koji je  ujedno  uposlenik  javne vatrogasne postrojbe Karlovac.  
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XIX. 

U Proračunu Općine Barilović za 2013. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava zaštite i 
spašavanja kako slijedi: 

Vatrogasna zajednica- ……………………………………….… 220.000,00 kuna 
Zaštita i spašavanje – Ugovor  za izradu plana zaš i  spašav…… 20.000,00 kuna 
Crveni križ -…………………………………………………..…20.000,00 kuna 
Zimska služba-………………………………………………… 150.000,00 kuna  
Rad stroja na proširenju putova i usjeka za protupožarnu zaštitu 70.000,00 kuna 
Ekološka udruga „SEDRA“……………………………………..  5.000,00 kuna. 

 

XX. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Barilović i web 
stranicama  Općine Barilović i u „Službenom glasniku Općine Barilović“. 

Klasa: 214-01/13-01/01 
Ur. broj: 2133/06-01/12-02    Načelnik Općine Barilović 
       Dražen Peraković   v.r. 
 
 
 
4. 
Općina Barilović,iz Barilovića bb, MB: 02565609, OIB: 20647441417, zastupana po načelniku 
Dražen Peeraković kao Naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) 

i 
„ULJANIK“ d.o.o. iz Petrinje, J.Runjanina 2, OIB: 09247267055, zastupan po ovlaštenoj osobi 
Vedran Banaj (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) sklapaju dana  15.05.2013 godine slijedeći 

U G O V O R 
o obavljanju stručnog nadzora 

 
Članak 1. 

Naručitelj povjerava, a Izvoditelj preuzima poslove obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem 
modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Barilović, sukladno ponudibr: 58/13 od 
15.05.2013  godine koja je sastavni dio ovog Ugovora. 
 

Članak 2. 
Izvoditelj će imenovati fizičku osobu koja će obavljati poslove nadzornog inženjera koja ispunjava sve 
uvjete za obavljanje ugovorenih radova propisane pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
 

Članak 3. 
Cijena obavljanja stručnog nadzora iz članka 1. ovog Ugovora utvrđuje se u visini od 8.000,00 kuna 
gdje je pdv 2.000,00 kuna a što sveukupno iznosi 10.000,00 kuna. 
 
 

Članak 4. 
Izvođenje nadzora traje od dana uvođenja u posao do završetka svih radova prema Ugovoru o izvođenju 
javnih radova  između Općine Barilović i Ceste d.d. Poslovni park Karlovac 1a iz Belajske Poljice 
Klasa: 361-01/13 -01/09, Ur.broj: 2133/06-01/13-07 od  15.05.2013. godine. 
 

Članak 5. 
Izvoditelj se obvezuje: 
- svakodnevno nadzirati građenje tako da bude u skladu s projektima i pozitivnim propisima, 
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- provjeravati da li Izvođač radove izvodi u skladu s pravilima struke i projektima, 
- provjeravati vrste, količine i opseg izvedenih radova, 
- provjeravati da li se građevinski materijali upotrebljavaju i prerađuju u skladu s propisima, 
- provjeravati ateste materijala namijenjenih za ugradnju, 
- spriječiti ugradnju materijala s greškom, 
- da o nepravilnostima koje uoči tijekom građenja kao i o poduzetim mjerama za otklanjanje tih 
nepravilnosti pravovremeno izvijesti Naručitelja, 
- utvrditi je li iskolčenje građevine provela osoba ovlaštena za obavljanje geodetskih poslova i ima li 
izvođač 
radova suglasnost za obavljanje poslova građenja, 
- redovno, najmanje svakih 30 dana izvještavati Naručitelja o tijeku radova, 
- da u slučaju kašnjenja, ako Izvođač radova ne poduzme mjere za ubrzanje radova, obavijesti 
Naručitelja; 
- provjeravati i ovjeravati građevinske situacije, 
- nakon pregleda gradilišta u građevinski dnevnik redovno upisivati svoje primjedbe i zaključke, 
- provjeriti dinamički plan od izvođača radova konzultacijama s Naručiteljem i nadzirati dinamiku tj. 
pravovremenost građevinskih radova, 
- sastaviti završno izvješće nadzornog inženjera, 
- prisustvovati postupku primopredaje izvedenih radova, 
- vršiti sve druge poslove koje je nadzorni inženjer dužan vršiti prema Zakonu o prostornom uređenju i 
gradnji, Zakonu o obveznim odnosima te drugim pozitivnim propisima. 
 

Članak 6. 
 

Izvoditelj se obvezuje poslove stručnog nadzora obavljati pažnjom dobrog gospodara, koja odgovara 
prirodi ugovorenog posla, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, standardima i pravilima 
struke, uvijek štiteći prava i interese Naručitelja. 
 

Članak 7. 
 

Naručitelj se obvezuje nadzornom inženjeru pravovremeno priskrbiti kompletnu građevinsku 
dokumentaciju, osim one koju sukladno ovom Ugovoru ima sastaviti nadzorni inženjer. 
Naručitelj se obvezuje plaćanje izvršiti prema mjesečnim i okončanoj situaciji u roku od 30 dana od 
dana ovjere, na žiro-račun Izvoditelja, a nakon ovjerenih situacija Izvođača radova. 
 

Članak 8. 
 

Naručitelj ima pravo pratiti rad Izvoditelja u obavljanju poslova iz članka 1. ovog Ugovora, te na istog 
stavljati primjedbe. Izvoditelj je dužan primjedbe odmah uzeti u razmatranje i nastojati naći s 
Naručiteljem zadovoljavajuće rješenje. 
Bez suglasnosti Naručitelja Izvoditelj nije ovlašten mijenjati tehničku dokumentaciju na temelju koje se 
izvode radovi niti sam donositi odluke koje za posljedicu mogu imati povećanje obujma u mjeri u kojoj 
se oni mogu smatrati dodatnim radovima. 
 

Članak 9. 
 

Izvoditelj je odgovoran Naručitelju za stvarnu štetu do koje bi došlo zbog njegovih propusta u 
obavljanju bilo kojih od obveza utvrđenim ovim Ugovorom. 
 

Članak 10. 
 

Ugovorne strane suglasne su da će sve sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, a ukoliko to nije 
moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda Naručitelja. 
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Članak 11. 

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka i to po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu, a 
stupa na snagu kad ga potpišu predstavnici obje strane. 
 
 
         Klasa. 361-01/13-01/06 
         Ur.broj:233/06-01/13-02 
         Barilović, 15.05.2013 god. 
ZA IZVRŠITELJA                                                                                 ZA NARUČITELJA 
Vedran Banaj v.r.                                                                              Načelnik Općine Barilović   
          Dražen Peraković v.r. 
 
 
5. 
 Na temelju članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 19/13 – pročišćeni tekst), a sukladno članku 91. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne 
novine" broj 144/12) i objavi konačnog rezultata o izboru općinskog načelnika Općine Barilović, 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović dana 23. svibnja 2013. godine donosi 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika 

 
 

 1. Na izborima provedenim dana 19. svibnja 2013. godine na dužnost općinskog načelnika 
Općine Barilović  izabran je DRAŽEN  PERAKOVIĆ iz Barilovića 71a. 
 2. DRAŽEN PERAKOVIĆ počinje obnašati dužnost općinskog načelnika Općine Barilović 
dana 23. svibnja 2013. godine. 

 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 
 

 Člankom 8. stavak 3 Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) 
propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika izabranih 
na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora, a člankom 91. stavak 1. utvrđeno je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan, te 
njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora. 
 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović objavilo je 20. svibnja 2013. godine 
rezultat o izboru za općinskog načelnika Općine Barilović. Sukladno članku 129. stavak 3. Zakona o 
lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) na isti nije podnesen prigovor te je postao konačan. 
 Sukladno navedenom, odlučeno je kao u točkama 1. i 2. ove Odluke. 
 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
 Protiv ove Odluke može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke pokrenuti upravni 
sport pred nadležnim upravnim sudom. 
 Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na 
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. 
KLASA: 080-01/13-01/02 
URBROJ: 2133/06-01-13-2 
U Bariloviću, 23. svibnja 2013. 
       Pročelnica: 
       Irena Marinković v.r. 
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6. 
 Na temelju članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 19/13 – pročišćeni tekst), a sukladno članku 91. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne 
novine" broj 144/12) i objavi konačnog rezultata o izboru općinskog načelnika Općine Barilović, 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović dana 23. svibnja 2013. godine donosi 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika 

 
 

 1. Na izborima provedenim dana 19. svibnja 2013. godine na dužnost zamjenika općinskog 
načelnika Općine Barilović izabran je ŽELJKO KUČINIĆ IZ Belajske Poljice br:84a 
 2. ŽELJKO KUČINIĆ  počinje obnašati dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine 
Barilović  dana 23. svibnja 2013. godine. 

