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Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) te članka 

147. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je 

na 20. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donijelo 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopuna Statuta Grada Korčule 

 

Članak 1. 

U Statutu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) u članku 23. riječ „lokalnog“ u 

zagradi zamjenjuje se riječima: „lokalnog i savjetodavnog“. 

 

Članak 2. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

 „Referendum raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog: 

 -    najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća, 

 -    Gradonačelnika, 

 -    20% ukupnog broja birača u Gradu, ili 

 -    većine vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada.“. 

 

Članak 3. 

Članka 26. mijenja se i glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je 

raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih 

odbora i gradskih kotara, Gradsko vijeće dužno se je izjasniti o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, Gradsko vijeće 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 Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno zakonu te odluku o 

utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće 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. 

 Prijedlog za raspisivanje referenduma treba sadržavati podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime i 

potpis ovlaštene osobe), prijedlog referendumskog pitanja o kojem bi birači trebali odlučivati te obrazloženje 

prijedloga za raspisivanje referenduma, ako ovim Statutom u određenom slučaju nije drukčije određeno.  

Ako je prijedlog podnijelo vijeće mjesnog odbora ili gradsko  kotara, tj. većina vijeća mjesnih odbora i 

gradskih kotara, prijedlog se podnosi u obliku zapisnika sa sjednice vijeća ili posebne odluke svakog vijeće iz koje je 

razvidan sadržaj prijedloga, uključujući referendumsko pitanje i obrazloženje, za raspisivanje referenduma, potpisanim 

od ovlaštene osobe.  

Kada prijedlog podnosi (najmanje) 20% od ukupnog broja birača Grada, takav se prijedlog podnosi sukladno 

odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje provedba referenduma a odnosi se na izjašnjavanje 

birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.“. 

 

Članak 4. 

Članak 27. mijenja se i glasi: 

„Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga, na prijedlog 

ovlaštenih osoba iz članka 25. ovog Statuta. 

Na postupak raspisivanja savjetodavnog referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 26. te 

članaka 30. do 35. ovog Statuta.“.  
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Članak 5. 

Članak 28. briše se. 

 

Članak 6. 

 U članku 33. stavku 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „osim odluke 

donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 

U  stavku 2. i 3. točke na kraju rečenice zamjenjuju se zarezom i dodaju se riječi: „ukoliko se ne radi o 

savjetodavnom referendumu kada takvo ograničenje ne postoji.“ 

 

Članak 7. 

U članku 34. stavku 2. riječi: „Gradsko vijeće“ zamjenjuje se riječju: „Gradonačelnik“. 

 

Članak 8. 

 Članak 35. mijenja se i glasi: 

 „Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 

provedba referenduma.“. 

 

Članak 9. 

U članku 43. stavku 1. iza riječi: „drugog pitanja iz“ dodaje se riječ: „samoupravnog“. 

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Mišljenje dobiveno od zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.“. 

Dosadašnji stavci 2. - 8. postaju stavci 3. - 9. 

 

Članak 10. 

U članku 44. stavak 4.  mijenja se i glasi: 

„Popis građana koji svojim potpisom podržavaju prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati osobne 

podatke građana propisane odredbama zakona kojim se uređuje referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja u 

obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma), 

u protivnom takva se inicijativa neće smatrati uredna te se po istoj neće postupati u smislu stavka 2. ovog članka.“. 

 

Članak 11. 

U članku 45. stavku 3. riječi: „i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građanina i adresa prijavljenog 

prebivališta, odnosno boravišta“ zamjenjuju se riječima: „te sadržavati osobne podatke propisane odredbama zakona 

kojim se uređuje referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave 

(predstavke građana)“. 

 

Članak 12. 

Članak 49. mijenja se i glasi: 

 „Gradsko vijeće: 

 1.   donosi Statut, odnosno njegove izmjene i/ili dopune, 

 2.   donosi opće akte kojima uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada sukladno zakonu, 

 3.   donosi odluku o Gradskim porezima,  

 4.   donosi Proračun Grada, odnosno njegove izmjene i/ili dopune, 

 5.   donosi odluku o privremenom financiranju, 

 6.   donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada, 

 7.   donosi odluku o izvršenju Proračuna Grada, 

 8.   odlučuje o kreditnom zaduživanju Grada, 

             9.  osniva radna tijela, bira i razrješava članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene 

zakonom, drugim propisima ili ovim Statutom, 

           10.  osniva, bira, odnosno razrješava članove posebnih tijela prema posebnim propisima kad je to stavljeno u 

nadležnost predstavničkom tijelu, 

           11.   uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada, 

           12. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 
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           13.   osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa za Grad te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima sukladno zakonu, 

