
 
 
 
 
 
 
 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-01/13-01/ 
URBROJ: 2178/01-07-13- 
Slavonski Brod,   . srpnja 2013. 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine Republike Hrvatske" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 
125/08., 36/09., 150/11. i 144/12) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog 
Broda 4/12., 5/12. ), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj   . sjednici održanoj   
. srpnja  2013. godine, donosi 

 
 

O D L U  K  U 
o izmjenama i dopunama Statuta 

 Grada Slavonskog Broda 
 
 

Članak 1. 
U Statutu Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09, 
13/10.  i  Službeni  glasnik  Grada Slavonskog Broda  br.  4/12.,  5/12.)  članak  23.   stavak   3.   
mijenja se i glasi: 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredbi zakona i 
ovog Statuta, dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% 
ukupnog broja birača upisanih u Popis birača Grada, većina vijeća mjesnih odbora na 
području grada. 
 
Dodaje se stavak 4. koji glasi: 
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 
 

Članak 2. 

Članak 24. mijenja se i glasi: 
 Osim  slučajeva  iz  članka  23.  ovog  Statuta  referendum  se  raspisuje  i  za  opoziv  
gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog 
broja  birača Grada Slavonskog Broda.  
 Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje će u roku od 60 dana od dostave 



utvrditi ispravnost podnesenog zahtjeva. 

 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće 
raspisati  će  referendum  u  roku  od  30  dana  od  dana  zaprimanje  odluke  središnjeg  tijela  
državne uprave. 

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim, 
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 Gradu. 

 Ako  se na referendumu donese odluka o opozivu  gradonačelnika i njegovih 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike 
Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
gradonačelnika. 

       

Članak 3.  
Članak 25. mijenja se i glasi: 
Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova 
predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela. 
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik 
Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen 
od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama 
Zakona . Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum. 

 

      Članak 4. 
Članak 28. mijenja se i glasi: 
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 
 
      Članak 5. 
Članak 29. mijenja se i glasi:       
Odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti 
općih akata sukladno odredbama članka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. 
      Članak 6. 
Članak 31. dodaje se stavak 4.  koji glasi: 
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće. 



 
      Članak 7. 
U članku 36. podstavak 7. mijenja se i glasi: 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom 
Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno 
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno 
u skladu sa zakonom 
U istom članku mijenja se podstavak 16. koji izmijenjen glasi: 
raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonskim 
propisima 
U istom članku briše se podstavak 23. 
 
      Članak 8. 
U članku 37. stavak 3. istog članka briše se riječ „troškova“. 
 
      Članak 9. 
U članku 38. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
Predsjednik   Gradskog  vijeća  dostavlja  statut,  poslovnik,  proračun  i  druge  opće  akte  
predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika  u roku od 15 dana od 
dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku. 
 
      Članak 10. 
U članku 40. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi koje glase: 
a  počinje  danom konstituiranja  Gradskog vijeća i  traje  do stupanja  na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora. 
U stavku 3. briše se riječ „troškova“.  
 
      Članak 11. 
U članku 41. mijenja se podstavak  1. na način da se iza zareza dodaju riječi: 
„danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
upravnom postupku.“ 
Mijenja se i podstavak  3. koja izmijenjen u potpunosti glasi: 
„ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke“.  
Podstavak 4. mijenja se i glasi: 
„ako mu prestane prebivalište s područja Grada, danom prestanka prebivališta“ 
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice 
Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva“. 
 
 
      Članak 12. 
U članku 42.  iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  
„Vijećnik  je  dužan  u  roku  od  8  dana  od  dana  prihvaćanja  nespojive  dužnosti  o  tome  
obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.“ 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. iza kojeg se dodaju  stavci 4., 5. i 6. koji glase: 
„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 



3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata mu  
počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku. 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja 
s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku 
Gradskog vijeća.“ 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7. 
 
 
      Članak 13.  
U članku 43. stavak 1. dodaje se novi podstavak 8 koji glasi: 
uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnosti 
Stavak 2. mijenja se i glasi: 
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.  
 