 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 
 

 Člankom 8. stavak 3 Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) 
propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika izabranih 
na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora, a člankom 91. stavak 1. utvrđeno je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan, te 
njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora. 
 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović objavilo je 20. svibnja 2013. godine 
rezultat o izboru za općinskog načelnika Općine Barilović. Sukladno članku 129. stavak 3. Zakona o 
lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) na isti nije podnesen prigovor te je postao konačan. 
 Sukladno navedenom, odlučeno je kao u točkama 1. i 2. ove Odluke. 
 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
 Protiv ove Odluke može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke pokrenuti upravni 
sport pred nadležnim upravnim sudom. 
 Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na 
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. 
 
KLASA: 080-01/13-01/03 
URBROJ: 2133/06-01/13-02 
U Bariloviću, 23. svibnja 2013. 
       Pročelnica: Irena Marinković v.r. 
 
7. 
 Na temelju članka 90.a i 90c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 19/13 – pročišćeni tekst), i objavi konačnog rezultata o izboru općinskog 
načelnika Općine Barilović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović dana 23. svibnja 
2013. godine donosi 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika 

 
 1. Utvrđuje se prestanak obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine 
Barilović gospodina Belavić Miška s danom 23.05.2013 godine. 
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 2. Belavić Miško ostvaruje pravo na naknadu  plaće u visini prosječno isplaćene plaće u 
natrag šest mjeseci  zaključno do 23.11.2013 godine. 
  

 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 
 

 Člankom 8. stavak 3 Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) 
propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika izabranih 
na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora, a člankom 91. stavak 1. utvrđeno je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan, te 
njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora. 
 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović objavilo je 20. svibnja 2013. godine 
rezultat o izboru za općinskog načelnika Općine Barilović. Sukladno članku 129. stavak 3. Zakona o 
lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) na isti nije podnesen prigovor te je postao konačan. 
Utvrđuje se da DRAŽEN PERAKOVIĆ počinje obnašati dužnost općinskog načelnika Općine 
Barilović dana 23. svibnja 2013. Godine, a  ŽELJKO KUČINIĆ počinje obnašati dužnost zamjenika 
općinskog načelnika  Općine Barilović dana 23.05.2013 godine. 
 Odredbom članka 90a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 19/13 – pročišćeni tekst), utvrđeno je „Osobe koje su dužnost obavljale 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 koja im je 
isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti“. 
  
 Sukladno navedenom, odlučeno je kao u točkama 1. i 2. ove Odluke. 
 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
 Protiv ove Odluke može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke pokrenuti upravni 
sport pred nadležnim upravnim sudom. 
 Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na 
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. 
KLASA: 080-01/13-01/04 
URBROJ: 2133/06-01/13-02 
U Bariloviću, 23. svibnja 2013. 
       Pročelnica: Irena Marinković v.r. 
 
 
  
 
8. 
Na temelju članka 90.a i 90c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 19/13 – pročišćeni tekst), i objavi konačnog rezultata o izboru općinskog načelnika Općine 
Barilović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović dana 23. svibnja 2013. godine 
donosi 

 
O   D   L   U  K   U 

 
o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika 

 
 1. Utvrđuje se prestanak obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine 
Barilović gospodina Milinković  Velimir s danom 23.05.2013 godine. 
 

Broj 3 -   2013   «Službeni glasnik Općine Barilović» 
 



37 
 

 
 2. Milinković Velimir ostvaruje pravo na naknadu  plaće u visini prosječno isplaćene plaće 
u natrag šest mjeseci  zaključno do 23.11.2013 godine. 
  

 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e : 
 

 Člankom 8. stavak 3 Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) 
propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika izabranih 
na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora, a člankom 91. stavak 1. utvrđeno je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan, te 
njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora. 
 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović objavilo je 20. svibnja 2013. godine 
rezultat o izboru za općinskog načelnika Općine Barilović. Sukladno članku 129. stavak 3. Zakona o 
lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) na isti nije podnesen prigovor te je postao konačan. 
Utvrđuje se da DRAŽEN PERAKOVIĆ počinje obnašati dužnost općinskog načelnika Općine 
Barilović dana 23. svibnja 2013. Godine, a  ŽELJKO KUČINIĆ počinje obnašati dužnost zamjenika 
općinskog načelnika  Općine Barilović dana 23.05.2013 godine. 
 Odredbom članka 90a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 19/13 – pročišćeni tekst), utvrđeno je „Osobe koje su dužnost obavljale 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 koja im je 
isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti“. 
  
 Sukladno navedenom, odlučeno je kao u točkama 1. i 2. ove Odluke. 
 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
 Protiv ove Odluke može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke pokrenuti upravni 
sport pred nadležnim upravnim sudom. 
 Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na 
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. 
KLASA: 080-01/13-01/05 
URBROJ: 2133/06-01/13-02 
U Bariloviću, 23. svibnja 2013. 
        Pročelnica: Irena Marinković v.r. 
 

9. 

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 
sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), Načelnik Općine Barilović , Dražen Peraković donosi, 

ODLUKU 
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se  Željko Kučinić – zamjenik Načelnika Općine Barilović 

osobom zaduženom za nepravilnosti u  Općini Barilović.. 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti: 
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Telefon: 0912844280 ili 047 847-100 

Fax: 047 847-101 

E-mail: zeljko.kucinic@gmail.com 

II. 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 
sektoru  ŽELJKO KUČINIĆ – zamjenik Načelnika Općine Barilović obvezan/obvezna je:  

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima, 

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima, 

3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o 
otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu 
proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima, 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 400-02/13-01/06 
UR.BROJ:2133/06-01/13-01 
Barilović,23.05.2013 god. 
         Načelnik Općine Barilović 
         Dražen Peraković v.r. 
   
 
 
 
10. 
 Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 
1/2013“, Odluke o izvršenju proračuna Općine Barilović za 2013 godinu “Službeni glasnik Općine 
Barilović” broj:3/2012“ te Pdluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih 
u općinskom vijeću Općine Barilović  „Službeni glasnik Općine Barilović broj:1/2013“, Načelnik 
Općine Barilović, 24.05.2013 godine donosi: 
 
 

Z A K L J U Č A K  
o ispati sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Barilović  za 1 -4 mjesec 2013 god. 
 
I 
 

 Hrvatska demokratska zajednica HDZ za 6 vijećnika ostvaruje pravo na  2.000,00 kuna. 
Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati za 2 vijećnika ostvaruje 666,64 kune 
Hrvatska socijalno liberalna stranka za 1 vijećnika ostvaruje 333,32 kune. 
Nezavisni vijećnici ne ostvaruju pravo na naknadu jer nemaju otvoren posebni račun za financiranje. 
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II 
 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka isplatit će se na račune stranaka. 
 

III 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
KLASA:021-05/13-01/03  
UR.BROJ:2133/06-01/13-02 
Barilović,  24.05.2013 god. 
         Načelnik Općine Barilović 
         Dražen Peraković v.r. 
    
 
 
11. 
 Na temelju članka 27 Pravilnika o unutarnjem redu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u 
Jedinstvenom upranom odjelu Općine Barilović «Službeni glasnik Općine Barilović broj:1/11» i  
Odluke o izvršenju Proračuna Općine Barilović za 2013 godinu «Službeni glasnik Općine Barilović 
broj:3/12» Načelnik Općine Barilović dana  24.05.2013  godine donio je slijedeći: 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I 

  
 O isplati  regresa za godišnji odmor  u visini 1.250,00 kuna neto, novoizabranim dužnosnicima 
koji istu obavljaju iz radnog odnosa, službenicima i namješteniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Barilović 
 

II 
 

 Naknade iz točke I i II ovog Zaključka teretit će stavku proračuna  konto 31219- ostali 
nenavedeni rashodi za zaposlene. 
 

III 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“ 
 
 
KLASA: 402-01/13-01/16 
UR.BROJ: 2133/06-01/13-02                                     Načelnik Općine Barilović 
               Dražen Peraković v.r. 
 
 
 
12. 
 Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 
1/2013“, Odluke o izvršenju proračuna Općine Barilović za 2013 godinu “Službeni glasnik Općine 
Barilović” broj:3/2012 i Programa dodatnih potreba u školstvu za 2013 godinu „Službeni glasnik 
Općine Barilović broj:1/2013“ ,Načelnik Općine Barilović  06.06.2013 godine donosi: 
 

Z a k l j u č a k 
o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Barilović za 2013 godinu- razdjel 02 glava 4 kt.37219 
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I 
 

 Odobrava se Osnovnoj školi Barilović: 
- 10.000,00 kuna za praćenje programa u osnovnom školstvu. 

II 
 

 Sredstva iz točke I doznačit će se O.Š. Barilović na žiro račun br: 
2400008-1190010414  K.B.K. Karlovac. 
 

III 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Glasniku Općine Barilović”. 
 
Klasa:602-01/13-01/03                                          Načelnik Općine Barilović 
Ur.broj:2133/06-01/13-04                                      Dražen Peraković  v.r. 
 
 
13. 
 Na temelju članka 18 i 19 Odluke o  socijalnoj skrbi «Službeni glasnik Općine Barilović broj: 
1/06 i članka 2 i 3 Socijalnog plana Općine Barilović za 2013 god,  «Službeni glasnik Općine 
Barilović» broj:1/13, Načelnik Općine Barilović 13.06.2013 godine donio je slijedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
I 

 Ivanu Bišćan/ oib: 37242273732/ iz Cerovac Barilovački 47, podmiruju se troškovi stanovanja- 
utroška el.energije u iznosu od 1.049,75  kuna. 
 Iznos iz stavka prvog ovog rješenja teretit će stavku proračuna Općine konto socijalni program 
a doznačit će se HEP za podmirenje računa o utrošku el.energije. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Ivan Bišćan iz Verovac barilovački 47, pisanim zahtjevom obratio se Načelniku Općine 
Barilović za podmirenje troškova stanovanja – el.energije  u iznosu od 1.049,75 kuna pod prijetnjom 
isključenja struje od strane Elektre.. U privitku zahtijeva dostavila je Rješenje Centra za socijalnu skrb  
Duga Resa iz kojeg je vidljivo da je  gospodin Ivan Bišćan socijalno ugrožena osoba te korisnik stalne 
socijalne pomoći .Načelnik Općine razmatrajući predmetni zahtjev riješio je kao u dispozitivu.  
 
Klasa: 550-01/13-01/17 
Ur.broj:2133/06-01/13-02 
                                                                          Načelnik Općine Barilović 
                                                                                   Dražen Peraković v.r. 
  
 
 
14. 
 Na temelju članka 18 i 19 Odluke o  socijalnoj skrbi «Službeni glasnik Općine Barilović broj: 
1/06 i članka 2 i 3 Socijalnog plana Općine Barilović za 2013 god,  «Službeni glasnik Općine 
Barilović» broj:1/13, Načelnik Općine Barilović 13.06.2013 godine donio je slijedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
I 

 Luketić Ljiljanki i Vlado iz Siča 28 / oib. 37248783375/, podmiruju se troškovi stanovanja- 
utroška el.energije u iznosu od 507,24  kuna. 
 Iznos iz stavka prvog ovog rješenja teretit će stavku proračuna Općine konto socijalni program 
a doznačit će se HEP za podmirenje računa o utrošku el.energije. 
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O b r a z l o ž e n j e 

 
 Luketić Ljiljanka i Vlado iz Siča 28, pisanim zahtjevom obratili su se Načelniku Općine 
Barilović za podmirenje troškova stanovanja – el.energije  u iznosu od 507,24  kune pod prijetnjom 
isključenja struje od strane Elektre.. U privitku zahtijeva dostavila je Rješenje Centra za socijalnu skrb  
Duga Resa iz kojeg je vidljivo da gospođa Ljiljanka Luketić  sa siom  Vlado Luketić su socijalno 
ugrožene osobe te korisnici stalne socijalne pomoći .Načelnik Općine razmatrajući predmetni zahtjev 
riješio je kao u dispozitivu.  
 
Klasa: 550-01/13-01/16 
Ur.broj:2133/06-01/13-02 
                                                                          Načelnik Općine Barilović 
                                                                                   Dražen Peraković v.r. 
  
 
 
15. 
 Na temelju članka 18 i 19 Odluke o  socijalnoj skrbi «Službeni glasnik Općine Barilović broj: 
1/06 i članka 2 i 3 Socijalnog plana Općine Barilović za 2013 god,  «Službeni glasnik Općine 
Barilović» broj:1/13, Načelnik Općine Barilović 20.06.2013 godine donio je slijedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
I 

 Dujam Mijo/ oib: 30874643169/ iz  Cerovac Barilovački 25, podmiruju se troškovi stanovanja- 
utroška el.energije u iznosu od 533,45  kuna. 
 Iznos iz stavka prvog ovog rješenja teretit će stavku proračuna Općine konto socijalni program 
a doznačit će se HEP za podmirenje računa o utrošku el.energije. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Dujam Mijo, pisanim zahtjevom obratio se Načelniku Općine Barilović za podmirenje troškova 
stanovanja – el.energije  u iznosu od  533,45 kuna pod prijetnjom isključenja struje od strane Elektre.. U 
privitku zahtijeva dostavio je Rješenje Centra za socijalnu skrb  Duga Resa iz kojeg je vidljivo da je i 
centar za socijalnu skrb jednokratnom novčanom pomoći obitelji Dujam Mije podmirio troškove el. 
energije te da su korisnici pomoći za uzdržavanje .Načelnik Općine razmatrajući predmetni zahtjev 
riješio je kao u dispozitivu.  
 
Klasa: 550-01/13-01/20 
Ur.broj:2133/06-01/13-02 
                                                                          Načelnik Općine Barilović 
                                                                                   Dražen Peraković v.r 
  
 
16. 
OPĆINA BARILOVIĆ , Barilović bb, 47252 Barilović, OIB: 20647441417, MB: 02565609  koju 
zastupa načelnik Dražen Peraković ( u daljnjem tekstu:Naručitelj) 
 

I 
«BMB NETKOM“ d.o.o. iz Karlovca, B.Lorkovića 4 zastupano po direktoru društva gospodinu 
Magličić Ivanu  ( u daljnjem tekstu: Izvršitelj), dana 18.06.2013 godine zaključili su slijedeći: 
 

U G O V O R   br: 1/13 
 

Članak 1. 
 Izvršitelj za naručitelja preuzima  održavanje knjigovodstvenih programa a prema ponudi 
Izvršitelja broj: 1023/13 od 28.05.2013 godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora. 
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Članak 2. 

 Izvršitelj se obvezuje izvršavati radove iz članka 1 ovog Ugovora za cijenu od 2.180,00  kuna 
mjesečno  gdje PDV iznosi 545,00 kuna a što sveukupno iznosi  2.725,00 kuna mjesečno. 
 

Članak 3. 
  Izvršitelj se obvezuje ugovorene radove  izvršavati mjesečno najkasnije do zadnjeg 
dana u mjesecu.  
 

Članak 4. 
 Ako Izvršitelj ne izvršava poslove iz članka 1Ugovora  u roku iz članka 3 ovog Ugovora zbog 
razloga izvan njegova utjecaja, više sile ili krivnje sa strane Naručitelja, ima pravo produženja roka 
izvođenja poslova za period trajanja dotične zapreke. O nastupanju takovih okolnosti Izvršitelj će 
pismenim putem obavijestiti  Naručitelja, navodeći predvidljivi rok trajanja. 
 U slučaju neopravdanog produženja roka iz članka 3 ovog Ugovora, Izvršitelj se obvezuje 
platiti zakonom propisanu zateznu kamatu na ukupnu vrijednost radova iz članka 2 ovog Ugovora. 
  
 

Članak 5. 
 Naručitelj se obvezuje Izvršitelju isplatiti ugovoreni iznos u roku od 8 dana a najkasnije do 8 
dana u narednom mjesecu za prethodni. 
 

Članak 6. 
 Plaćanje iz članka 5 ovog Ugovora izvršit  će se na žiro račun Izvršitelja  
Br: 2340009-1100144855. 
 

Članak 7. 
 Izvršitelj se obvezuje da će ugovorene poslove izvesti sukladno ovom Ugovoru prema 
pravilima struke i standardima. 
 

Članak 8. 
 Izvršitelj je dužan pravovremeno zahtijevati od naručitelja sva potrebna pojašnjenja glede 
izvršenja poslova. 
 

Članak 9. 
 Naručitelj se obvezuje Izvršitelju osigurati uvid u svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže 
Općina Barilović a sve u svrhu ažuriranja i održavanja knjigovodstvenih programa. 
 

Članak 10. 
 Ugovorne strane su suglasne sporazumno rješavati sve sporove u svezi ovog Ugovara a u koliko 
do sporazuma ne dođe, ugovaraju nadležnost suda u Karlovcu. 
 

Članak 11. 
 Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 
primjerka. 
Klasa:023-05/13-01/08 
Ur.broj:2133/06-01/13-02 
 
Za naručitelja:                                                                 Za izvršitelja: 
Načelnik Općine Barilović                                 mr. Ivan Magličić dipl.ing.  v.r.      
Dražen Peraković v.r.                                                          
 
 
17. 
Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović “Glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13” i članka 5 
Odluke o izvršenju proračuna Općine Barilović za 2013  godinu  “ Službeni glasnik Glasnik Općine 
Barilović broj:3/12 ”Načelnik Općine Barilović  dana  01.07.2013 godine donio je slijedeći: 
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Z A K L J U Č A K 

 
 o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Barilović za 2012 godinu  

konto 37221  sufinanciranje prijevoza 
 
I 

  Iz Sredstva proračuna Općine Barilović  Socijalni program 37221 iznos od 20.000,00 kuna 
koristit će se kao subvencija za opstanak autobusne linije  Lučica- Barilović – Duga Resa i Perjasica – 
Duga Resa za mjesec srpanj i kolovoz 2013 godine. 
 

II 
 
 Temeljem ovog Zaključka sa autoprijevoznikom „Autotransport Karlovac“ d.d. iz Karlovca, 
Gažanski trg 8 i Općine Barilović zaključit će se Ugovor koji će u ime Općine Barilović potpisat 
Općinski Načelnik. 
 