      Članak 14. 
U članku 47. mijenja se stavak 1. koji glasi: 
Gradonačelnik zastupa Grad Slavonski Brod i izvršno je tijelo Grada. 
U članku 47. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: 
„a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do 
prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.“ 
Dodaje se novi stavak 2., 3.  i 4. koji glase: 
Iznimno  od  stavka  1.  ovog  članka  izvršno  tijelo  je  i  zamjenik  koji  obnaša  dužnost  
Gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom. 
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na 
neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika obnaša ako je 
mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata. 
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika. 
U stavku 3. koji sada postaje stavak 6. mijenja se podstavak 4. i 5.  koji izmijenjeni glase: 
upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njezinim prihodima i 
rashodima u skladu sa zakonom i statutom 
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom 
Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa 
zakonskim propisima. 
U stavku 3. iza podstavka 10. dodaje se novi podstavak 11. koji glasi: 
imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 
drugih  pravnih  osoba  kojih  je  Grad  osnivač ili  u  kojima  Grad  im  dionice  ili  udjele,  ako  
posebnim zakonom nije drugačije određeno. 
Podstavci od 11. do 19. redoslijedom se pomiču. 
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
Gradonačelnik   dostavlja  odluku  o  imenovanju  i  razrješenju  iz  stavka  1.  podstavka  11.  
Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku 
Grada Slavonskog Broda. 



 
      Članak 15.  
Članak 50. podstavak 1. mijenja se i glasi: 
-ima  pravo  obustaviti  od  primjene  opći  akt  Gradskog  vijeća  u  roku  od  8  dana  od  dana  
donošenja,  ako  ocijeni  da  je  tim  aktom  povrijeđen  zakon  ili  drugi  propis  ,  te   zatražiti  od  
Gradskog  vijeća  da  u  roku  od  8  dana  od  donošenja   odluke  o  obustavi  otkloni  uočene  
nedostatke u općem aktu. Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Gradonačelnik 
je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Brodsko-
posavskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. Predstojnik ureda državne 
uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke gradonačelnika o 
obustavi od primjene općeg akta.  
 
      Članak 16. 
Članak 53. mijenja se i glasi: 
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika odlučuju sukladno posebnom zakonu hoće li 
dužnost na koju su izabrani obnašati profesionalno ili volonterski. 
 
      Članak 17. 
Članak 54. mijenja se i glasi:  
Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona: 
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od jednog mjeseca,  
- danom prestanka prebivališta na područja Grada, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- smrću. 
 U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka dvije godine mandata 
pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava 
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja 
prijevremenih izbora za novog gradonačelnika. 
 U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost 
gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je 
bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata gradonačelnika. 
 
      Članak 18. 
Članak 55. mijenja se i glasi: 
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati u postupku propisanom zakonom i 
člankom 24. ovog Statuta. 
 
      Članak 19. 
Članak 69. stavak 2. mijenja se i glasi: 
Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima 
javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad. 
 
 
 



         Članak 20. 
Članak 87. stavak 2. mijenja se i glasi: 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište 
na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 
 

Članak 21. 
U članku 88.  stavak 1. riječi „tajnim glasovanjem“ zamjenjuju se riječima „većinom glasova 
svih članova“ 
 

Članak 22. 
U članku 98. stavak 2. brišu se riječi „dnevnom i“. 
 

Članak 23. 
U članku 102. stavak 2. iza riječi „zakonom“ dodaju se riječi „i svojim poslovnikom“,  te se 
briše riječ „prva“. 
 

Članak 24. 
U članku 109. stavak 1. briše se točka i dodaju riječi „(upravne stvari). 
U stavku 2. iza riječi akata dodaju se riječi „koje donose prvostupanjska tijela“  
 

Članak 25. 
U članku 110. briše se stavak 1. i 2. 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1. i dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu 
Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, sukladno 
posebnom zakonu. 

 
Članak 26. 

Članak 111.  mijenja se i glasi: 
Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu sukladno zakonu. 
Nadzor zakonitosti općih akata Gradskog vijeća obavlja Ured državne uprave u Brodsko-
posavskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svom djelokrugu.  
 
 

Članak 27. 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Slavonskog 
Broda". 
 
 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
 
 
 
 



Dostaviti: 
1. Predsjednik Gradskog vijeća 
2. Gradonačelnik 
3. Zamjenici gradonačelnika 
4. Članovi Gradskog vijeća 
5. Službeni glasnik 
6. Ured Državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji 
7. Dosje 
8. Dokumentacija 
9. Zapisnik 
10. Pismohrana



 
 
OBRAZLOŽENJE 

 
Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2012. godine donio je Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakon o lokalnim izborima. 
Oba zakona su objavljena u "Narodnim novinama" broj 144/12, a stupila su na snagu 29. prosinca 
2012. godine. 

Izbori za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do sada 
su bili uređeni Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave donesenim 2001. godine, a izbor gradonačelnika Zakonom o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i Zakonom o lokalnim izborima propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave da usklade statute i druge opće akte s odredbama tih zakona u roku od tri mjeseca od 
njihova stupanja na snagu. 

Odredbe Zakona o raspisivanju referenduma bile su nedovoljno definirane, a njihova 
primjena u praksi izazivala je brojne dvojbe. Izmjenama Zakona detaljnije su razrađene odredbe o 
raspisivanju lokalnog referenduma, a uvodi se i mogućnost raspisivanja savjetodavnog 
referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga predstavničkog tijela. Na ovaj se način 
utvrđuje i savjetodavni referendum kao još jedan oblik izjašnjavanja građana o pitanjima iz 
djelokruga predstavničkog tijela, iako odluka donesena na savjetodavnom referendumu za 
predstavničko tijelo nije obvezna. Novinu predstavlja odredba kojom je propisano da je 
predstavničko tijelo dužno raspisati referendum kada to predloži 20% od ukupnog broja birača u 
jedinici, pod uvjetom da je prijedlog ispravan, što podrazumijeva da je podnesen od potrebnog 
broja  birača  u  jedinici  i  da  je  referendumsko  pitanje  u  skladu  sa  zakonom.  U  tom  slučaju  će  
predstavničko tijelo zaprimljeni prijedlog dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od osam dana od zaprimanja prijedloga, a 
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u 
daljnjem roku od 60 dana odlukom utvrditi ispravnost prijedloga. Ako središnje tijelo utvrdi da je 
prijedlog ispravan, predstavničko tijelo je dužno donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 
od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 

 
Do sada je broj članova predstavničkog tijela bio propisan u rasponima, ovisno o broju 

stanovnika jedinice, s time da je svaka jedinica svojim statutom određivala točan broj članova 
predstavničkog tijela. Umjesto u rasponima, sada se propisuje točan broj članova predstavničkog 
tijela,  a  skala  po kojoj  su  jedinice  razvrstane određuje  se  prema broju  stanovnika.  U odnosu na 
broj članova predstavničkog tijela, izmjenama Zakona je utvrđeno da je broj članova 
predstavničkog tijela neparan. Nadalje, Zakon se dopunjava odredbom kojom se omogućava 
predstavničkoj manjini u predstavničkom tijelu sudjelovanje u obnašanju dužnosti potpredsjednika 
predstavničkog tijela u slučaju kada predstavničko tijelo ima dva potpredsjednika. Izmjenama 
Zakona detaljnije se određuju ovlasti za sazivanje sjednice predstavničkog tijela. 

Vezano uz institut izvršnog tijela, Zakonom je bilo propisano da je izvršno tijelo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u općini općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u 
županiji župan te da izvršne poslove obavlja u općini općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u 
županiji župan. Zakonom do sada nije bilo propisana mogućnost da zamjenici općinskog načelnika, 
gradonačelnika i župana obavljaju izvršne poslove u jedinici. Izmjenama Zakona propisuje se da je 
izvršno tijelo u jedinici iznimno i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika 
odnosno župana u slučaju prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, pod 
uvjetom da je  mandat  trajao  više  od dvije  godine.  U tom slučaju  se  neće raspisati  prijevremeni  
izbori već će dužnost obnašati zamjenik koji je izabran istovremeno sa općinskim načelnikom, 
gradonačelnikom odnosno županom. Taj će zamjenik time postati izvršno tijelo te obavljati izvršne 
poslove u jedinici, odnosno imati sva prava i dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika 
odnosno župana. U slučaju kada je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika 
odnosno župana nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori. Do 



provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana 
obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, 
do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana 
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Ako općinski načelnik, gradonačelnik odnosno 
župan ima više  zamjenika,  u  oba će slučaja  dužnost  obnašat  zamjenik  koji  je  na  kandidaturi  bio  
prvi naveden iza kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana. Ako mandat 
prestane samo zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana, neće se raspisati 
prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana, osim u 
slučaju kada je prestao mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana 
koji je izabran iz reda pripadnika nacionalnih manjina. 