III 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Glasniku Općine Barilović”. 
 
Klasa: 402-01/13-01/29 
Ur.broj:2133/06-01/12-02                         Načelnik Općine Barilović 
                                                                       Dražen Peraković v.r. 
 

 
 
18. 
 Na temelju članka 14  Socijalnog plana Općine Barilović za 2013 godinu i članka 47 Statuta 
Općine Barilović  «Službeni glasnik Općine Barilović» broj:2/09 i 1/13  Načelnik Općine Barilović  
03.07.2013 godine donio je slijedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I 
  Odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od  1.000,00 kuna za obilježavanje 
humanitarne akcije za dječji dom Vladimir Nazor iz Karlovca. 
  

II 
 Sredstva iz točke I ovog Zaključka doznačit će se na račun  Doma. 

III 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
Klasa: 620-01/13-01/05 
Ur.broj:2133/06-01/13-02                                                                                                                                                                            
                                                                    Načelnik Općine 
                                                                                    Dražen Peraković v.r. 
 
19. 
 Na temelju članka 391 st. 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima /«Narodne novine», 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) Odluke Općinskog načelnika o zamjeni nekretnina te  Odluke Općinskog vijeća Općine 
Barilović o zamjeni nekretnina  sa 2 sjednice održane 08.07.2013 godine, Načelnik Općine Barilović 
raspisuje : 
 

N A T J E Č A J 
o zamjeni nekretnina 
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 Općina Barilović objavljuje javni natječaj za zamjenu nekretnina na način: 
- Općina Barilović je suvlasnik u 3/50 djelova k.č. broj: 22 stanište površine 22264 m2 upisano u 
zk.ulošak br:22 K.O. Koransko Selo, / ili u površini prema posjedovnom listu br: 100 za K.O. Koransko 
Selo 1439 m2, 
- Općina Barilović je suvlasnik u1/2 dijela k.č. broj: 26 pašnjak  površine 2338 m2  upisano u zk.ulošak 
br:26 K.O. Koransko Selo, / ili u površini prema posjedovnom listu br: 100 za K.O. Koransko Selo 
2338 m2, 
. Općina Barilović je suvlasnik u 6/25 dijela k.č. broj: 27 pašnjak Dočić površine 6121 m2 upisano u zk. 
ulošak br: 27 K.O. Koransko Selo, / ili u površini prema posjedovnom listu br: 100 za K.O. Koransko 
Selo 1439 m2, 
Prednje navedene dijelove   katastarskih čestica u K.O. Koransko Selo zamjenjuje za  29/100 dijelova 
k.č. broj: 627 oranica i pašnjak površine 20217 K.O. Koransko Selo upisano u zk. ulošak broj: 541 / ili 
u površini prema posjedovnom listu br: 48 za K.O. Koransko Selo  5830 m2. 
 
 
Rekapitulacija površina koje se zamjenjuju: 
 
Suvlasnik Općina Barilović: k.č. broj: 22 K.O. Koransko Selo u površini: 1439 m2 
                                              k.č. broj: 26 K.O. Koransko Selo u površini: 2338 m2 
              k.č. broj: 27 K.O. Koransko Selo u površini: 1439 m2 
                                                                                  Sveukupna površina: 5216 m2 
 
Privatni suvlasnik 29/100 dijelova  k.č. broj :  627 u površini 5830 m2. 
 
KLASA:944-01/13-01/05 
UR.BROJ:2133/06-01/13-03 
Barilović, 08.07.2013 god. 
 
Načelnik Općine Barilović                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
Dražen Peraković v.r.      Ivan Milašinčić v.r. 
 
 
 
20. 
 Na temelju članka 11 Programa kulture  “ Službeni Glasnik Općine Barilović broj:1/13” i 
članka 5 Odluke o izvršenju proračuna Općine Barilović za 2013  godinu  “ Službeni glasnik Glasnik 
Općine Barilović broj:3/12 ”Načelnik Općine Barilović  dana 08.07.2013 godine donio je slijedeći: 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Barilović za 2013  godinu   
konto 38119  ostale kulturne manifestacije 

I 
 

   Sredstva proračuna Općine Barilović konto 38119   turizam kulturne i zabavne manifestacije, 
iznos od 2.000,00 kuna  raspodjeljuju se kako slijedi: 
 

        - Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata ogranak Krnjak za organizaciju izložbe 
člana udruge Zdravko Valentino Novosel. 
 

II 
 

 Sredstva iz točke I ovog Zaključka doznačit će se na račun UDVDR –ogranak Krnjak. 
 

III 
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 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “ Službenom Glasniku 
Općine Barilović”. 
 
 
Klasa:610-01/13-01/05 
Ur.broj:2133/06-01/13-02                                          Načelnik Općine Barilović 
                                                                                        Dražen Peraković v.r. 
 
 
 
21.           
         
Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/2013“, 
Odluke o izvršenju proračuna Općine Barilović za 2013 godinu “Službeni glasnik Općine Barilović” 
broj:3/2012“ te točke IV Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne  / regionalne/ samouprave od 25 travnja 2013 godine 
/N.N. broj:51/13/ Načelnik Općine Barilović, 29.07.2013 godine donosi: 
 
 

Z A K L J U Č A K  
o ispati sredstava  

 
I 

1/ Koalicija Hrvatske demokratske zajednice HDZ i Hrvatska seljačka stranka HSS  za ostvarenih 6 
vijećničkih mandata u Općinskom vijeću  ostvaruje pravo na  9.000,00 kuna. 
2/ Koalicija Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati HNS,, Socijaldemokratska partija Hrvatske 
SDP, Hrvatska socijalno liberalna stanka HSLS, Socijalna demokratska srpska stranka SDSS i Hrvatska 
stranka umirovljenika HSU  za ostvarena 4 vijećnička mandata u Općinskom vijeću  ostvaruje pravo na  
6.000,00 kuna 
3/ Kandidacijska lista grupe birača nositelj liste Marinko Bišćan za ostvarena 2 vijećnička mandata u 
Općinskom vijeću ostvaruje pravo na 3.000,00 kuna. 
4. Hrvatska stranka prava HSP za ostvaren 1 vijećnički mandat  1.500,00 kuna. 
5/  Kandidacijska lista grupe birača nositelj liste Marijan Brnardić za ostvaren 1 vijećnički mandata u 
Općinskom vijeću ostvaruje pravo na 1.500,00 kuna 
 
  

II 
 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka isplatit će se iz  proračuna Općine Barilović na posebne račune 
stranaka i  kandidata – nositelja liste. 
 

III 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
KLASA:010-06/13-01/03  
UR.BROJ:2133/06-01/13-01 
Barilović,  29.07.2013 god. 
         Načelnik Općine Barilović 
         Dražen Peraković v.r. 
        
 22.                    
 
 Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 
1/2013“, Odluke o izvršenju proračuna Općine Barilović za 2013 godinu “Službeni glasnik Općine 
Barilović” broj:3/2012“ te točke III – e, Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor  
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općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda 
pripadnika hrvatskog naroda od 25 travnja 2013 godine /N.N. broj:51/13/ Načelnik Općine Barilović, 
29.07.2013 godine donosi: 
 

Z A K L J U Č A K  
o ispati sredstava  

 
I 
 

1/ Izabrani Načelnik Općine Barilović Dražen Peraković / sa 1023 glasova/ ostvaruje pravo na naknadu 
troškova izborne promidžbe u visini od 5.000,00 kuna. 
 2/ Kandidat za načelnika Općine Zvonko Spudić  / sa 411 glasova ostvaruje pravo na naknadu troškova 
izborne promidžbe u visini 2.008,80 kuna. 
3/ Kandidat  za načelnika Općine  gospodin Marijan Brnardić / sa 168 glasova/ ostvaruje pravo na 
naknadu 821,10 kuna. 
 
  

II 
 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka isplatit će se iz  proračuna Općine Barilović na posebne račune 
stranaka i  kandidata – nositelja liste. 
 

III 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
KLASA:010-06/13-01/03  
UR.BROJ:2133/06-01/13-02 
Barilović,  29.07.2013 god. 
 
         Načelnik Općine Barilović 
         Dražen Peraković v.r. 
        
 
23. 
 Na temelju članka 5  Socijalnog plana Općine Barilović za 2013 godinu «Službeni glasnik 
Općine Barilović broj: 1/13  i članka 47a Statuta Općine Barilović  «Službeni glasnik Općine Barilović» 
broj:2/09 i 1/13“, Načelnik Općine Barilović  31.07.2013 godine donio je slijedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I 
  Kristini Mateša iz Podvožić 25, odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 
kuna za subvenciju troškova liječenja supruga Željka 

II 
 Sredstva iz točke I ovog Zaključka doznačit će se na račun supruge Kristine Mateša..  