 
Izmjenama Zakona preciznije se uređuje postupak koji se odnosi na pravo općinskog 

načelnika, gradonačelnika odnosno župana na donošenje odluke o obustavi od primjene općeg 
akta predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis a detaljnije 
se propisuje i postupanje nadležnih tijela nakon donošenja odluke o obustavi. 

 
Što se tiče prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana, to je 

pitanje do sada bilo regulirano ovim Zakonom. Sada su slučajevi prestanka mandata općinskog 
načelnika, gradonačelnika odnosno župana po sili zakona taksativno propisani Zakonom o lokalnim 
izborima, a u ovom je Zakonu ostao normiran pravni institut opoziva (ranije pravni institut 
razrješenja) općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovog zamjenika. Općinski 
načelnik, gradonačelnik odnosno župan i njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njima mogu se 
opozvati putem referenduma. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog 
broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, a predstavničko tijelo je obvezno raspisati 
referendum za opoziv, pod uvjetom da je prijedlog ispravan. 

 
Do sada je Zakonom bilo regulirano odlučivanje izvršnog i predstavničkog tijela o stjecanju i 

otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice. Radi problema uočenih u praksi, sada se propisuje da 
izvršno i predstavničko tijelo jedinice odlučuju, osim o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina jedinice, i o raspolaganju ostalom imovinom jedinice u skladu sa Zakonom, statutom 
jedinice i posebnim propisima. 

 
Radi otklanjanja dosadašnjih nejasnoća u praksi, decidirano se propisuje da općinski 

načelnik, gradonačelnik odnosno župan ima ovlaštenje za imenovanje i razrješenje predstavnika 
jedinice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje jedinica osniva 
za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od svog interesa, osim ako posebnim 
zakonom nije drugačije utvrđeno. Odluku o imenovanju odnosno razrješenju tih predstavnika 
općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan dužan je dostaviti predstavničkom tijelu u roku od 
osam dana od dana donošenja te istu objaviti u službenom glasilu jedinice. U nadležnosti 
predstavničkog tijela je osnivanje radnih tijela te izbor i razrješenje članova tih tijela te izbor i 
razrješenje i drugih osoba određenih zakonom, drugim propisom ili statutom. 

 
Što se tiče važeće regulative u svezi uređivanja pitanja vezanih uz izbore za tijela mjesnih 

odbora i obavljanja dužnosti članova vijeća mjesnih odbora, izmjenama Zakona prepušta se 
jedinicama da ta pitanja urede svojim statutom, odnosno drugim općim aktom jedinice. Novinu 
predstavlja odredba kojom se propisuje da je jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane 
mjesne odbore dužna provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora te da izbore za članove 
vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.  

 
Budući da odredbe Zakona nisu bile usklađene sa Zakonom o proračunu, a ujedno su bile 

nedorečene u dijelu postupka koji prethodi donošenju proračuna i odluke o privremenom 
financiranju, izmjenama Zakona ta su pitanja u cijelosti uređena. 

 
Novinu predstavlja novi pravni institut odnosno odredba kojom je propisano da će Vlada 

Republike Hrvatske, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu, istovremeno raspustiti i predstavničko tijelo i razriješiti općinskog 



načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika ako se u zakonom određenom 
roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju.  