III 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
 
Klasa: 550-01/13-01/22 
Ur.broj:2133/06-01/13-02                                                                                                                                                                            
                                                                    Načelnik Općine 
                                                                                    Dražen Peraković v.r. 
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24. 
 Općina Barilović temeljem članka 4 socijalnog Plana Općine Barilović za 2013 
godinu“Službeni glasnik Općine barilović broj:1/2013“, dopisa Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb Karlovačke županije Klasa: 551-01/13-01/30, Ur.broj:2133/1-03/05-13-08 od 29 srpnja 
2013 godine i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), u predmetu odobravanja 
pomoći za ogrjev u 2013. godini, po službenoj dužnosti, donosi 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
 

1.Antun Mihalić, (OIB:29190311510) s prebivalištem u Barilovački Cerovac 15, odobrava se 
jednokratna novčana pomoć za ogrjev u iznosu od 950,00 kuna. 
2. Isplata po ovom rješenju vrši se iz sredstava proračuna Općine Barilović, a  uplatit će se u korist 
računa osobe koja vodi brigu o Mihalić Antunu, gospodina Ivana Mihalića iz Duga Rese dr. Ante 
Starčevića 39 koji je otvoren pri PBZ br: 2340009-3215855110. 

 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 Općina Barilović pokrenula je po službenoj dužnosti postupak odobravanja jednokratne 
novčane pomoći za ogrjev korisnicima pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb duga Resa, a 
koji navedeno pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi.  

Pouka o pravnom lijeku: 
 Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Karlovačkoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i 
socijalnu skrb, Karlovac, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje Upravnom 
odjelu za financije, upravu i samoupravu neposredno ili poštom u pisanom obliku, a može se izjaviti i 
usmeno na zapisnik. 
 Žalba je oslobođena naplate upravne pristojbe po čl. 7.st.1. točke 12. Zakona o upravnim 
pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 
110/04 141/04, 150/05, 129/06, 60/08, 20/10 i  69/10). 
KLASA: UP/I-550-01/13-01/01      
URBROJ: 2133/06-01/13-108     
Barilović, 31.07.2013 god.   

 Načelnik Općine Barilović 
 Dražen Peraković v.r. 

    
 
25. 
   Općina Barilović , Barilović bb, OIB:20647441417 zastupana po Načelniku Općine Barilović 
gospodinu Peraković Draženu i Tihomir Zaborski iz Perjasica 1a OIB: 78550214542, dama  09. 
kolovoza 2013 godine sklopili  su: 
 

UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA 
 

Članak 1. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Općina Barilović suvlasnik: 
- 3/50 dijelova k.č. broj: 22 Stanište oranica i pašnjak  površine 22264 m 2 upisane u zk.ulošak broj:22 
K.O. Koransko Selo, 
-1/2 dijela k.č. broj: 26 pašnjak površine 4683 m2 upisane u zk. ulošak broj:26 K.O. Koransko Selo, 
-6/25 dijjelova k.č. broj: 27 Dočić oranica i pašnjak površine 6121 m2  upisane u zk.ulošak broj:27 K.O. 
Koransko Selo, a da je Tihomir Zaborski suvlasnik 29/100 djelova k.č. broj: 627 oranica i pašnjak 
površine 20217 m2 upisane u zk.ulošak broj:541 K.O. Koransko Selo. 
 

Članak 2. 
Stranke su sporazumne da su nekretnine iz članka 1 ovog Ugovora jednake novčane vrijednosti. 
 

Članak 3. 
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Stranke su suglasne da ovim ugovorom vrše zamjenu nekretnina opisanih u članku 1 ovog Ugovora, te 
se istovremeno obvezuju da će jedna drugoj predat u posjed predmetne nekretnine na način da 
ugovaratelj Općine Barilović svoje 3/50 dijelova k.č. broj: 22 Stanište oranica i pašnjak  površine 22264 
m 2 upisane u zk.ulošak broj:22 K.O. Koransko Selo,1/2 dijela k.č. broj: 26 pašnjak površine 4683 m2 
upisane u zk. ulošak broj:26 K.O. Koransko Selo,6/25 djjelova k.č. broj: 27 Dočić oranica i pašnjak 
površine 6121 m2  upisane u zk.ulošak broj:27 K.O. Koransko Selo u zamjenu su ugovaratelju Tihomir 
Zaborski suvlasnik 29/100 djelova k.č. broj: 627 oranica i pašnjak površine 20217 m2 upisane u 
zk.ulošak broj:541 K.O. Koransko Selo. 

Članak 4. 
Ugovaratelji ovlašćuju jadan drugoga da temeljem ovog Ugovora bez ikakvog njihovog daljnjeg pitanja 
i odobrenja ishode za sebe u zemljišnim knjigama i drugim javnim knjigama upis prava vlasništva na 
zamijenjenim nekretninama sukladno članku 3 ovog Ugovora. 
 

Članak 5. 
Troškove zemljišnoknjižne provedbe, porez na promet nekretnina i ostale troškove vezane na provedbu 
ovog Ugovora, ugovaratelji snose na jednake dijelove. 
 

Članak 6. 
U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog Ugovora stranke ga vlastoručno potpisuju, a isti stupa na 
snagu po izvršenoj ovjeri potpisa od strane javnog bilježnika. 
 

Članak 7. 
Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, 
jedan za potrebe javnog bilježnika. 

Klasa: 944-01/13-01/05 
Ur.broj:2133/06-01/03 

Tihomir Zaborski v.r.      Načelnik Općine Barilović 
        Dražen Peraković v.r. 
 
        
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
1. 
Na temelju članka 38 . zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 129/05, 
109/07,125/08,36/09,150/11i144/12),članka  42 i 45 Statuta Općine Barilović “Službeni glasnik Općine 
Barilović broj:2/09 i 1/13 te članka 16 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barilović „Službeni glasnik 
Općine Barilović“br:2/09“, Općinsko vijeće na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 
12.06.2013 godine donosi : 

R J E Š E N J E 
o izboru  mandatne komisije  

 
I 

   U  mandatnu komisiju Općinskog vijeća Barilović  biraju se: 
 

Josip Dobrinić    za predsjednika  
Mejaški Damir   za člana 
Tomislav Mihalić za člana 

II 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
Klasa:021-05/13-01/11 
Ur.broj:2133/06-01/13-01 
Barilović, 12.06.2013 god. 

    Ovlašteni predsjedatelj 
  Predstojnik ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji 

    Željko Spudić dip.iur v.r. 
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2. 
Na temelju članka 45 Statuta  Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović „ broj:2/09 i 1/13, 
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Barilović podnosi slijedeće : 
 

I Z V J E Š Ć E 
 
Nakon provedenih lokalnih izbora 19.svibnja 2013. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović 
utvrdilo je: 
 

REZULTATE IZBORA ZA 
ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BARILOVIĆ 
 

I. Od ukupno 2.884 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.663 birača, odnosno 
57,66%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.663 birača, odnosno 57,66%. 
Važećih listića bilo je 1.594, odnosno 95,85%. Nevažećih je bilo 69 listića, odnosno 
4,15%. 

 
 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 
 

1. Koalicijska Lista :   HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICA-HDZ i  HRVATSKA 
SELJAČKA STRANKA-HSS 
 Nositelj liste: ŽELJKO KUČINIĆ 
  642 glasova   40,28% 
  
 
2. Koalicijska lista  : HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI    DEMOKRATI-HNS 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP 
 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS 
 SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS 
 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 
 Nositelj liste: ZVONKO SPUDIĆ, bacc.ing.sec. 
417 glasova  26,16% 
 
 
 
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA    Nositelj liste: MARINKO 
BIŠĆAN 
 214 glasova  13,43% 
 
 
 
4.   HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP    
      Nositelj liste: MIŠKO BELAVIĆ 
 199 glasova  12,48% 
 
 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA               Nositelj liste: 

MARIJAN BRNARDIĆ 
 122 glasova   7,65% 
 
 
III . Na temelju članka 84. st.1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u 
općinskom vijeću su: 
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1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA –HSS 
Nositelj liste: ŽELJKO KUČINIĆ 
 

2.   HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS 
 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP 
 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS 
 SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS 
 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 
 Nositelj liste: ZVONKO SPUDIĆ, bacc.ing.sec. 
 
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA    Nositelj 
liste:MARINKO BIŠĆAN 
 
 
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP    Nositelj liste: MIŠKO 
BELAVIĆ 
 
 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

Nositelj liste: MARIJAN BRNARDIĆ 
 
     IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste 
dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću: 

 
 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 
     HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS 
          dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani: 

1. ŽELJKO KUČINIĆ 
2. MARIJO SPUDIĆ 
3. JOSIP DOBRINIĆ 
4. TOMISLAV MIHALIĆ 
5. MIROSLAV MARČAC 
6. IVAN MILAŠINČIĆ 

 
Temeljem članka 89 Zakona o lokalnim  izborima utvrđeno je da  
  Općinski načelnik  te njegov  zamjenik za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi 
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Kako je gospodin Željko Kučinić izabran za 
zamjenika Općinskog načelnika Općine Barilović. Temeljem članka 90 stavak 4 mandat gospodina 
Željka Kučinića u predstavničkom tijelu – Općinskom vijeću miruje po sili zakona. 
Vezano na isto Općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice na svojoj sjednici održanoj 28.05.2013 
godine donio je Odluku i  umjesto Kučinić Željka odredio je da vijećnički mandat obnaša gospodin 
Željko Katić. 
 

   2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS 
 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP 
 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS 
 SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS 
 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 
      dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani: 

1. ZVONKO SPUDIĆ, bacc.ing.sec. 
2. DAMIR MEJAŠKI prof. 
3. ŽELJKO BANJAVČIĆ, ing.strj. 
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3.  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
   dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani: 

1. MARINKO BIŠĆAN 
2. VINKO BELAVIĆ 

 
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA –HSP 
  dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran: 

1. MIŠKO BELAVIĆ 
 

5 .KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
   dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran: 

1. MARIJAN BRNARDIĆ 
 
   
  V. Na temelju članka 107. st.1. u svezi članka 103. st. 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina («Narodne novine», broj 155/02, 47/10 i 80/10), utvrđuje se da na 
provedenim izborima u općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske 
nacionalne manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava za 1 mjesto. 
 
   VI. Na temelju članka 107. st.3., 4 i 5 Zakona, pravo na dodatne članove u općinskom vijeću 
ostvaruju  
 
 

1.   HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS 
 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP 
 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS 
 SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS 
 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 
      Nositelj liste: ZVONKO SPUDIĆ, bacc.ing.sec. 
      ostvarila je pravo na 1 mjesto te je s te liste izabran: 
             1  .DUŠAN LIČINA 
 
 
VII. Konstatira se da su Općinski vijećnici kako slijedi: 
 

- ŽELJKO KATIĆ  
- MARIJO SPUDIĆ 
- JOSIP DOBRINIĆ 
- TOMISLAV MIHALIĆ 
- MIROSLAV MARČAC 
- IVAN MILAŠINČIĆ 
- ZVONKO SPUDIĆ, bacc.ing.sec. 
- DAMIR MEJAŠKI prof. 
- ŽELJKO BANJAVČIĆ, ing.strj. 
- MARINKO BIŠĆAN 
- VINKO BELAVIĆ 
- MIŠKO BELAVIĆ 
- MARIJAN BRNARDIĆ 
- DUŠAN LIČINA 

 
KLASA:021-05/13-01/11 
Ur.broj:2133/06-01/13-02 
Barilović, 12.06.2013 god. 

Članovi mandatne komisije:                                      Predsjednik Mandatne komisije: 
Damir Mejaški  v.r.                                                                          Josip Dobrinić v.r. 
Tomislav Mihalić v.r. 
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3. 
Na temelju članka 87 stavak 1 Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), članka  29 
stavak 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 , članka 35  Statuta Općine Barilović “ 
“Službeni glasnik Općine Barilović” br:2/09 I 1/13 I članka 2 Poslovnika  Općinskog vijeća Općine  
Barilović  „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i  Izvješća Mandatne komisije od 12. lipnja 
2013. godine, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 
12. lipnja 2013. godine, donosi 
  

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Barilović 

 
Članak 1. 

Verificira se mandat u trajanju od četiri godine slijedećim članovima Općinskog vijeća Općine  
Barilović: 
 

- ŽELJKO KATIĆ  
- MARIJO SPUDIĆ 
- JOSIP DOBRINIĆ 
- TOMISLAV MIHALIĆ 
- MIROSLAV MARČAC 
- IVAN MILAŠINČIĆ 
- ZVONKO SPUDIĆ, bacc.ing.sec. 
- DAMIR MEJAŠKI prof. 
- ŽELJKO BANJAVČIĆ, ing.strj. 
- MARINKO BIŠĆAN 
- VINKO BELAVIĆ 
- MIŠKO BELAVIĆ 
- MARIJAN BRNARDIĆ 
- DUŠAN LIČINA 

 
                                                               Članak 2. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Barilović". 
KLASA:021-05/13-01/01 
Ur.broj:2133/06-01/13-03 
Barilović, 12.06.2013 god.  
       Ovlašteni predsjedatelj 
     Predstojnik ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji 
       Željko Spudić dip.iur v.r. 
 
4. 
Na temelju članaka 42 i 43 Statuta Općine Barilović “Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 
1/13 te članka 17 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barilović, na konstituirajućoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Barilović održanoj dana 12.06.2013 godine donosi se slijedeće: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru  komisije za izbor i imenovanje 

 općinskog vijeća Općine Barilović 
 
I 

  
  U sastav komisije za izbor i imenovanje biraju se: 
 

-  Miroslav Marčac  za predsjednika  
-   Marijo Spudić  za člana 
-    Željko Katić  za člana  
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-   Tomislav Mihalić   za člana 
-    Miško Belavić    za člana 

 
II 
 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
Klasa:021-05/13-01/12 
Ur.broj:2133/06-01/13-01 
Barilović, 12.06.2013 god.     Predsjedatelj: 
        Marijo Spudić v.r. 
 

5. 

Na temelju čl. 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
„Narodne novine“ br: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i  čl. 
32. Statuta Općine Barilović ("Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 1/13) Općinsko vijeće 
Općine Barilović  na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi 
  

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Barilović 

  
 

Članak 1. 
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Barilović  izabire se  Ivan Milašinčić. 
  

Članak 2. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Barilović". 
KLASA: 021-05/13-01/13 
Ur.broj:2133/06-01/03-01  

Predsjedavajući 
Marijo Spudić v.r. 

                                                                      
 
6.     

Na temelju čl. 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ br: 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i  čl. 32. Statuta Općine 
Barilović ("Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Barilović  na 
svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi 
  

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barilović 

  
Članak 1. 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Barilović  izabire se  Miško Belavić.. 
   

Članak 2. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Barilović". 
KLASA: 021-05/13-01/14 
Ur.broj:2133/06-01/03-01      

Predsjednik Općinskog vijeća 
 Ivan Milašinčić v.r. 
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7. 
Na temelju članka 9  stavak 3 Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj: 174/04, 79/07 , 
38/09 i 127/10),, članka 5 i  10 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja («Narodne novine» broj: 40/08 i 44/08) i članka 32  Statuta Općine Barilović «Službeni 
glasnik Općine Barilović broj: 2/09 i 1 /2013“, Općinsko vijeće Općine Barilović  na 2 . sjednici 
održanoj  08.07.2013  godine donijelo: 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Stožera  

Zaštite i spašavanja Općine Barilović 
 

Članak 1. 
 

 U Stožer zaštite i spašavanja Općine Barilović imenuju se: 
 
1. Željko Kučinić, zamjenik načelnika Općine Barilović ,  za  načelnika stožera  
2. Predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac, član 
3. Zlatko Dobrinić, član – predstavnik  II PU Duga Resa 
4. Dubravko Butala, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica  Karlovac, član 
5. Tomislav Mihalić, član , zapovjednik  vatrogasne zajednice Općine Barilović 
6. Ivan Trgovčić med.vet. , član, veterinarska ambulanta Barilović 
7. Tihana Friščić, dr.med. član, dom zdravlja Barilović. 
 

Članak 2. 
 

 Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć, priprema i sprovodi akcije zaštite i spašavanja kojima neposredno rukovodi Načelnik Općine 
Barilović. 
 Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 
velike nesreće na području Općine Barilović. 
 

Članak 3. 
 Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Općine  Barilović.  Članovi Stožera pozivaju se, 
u pravilu putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac. 
 

Članak 4 
 Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Barilović. Administrativno tehničke 
poslove za Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine  Barilović. 
 

Članak 5 
 

 Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti Odluka  o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Barilović doneseno na sjednici Općinskog vijeća 12.10.2009, 
Klasa: 021-05/09-01/09, Ur.broj:2133/06-01/09-01 objavljena u „Službeni glasnik Općine Barilović 
br:03/09“. 

 
KLASA: 810-01/13-01/03 
Ur.broj:2133/06-01/13-01 

Predsjednik Općinskokg vijeća 
Ivan Milašinčić v.r. 

                                                                         
 
8. 
 Na temelju članka 23 Zakona o komunalnom gospodarstvu “Narodne novine” broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11 i 144/12) te članka 32. Statuta Općine Barilović “ Službeni Glasnik Općine Barilović broj:2/09 i  
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1/13” Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 2. sjednici održanoj dana  08.07.2013 godine donijelo 
je: 
 

O D L U K U 
 o izmjenama i dopunama 

 ODLUKE 
O KOMUNALNOJ NAKNADI U OPĆINI BARILOVIĆ 

 
Članak 1 

 
 U Odluci o komunalnoj naknadi u Općini Barilović – pročišćeni tekst, koja je objavljena u 
„Službenom glasniku Općine Barilović  br:1/2008“,  članak 8 mijenja se i glasi: 
  

„Komunalnu naknadu obveznici plaćaju u 2 / dva/ jednaka obroka s dospijećem naplate 
od 1.1.-30.06 tekuće godine i od 01.07. – 31.12. tekuće godine“. 

 
 

                                            Članak  2. 
 
U članku 10   u drugoj alineji riječ „Poglavarstva“ zamjenjuje se sa  riječju „Načelnika“. 
 