 
Odredbe Zakona o pojedinačnim aktima nisu bile usklađene sa važećim Zakonom o općem 

upravnom postupku i Zakonom o upravnim sporovima, pa se sada usklađuju sa navedenim 
propisima. Također, u znatnoj mjeri su izmijenjene odnosno dopunjene odredbe Zakona koje se 
odnose na nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička 
tijela kao i na postupak nadzora. Ocjena zakonitosti općih akata jedinice sada je u nadležnosti 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, a iznimku predstavljaju statuti jedinica, čija ocjena 
zakonitosti je ostala u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske. Novina koja se uvodi 
izmjenama Zakona predstavlja nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u 
samoupravnom djelokrugu donose i predstavničko tijelo i izvršno tijelo, a koji do sada nisu bili 
podložni nadzoru zakonitosti. Nadzor zakonitosti tih akata obavljaju nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svom djelokrugu. Nadalje, izmjenama Zakona se po prvi puta normira 
nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela koje obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koje će, kada utvrdi nepravilnosti u radu, donijeti 
odluku kojom će sjednicu predstavničkog tijela ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a donesene 
akte na sjednici proglasiti ništavim. 

 
Izmijenjene su i odredbe Zakona o statusu odnosno načinu obnašanja dužnosti općinskog 

načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovih zamjenika te njihovih prava za vrijeme i 
nakon prestanka obnašanja dužnosti. Za razliku od dosadašnjih rješenja, sada se propisuje da svi 
općinski načelnici, gradonačelnici odnosno župani i njihovi zamjenici, neovisno o veličini i vrsti 
jedinice, mogu odlučiti o načinu obavljanja dužnosti na koju su izabrani (profesionalno ili 
volonterski) te su dužni u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost o tom dostaviti pisanu 
obavijest nadležnom upravnom tijelu jedinice. Ukoliko to ne učine, smatrat će se da dužnost 
obavljaju volonterski. Općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan i njihovi zamjenici mogu i 
tijekom mandata promijeniti način obavljanja dužnosti. 

 
 



 
 

Uz članke 1. do 5. 

Ovim je člancima izvršeno usklađivanje Statuta s izmijenjenom zakonskom regulativom o pitanjima 
kojima se uređuje referendum Izmjenama Zakona detaljnije su razrađene odredbe o raspisivanju 
lokalnog referenduma, a uvodi se i mogućnost raspisivanja savjetodavnog referenduma o 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga predstavničkog tijela. Novinu predstavlja odredba kojom je 
propisano da je predstavničko tijelo dužno raspisati referendum kada to predloži 20% od ukupnog 
broja birača u jedinici, pod uvjetom da je prijedlog ispravan, što podrazumijeva da je podnesen od 
potrebnog broja birača u jedinici i da je referendumsko pitanje u skladu sa zakonom. U tom slučaju 
će predstavničko tijelo zaprimljeni prijedlog dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od osam dana od zaprimanja prijedloga, a 
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u 
daljnjem roku od 60 dana odlukom utvrditi ispravnost prijedloga. Ako središnje tijelo utvrdi da je 
prijedlog ispravan, predstavničko tijelo je dužno donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 
od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 
Nadalje, usklađuju se i odredbe koje se odnose na postupak raspisivanja referenduma za opoziv 
gradonačelnika i njegovih zamjenika i postupak za provođenje istog. 
Uvodi se mogućnost raspisivanja savjetodavnog referenduma o pitanjima iz djelokruga rada 
Gradskog vijeća, uz određenje da odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna 
za Gradsko vijeće. 

 
 

Uz članak 6. 
Usklađenje sa člankom 24.a. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
 
 
Članak 7. 
Usklađenje sa  odredbom članka 40. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji 
uređuje da gradsko vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika, te 
sa  člankom  48.  stavak  2.  i  3.  Zakona  kojim  je  utvrđeno  da  o  stjecanju  i  otuđenju  nekretnina  i  
pokretnina  te  raspolaganju  ostalom  imovinom  vrijednosti  veće  od  0,5  %  iznosa  prihoda  bez  
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju,  
odluku donosi Gradsko vijeće. 
Nadalje podstavak 23. se briše jer temeljem članka 48. stavak 1. točka 6. imenovanje ovlaštenih 
predstavnika jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih 
pravnih osoba prelazi u nadležnost gradonačelnika.  

 
Članak 8. 
Sukladno zakonskim odredbama, briše se riječ troškova te se utvrđuje da predsjednik i 
potpredsjednici imaju pravo na naknadu.  
 