KLASA:410-01/13-01/01 
Ur.broj:2133/06-01/13-01   Predsjednik Općinskog vijeća 
       Ivan Milašinčić vv.r. 
 
 
9. 

 
Na temelju članka 23 Zakona o komunalnom gospodarstvu “Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 
144/12) te članka 32. Statuta Općine Barilović “ Službeni Glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13” 
Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 2. sjednici održanoj dana  08.07.2013 godine donijelo je: 
 

ODLUKE 
O KOMUNALNOJ NAKNADI U OPĆINI BARILOVIĆ 

- pročišćeni tekst 
 

 
 I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Barilović, a 
posebno:: 

-naselja u Općini Barilović u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 
-područja zona u Općini Barilović, 
-koeficijent zona Kz  
-koeficijent namjene Kn za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne namjene, 
-rokovi plaćanja komunalne naknade,  
-nekretnine važne za Općinu Barilović koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od 
plaćanja komunalne naknade, 
-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobrit privremeno 
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, 
-izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u slučaju potpunog ili djelomičnog 
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade. 
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II NASESLJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA 
              

Članak 2. 
  Naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada su:  
Banjsko Selo,Barilović, Belaj, Belajski Malinac, Belajkse Poljice, Carevo Selo, Cerovac Barilovićki, 
Donji Skrad, Donji Velemerić, Donja Perjasica, Gaćeško Selo, Gornji Velemerić, Gornji Poloj, 
Kestenak, Koranska Strana, Koransko Selo, Kosjersko Selo, Koranski Brijeg, Križ Koranski, Leskovac 
Barilovićki, Lučica, Mala Kosa, Mali Kozinac, Maurovići, Marlovac, Miloševac, Mrežnica, Novi Dol, 
Novo selo Perjasičko, Orjevac, Perjasica, Podvožić, Ponorac Perjasički, Podplaninsko , Siča, Srednji 
Poloj, Svojić, Šćulac, Štirkovac, Vijenac Barilovićki, Veliki Kozinac, Točak Perjasički, Zinajevac i 
Žabljak. 
 
III PODRUČJA ZONA U OPĆINI I KOEFICIJENTI ZONA 
 

Članak 3. 
 U Općini Barilović utvrđuju se zone za plaćanje komunalne naknade i to kako slijedi: 
  -    0 zona”Poduzetnički park Karlovac” (poduzetnička zona Logorište) 

-     I zona naselja u Mjesnim odborima: Barilović, Barilovićki Vijenac, Donji Velemerić, 
Gronji Velemerić, Koranski Brijeg, Kosjersko Selo ,Siča Belaj,  Barilovićki Leskovac, 
Barilovićki Cerovac , Šćulac i Belajske Poljice. 
-    II zona naselja u Mjesnom odboru Perjasica. 

 
Članak 4. 

 Utvrđuje se koeficijent zona /Kz/ kako slijedi: 
          -  za  0   Zonu koeficijent        1,50 

-  za  I    Zonu koeficijent             1,00 
- za  II.   Zonu koeficijent          0,85 

 
 
IV KOEFICIJENT NAMJENE NEKRETNINA 

 
Članak 5. 

 Utvrđuje se koeficijent namjene nekretnina /Kn/ za poslovni prostor i građevinsko zemljište 
koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti kako slijedi: 
-Stambeni prostor  i prostor koji koriste 

 neprofitne organizacije ...........................................koeficijent 1,00 
-Garažni prostor...........................................................koeficijent  1,00 
-Neizgrađeno građevno zemljište................................. koeficijent  0,05 
-Poslovni prostor koji služi za proizvod.djelatnost..koeficijent ….  1,00 
-Poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti......koeficijent….   2,00. 
-Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent iznosi 10% 
koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor. 
 

Članak 6. 
 

 Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u 
slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent 
namjene iz članka 5 ove Odluke umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za 
stambeni prostor  odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 
Članak 7 

 Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: 
1.vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2 / u daljnjem 

tekstu: vrijednost boda/, 
2.koeficijenta zone /Kz/ 
3.koeficijenta namjene (Kn). 
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Članak 8. 
Komunalnu naknadu  obveznici plaćaju u  2 / dva/ jednaka obroka s dospijećem 

naplate od 1.1.-30.06. tekuće godine i od 01.07. – 31.12. tekuće godine“. 
 
VI OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 9. 
 Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine u kojima 
obavljaju djelatnost javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Općine Barilović  te udruge 
građana iz oblasti, športa, kulture, humanitarne i slične udruge, sakralni objekti, školski objekti i  
spomen područja. 
 

Članak 10. 
 U pojedinačnim slučajevima može se odobrit privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade: 

-osobama koji su korisnici socijalnog programa. 
 - privremeno na period od 1( jedne) godine oslobađaju se naplate komunalne naknade za 
poslovni prostor, vlasnici novo osnovanih tvrtki na području Općine Barilović . 
Privremena oslobađanja  plaćanja za korisnike iz prve alineje ovog članka  utvrđuju se na osnovu  
pojedinačnih Zaključaka Općinskog Načelnika .                                                                                                                                                                                                         
                                                                                           

Članak 11. 
 U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz 
 članka 9 ove Odluke, sredstva će se osigurat u proračunu Općine Barilović -prihodi od imovine. 

Članak 12. 
 Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj nakadi Općine  Barilović 
donijeta na sjednici Općinskog vijeća Općine Barilović 14.12.2004 godine i objavljena u “Glasniku 
Općine Barilović” broj:3/04, 1/2008. Visina boda ostaje u iznosu od 0,45 kuna/m2 kako je utvrđeno 
Odlukom od 18.11.2002 godine “Glasnik Općine Barilović” broj:4/02. 

 
Članak 13. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1.1.2013 godine, te će se 
objavit u “ Službenom Glasniku Općine Barilović”. 
 
Klasa: 410-01/13-01/01 
Ur.broj:2133/06-01/13-02 
                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                          Ivan Milašinčić v.r. 
 
 
10. 
Na temelju članka  35 Zakona o lokalnoj i područnoj  ( regionalnoj) samoupravi (Urednički 
pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje članka 31. 
stavka 1., članka 46. stavka 1 i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)  i članka  
32. Statuta Općine Barilović /»Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13»/ Općinsko 
vijeće Općine Barilović na 2. sjednici održanoj 08.07.2013 godine donijelo je 
 

O D L U K U 
O izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 
I 
 

 U Odbor za Statut i Poslovnik Općine Barilović, koji ima predsjednika potpredsjednika i  tri 
člana biraju se: 
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 1.Željko Katić  , predsjednik 
 2.Irena Marinković , potpredsjednik 
 3.Josip Dobrinić, član 
 4. Marijo Spudić., član 
 5. Marijan Brnardić član 
 
 

II 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Barilović”. 
KLASA: 021-05/13-01/15 
UR.BROJ:2133/06-01/13-01 
                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 
       Ivan Milašinčić v.r. 
                                                                       
 
  
11.      
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, dalje: 
Zakon) i članaka 32 i 47. Statuta Općine Barilović ("Službeni glasnik Općine Barilović 
broj:2/09),Općinski načelnik Općine Barilović dana 10.01.2013 godine  donio je a Općinsko vijeće 
Općine Barilović na svojoj 2 sjednici održanoj  08.07. 2013 godine slijedeću: 
 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja 

u postupcima javne nabave koje provodi Općina Barilović kao javni naručitelj 
 

Članak 1. 
Općina  Barilović,  Barilović bb,, 47252 Barilović, OIB: 20647441417, je javni naručitelj sukladno čl. 
5. Zakona. 
 

Članak 2. 
Ovom Odlukom unaprijed se imenuju ovlašteni predstavnici naručitelja za sve 
postupke javne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kn koje provodi Općina Bariilović  kao 
javni naručitelj. 
Posebnom odlukom mogu se imenovati i druge osobe, koje u slučaju imenovanja 
moraju poštivati odredbe posebne odluke kojom su imenovani, kao i odredbe ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave su: 
1. Dražen Peraković – Načelnik Općine Barilović 
2. Irena Marinković – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović ovlašteni predstavnik 
Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave, 
3. Snježana Krivačić – referent za financije, proračun i opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Barilović, ovlašteni predstavnik Naručitelja. 
 

Članak 4. 
Osobe iz čl.4. i st.2 čl.3. ove Odluke dužne su dati izjavu u smislu st.8. čl.13. Zakona 
 

Članak 5. 
Na temelju izjava potpisanih temeljem čl.4. ove Odluke sačinit će se popis u smislu 
st.9.t.1. čl.13 Zakona. 
 

Članak 6. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Barilović“ 
i  web stranici općine. 
 
KLASA: 023-05/13-01/03 
URBROJ: 2133/06-01/13-03     Predsjednik Općinskog vijeća 
        Ivan Milašinčić v.r. 
Načelnik Općine Barilović 
Dražen Peraković v.r. 
 
                                                      
 
12.     
Na temelju članka  32 Statuta Općine Barilović “Službeni Glasnik Općine Barilović 2/09 i 1/13 ”  
Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 2 sjednici održanoj dana 08.07. 2013 godine donijelo je 
slijedeće: 
 
 

R J E Š E N J E 
 
I 
 

 Imenuje se komisija  za  utvrđivanje štete od elementarne nepogode nastale za poljoprivrednim 
proizvodima  i građevinskim objektima na području Općine Barilović u sastavu: 
 
  Marijo Spudić          – predsjednik 
             Tomislav Mihalić        – član 
             Lavoslav Trgovčić     – član 
                    

II 
 

 Komisija iz točke I  ovog rješenja uvidom na terenu u slučaju elementarne nepogode zapisnički 
će evidentirat nastalu štetu na građevinskim objektima i poljoprivredi  a sve u svrhu obračuna za 
eventualne isplatu. 

III 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Barilović”. 
 
Klasa:320-01/13-01/06 
Ur.broj:2133/06-01/13-01 
 
                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ivan Milašinčić v.r. 
               
 
13. 

Na temelju članka  32 Statuta Općine Barilović “Glasnik Općine Barilović” 2/09 i 1/13»  
Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 2 sjednici održanoj dana 08.07.2013 godine donijelo je 
slijedeće: 
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 Imenuje se inventurna komisija za materijalno financijsko poslovanje proračuna Općine 
Barilović za 2013 godinu u sastavu: 
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 Željko Kučinić               – predsjednik 

Snježana Krivačić         – član 
            Miroslav Marčac           – član 

Marinko Bišćan            – član 
            Irena Marinković          – član 
 
 

II 
 

 Komisija iz točke I podnijet će izvješće Načelniku Općine i Općinskom vijeću u sklopu 
konačnog obračuna proračuna Općine za 2013 godinu. 
 

III 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja  a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Barilović”. 
Klasa:402-01/13-01/30 
Ur.broj:2133/06-01/13-01 
                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                      Ivan Milašinčić v.r. 
 
14. 
Na temelju članka  32 Statuta Općine Barilović «Službeni glasnik Općine Barilović» broj:2/09 i 1/2013  
te članka 13 Odluke o javnim priznanjima Općine Barilović“Službeni glasnik Općine Barilović 
br:1/2010“ Općinsko vijeće Općine Bariović na svojoj 2 sjednici održanoj  08.07.2013 godine donijelo 
je slijedeće: 
 
 

R J E Š E N J  E 
 
I 

 
 Imenuje se Povjerenstvo za  provođenje postupka i obradu prijedloga za dodjelu javnih 
priznanja Općine Barilović,  po raspisanom  Pozivu za podnošenje prijedloga  u sastavu : 
           1. Ivan Milašinčić      – predsjednik 
           2. Miško Belavić        - član 
           3. Dražen Peraković   - član 
           4.  Zvonko Spudić     - član 
           5.  Dušan Ličina        - član 

II 
 

 Zadaća Povjerenstva je zaprimanje i obrada prijedloga za dodjelu javnih priznanja, dizajnersko 
rješavanje priznanja i zahvalnica te predlaganje vrste priznanja  iz članaka 5 , 6 i 7 Odluke o javnim 
priznanjima Općine Barilović. 

III 
 

 Konačnu Odluku o dodjeli javnih priznanja na prijedlog Povjerenstva iz točke I ovog rješenja 
donosi Općinsko vijeće. 

IV 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Barilović»: 
KLASA: 023-05/13-01/11 
URBROJ: 2133/06-01/13-01 
                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                        Ivan Milašinčić v.r. 
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15. 
 Na temelju članka 391 st. 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima /«Narodne novine», 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj2/096 i 18/13“ 
,Općinskog vijeća Općine Barilović   na 2 sjednice održanoj  08.07.2013 godine, donijelo je: 
 

O D L U K U 
o zamjeni nekretnina 

 
 Zamjenjuju se  nekretnine čiji je suvlasnik Općina Barilović i to kako slijedi: 
-  u 3/50 dijelova k.č. broj: 22 stanište površine 22264 m2 upisano u zk.ulošak br:22 K.O. Koransko 
Selo, / ili u površini prema posjedovnom listu br: 100 za K.O. Koransko Selo 1439 m2, 
-  u1/2 dijela k.č. broj: 26 pašnjak  površine 2338 m2  upisano u zk.ulošak br:26 K.O. Koransko Selo, / 
ili u površini prema posjedovnom listu br: 100 za K.O. Koransko Selo 2338 m2, 
.  u 6/25 dijela k.č. broj: 27 pašnjak Dočić površine 6121 m2 upisano u zk. ulošak br: 27 K.O. Koransko 
Selo, / ili u površini prema posjedovnom listu br: 100 za K.O. Koransko Selo 1439 m2, 
 
 za  29/100 dijelova k.č. broj: 627 oranica i pašnjak površine 20217 K.O. Koransko Selo  / ili u 
površini prema posjedovnom listu  5830 m2/. 
 
Rekapitulacija površina koje se zamjenjuju: 
 
Suvlasnik Općina Barilović: k.č. broj: 22 K.O. Koransko Selo u površini: 1439 m2 
                                              k.č. broj: 26 K.O. Koransko Selo u površini: 2338 m2 
              k.č. broj: 27 K.O. Koransko Selo u površini: 1439 m2 
                                                                                  Sveukupna površina: 5216 m2 
 
Privatni suvlasnik 29/100 dijelova  k.č. broj :  627 u površini 5830 m2. 
                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
       Ivan Milašinčić v.r. 
 
 
16. 
 Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 
1/213“ i članka 15 stavak 2  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barilović „Službeni glasnik Općine 
Barilović broj:2/09“, Općinsko vijeće Općine Barilović na 2 sjednici održanoj 08.07.2013 godine 
donijelo je slijedeće: 
 
 

R J E Š E N J E 
O imenovanju komisije za prostorno planiranje 

 
I 
 

 U Komisiju za prostorno planiranje Općine Barilović imenuju se: 
- Ivan Mihalić – za predsjednika komisije 
- Miško Belavić – za zamjenika predsjednika 
- Branko Blašković iz Siča 6 – za člana 
- Miško Bišćan- za člana 
- Ivan Krajačić iz Gornji Velemerić za člana 
- Mile Čorić za člana 
- Željko Banjavčić – za člana 

 
II 
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 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
KLASA: 021-05/13-01/16 
Ur.broj:2133/06-01/13-01 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
        Ivan Milašinčić v.r. 

 
 
17. 
 Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 
1/213“ i članka 15 stavak 2  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barilović „Službeni glasnik Općine 
Barilović broj:2/09“, Općinsko vijeće Općine Barilović na 2 sjednici održanoj 08.07.2013 godine 
donijelo je slijedeće: 
 
 

R J E Š E N J E 
O imenovanju komisije za poljoprivredu 

 
I 
 

 U Komisiju za razvoj poljoprivrede na području Općine Barilović imenuju se: 
- Josip Oštrić – za predsjednika komisije 
- Ivan Spudić - birt – za zamjenika predsjednika 
- Goran Maglić – za člana 
- Božidar Bišćan- za člana 
- Ivana  Marčac, za člana 

 
 

 
II 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
KLASA: 021-05/13-01/16 
Ur.broj:2133/06-01/13-02 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
        Ivan Milašinčić v.r. 

 
18. 
 Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 
1/213“ i članka 15 stavak 2  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barilović „Službeni glasnik Općine 
Barilović broj:2/09“, Općinsko vijeće Općine Barilović na 2 sjednici održanoj 08.07.2013 godine 
donijelo je slijedeće: 
 

R J E Š E N J E 
O imenovanju komisije za  kandidiranje projekata prema EU fondovima 

 
I 
 

 U Komisiju za  kandidiranje projekata prema fondovima Europske unije za Općine Barilović 
imenuju se: 
- Miloš Basara – za predsjednika komisije 
- Jasna Lasić – za zamjenika predsjednika 
- Vesna Car– za člana 
- Biserka Jakšić- za člana 
- Nikola Maglić , za člana 

Broj 3 -   2013   «Službeni glasnik Općine Barilović» 
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II 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
KLASA: 021-05/13-01/16 
Ur.broj:2133/06-01/13-04 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
        Ivan Milašinčić v.r. 

 
19. 
 Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 
1/213“ i članka 15 stavak 2  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barilović „Službeni glasnik Općine 
Barilović broj:2/09“, Općinsko vijeće Općine Barilović na 2 sjednici održanoj 08.07.2013 godine 
donijelo je slijedeće: 
 
 

R J E Š E N J E 
O imenovanju komisije za ekologiju i zaštitu okoliša 

 
I 
 

 U Komisiju za ekologiju i zaštitu  okoliša Općine Barilović imenuju se: 
- Ivica Trgovčić – za predsjednika komisije 
- Dalibor Grginčić – za zamjenika predsjednika 
- Juraj Bošnjak – za člana 
- Vinko Belavić- za člana 
- Antun Trgovčić, za člana 
 

II 
 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Barilović“. 
 
KLASA: 021-05/13-01/16 
Ur.broj:2133/06-01/13-03 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
        Ivan Milašinčić v.r. 
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