 
Članak 9.  
Sukladno zakonskim izmjenama, radi nadzora zakonitosti općih akata, predsjednik Gradskog vijeća 
dužan je dostaviti opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji i bez odgode 
gradonačelniku. Dosada je opće akte Gradskog vijeća upućivao gradonačelnik.   
 
Članak 10. 
Sukladno zakonskim izmjenama utvrđuje se da mandat članovima Gradskog vijeća počinje dnom 
konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
 
Članak 11. 
Sukladno Zakonu o lokalnim izborima usklađuju se načini prestanka mandata vijećniku prije isteka 
vremena na koje je izabran. 
 
 



 
Članak 12.  
Uređuje se način mirovanja mandata i obnašanje nespojive dužnosti u skladu s odredbama Zakona 
o lokalnim izborima. 
 
Članak 13. 
Utvrđuje se pravo vijećnika na uvid u registar birača sukladno članku 31. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, a sukladno članku 31. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, propisuje se da vijećnici ne mogu biti kazneno gonjeni niti odgovorni na 
bilo koji način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog 
vijeća. 
 
Članak 14. 
Ovim člankom, usklađuje se Statut sa odredbama Zakona o lokalnim izborima te se određuje 
trajanje mandata gradonačelnik i zamjenika. Nadalje, sukladno članku 39. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje se daje iznimno izvršno tijelo i  zamjenik 
gradonačelnik, koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost 
gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata. 
Nadalje, sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđuju se 
nadležnosti gradonačelnika. 
 
Članak 15. 
Usklađene su odredbe koje se odnose na postupak obustave općeg akta od strane gradonačelnika 
te je propisano da gradonačelnik može obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni 
da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis. Odluku o obustavi gradonačelnik donosi u roku 
od 8 dna od donošenja općeg akta, a u daljnjem roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi, 
gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da otkloni uočene nedostatke.   
Ukoliko Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Gradonačelnik bez odgode o tome 
obavještava predstojnika Ureda državne uprave u Županiji, koji će u roku od 8 dana od zaprimanja 
ocijeniti osnovanost zahtjeva. 
 
Članak 16. 
Usklađenje sa zakonskim odredbama, sadašnje rješenje dopušta gradonačelniku i zamjenicima 
gradonačelnika da odluče na koji će način obnašati dužnost na koju su izabrani- profesionalno ili 
volonterski. 
 
Članak 17. 
Usklađene sa zakonskim odredbama koje se odnosi na prestanaka mandata gradonačelniku i 
zamjenicima po sili zakona. 
 
Članak 18. 
Dosadašnji način razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika uređen je institutom opoziva. 
 
Članak 19. 
Usklađenje  sa  člankom  48.  stavak  1.  točka  6.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  
samoupravi, koji određuje ovlasti gradonačelnika za imenovanje ovlaštenih predstavnika Grada u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavak 1. točke 
5. zakona 
 
Članak 20. 
Utvrđuje se da za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 
 
Članak 21.  
Sukladno zakonskim izmjenama, utvrđuje se da se predsjednik vijeća mjesnog odbora bira 
većinom glasova svih članova, a ne tajni glasovanjem kako je bilo dosada propisano. 
 
Članak 22.  
Zbog ekonomičnosti, potrebno je brisati dnevnom, tako da se javni natječaji za raspolaganje 
imovinom objavljuju u lokalnom tisku i na web stranici 



 
Članak 23. 
Sukladno zakonskim odredbama, utvrđuje se da se odluka o privremenom financiranju donosi u 
postupku propisanom zakonom i statutom, te da se odnosi na razdoblje od 3 mjeseca. 
 
Članak 24. 
Utvrđuju se da se protiv pojedinačnih akata koje donose prvostupanjska tijela može izjaviti žalba 
nadležnom upravnom tijelu županije. 
 
Članak 25. i 26.  
Uređuje se nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata gradonačelnika i gradskog vijeća, 
nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća te općih akata Gradskog vijeća.    
 
Članak 27.  
Izmjene i dopune Statuta stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada 
Slavonskog Broda". 
       
 
 
 