           14.  imenuje i razrješava ravnatelje ustanova kojima je Grad (su)vlasnik kad je zakonom ili propisom 

donesenim na temelju zakona propisano da ih imenuje ili razrješava predstavničko tijelo, tj. Gradsko vijeće, 

           15.  daje suglasnost na statut, odnosno izmjene i/ili dopune statuta ustanova i drugih pravnih osoba kojima je 

Grad (su)vlasnik, ako je to zakonom ili njihovim statutima propisano, kao i na njihove druge važnije opće akte ako je u 

njihovim statutima predviđeno da se i za njih traži suglasnost predstavničkog tijela, tj. Gradskog vijeća, 

           16.   raspisuje referendum, 

           17.   donosi odluku o plaćama i drugim primanjima dužnosnika Grada, 

           18.    odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima, 

           19.  odlučuje o promjeni temeljenog kapitala u trgovačkim društvima kojima je Grad (su)vlasnik ako zakonom 

nije drukčije određeno, 

           20.   odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno zakonu, 

           21.   odlučuje o davanju koncesije sukladno zakonu, 

           22.   donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada ako zakonom 

u određenom slučaju nije drukčije određeno, 

           23.   odlučuje o pokroviteljstvu, 

           24.   donosi dokumente prostornog uređenja Grada, 

           25.   donosi smjernice, odnosno strategiju razvoja Grada, 

           26.   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 u skladu sa zakonom i ovim Statutom, 

           27.  odlučuje i o drugim pitanjima, odnosno obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, propisom donesenim 

na temelju zakona, ovim Statutom ili drugim općim aktima Grada stavljeni u djelokrug.“.        

 

Članak 13. 

Članak 50.  mijenja se i glasi: 

„Gradsko vijeće ima 15 članova - vijećnika. 

Vijećnici se biraju na način i po postupku koji je propisan posebnim zakonom.“. 

 

Članak 14. 

Članci 51., 52., 53., 55., 56. i 57. brišu se. 

 

Članak 15. 

U članku 58. stavku 2. riječ: „Poslovnik“ iza riječi: „Proračuna Grada i“ zamjenjuju se riječima: „Poslovnik 

Gradskog vijeća (u nastavku teksta: Poslovnik)“. 

 

Članak 16. 

U članku 61. iza riječi: „putem“ stavlja se točka a riječi: „te se održavati putem video veze 

(videokonferencija)“ brišu se. 

 

Članak 17. 

Iza članka 61. dodaje se novi članci 61.a i 61.b koji glase: 

 

„Članak 61.a 

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na obrazloženi 

zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u roku od 8 dana. 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazložen zahtjev najmanje jedne 

trećine vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se održati u roku od 

15 dana od dana sazivanja. 
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Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima. 

 

Članak 61.b 

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je statut, poslovnik, proračun i druge opće akte dostaviti predstojniku 

Ureda državne uprave u Županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode 

Gradonačelniku.“. 

 

Članak 18 

Iza članka 64. dodaju se novi naslovi te  članci 64.a, 64.b, 64.c, 64.,d, 64.e, 64.f i 64.g koji glase: 

 

„Vijećnički mandat 

 

Članak 64 .a 

Mandat vijećnicima izabranim na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja 

Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća sukladno zakonu kojim se uređuje 

lokalna i područna (regionalna) samouprava. 

 

Članak 64.b 

Mandat vijećnicima izabranim na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća 

izabranog na redovnim izborima. 

 

Članak 64.c 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 

Članak 64.d 

Vijećniku mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran: 

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 na području Grada, danom prestanka prebivališta, 

5 ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim 

se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 

Pisana ostavka vijećnika podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovog članka treba biti zaprimljena 

najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća. Pisana ostavka treba biti ovjerena kod javnog 

bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. 

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak. 

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat 

ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka. 

 

Članak 64.e 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 

nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, tj. vijećnika Gradskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme 

vijećnika zamjenjuje zamjenik sukladno zakonu. 

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijesti predsjednika 

Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka. 

Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona. 
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Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese 

pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti, 

Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnose pisani zahtjev iz stavka 4. 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 

opisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata 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.  

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

 

Prava i dužnosti vijećnika 

 

Članak 64.f 

  Vijećnici svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 64.g 

Vijećnik ima pravo i dužnost: 

- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća, 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, 

- predlagati  Gradskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na 

prijedloge akata, 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća, 

- postavljati pitanja Gradonačelniku i njegovom zamjeniku, 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnom tijelu kojih je član 

i glasovati, 

- prihvatiti se članstva u najviše tri radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće, 

             - tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s time koristiti 

njihove stručne i tehničke usluge,  

 - uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost vijećnika. 

Vijećnik ne može biti kažnjeno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 

iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Gradskog vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s posebnim propisima, za koje 

sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika.“. 

 

Članak 19. 

Članak 66. mijenja se i glasi: 

„Izvršno tijelo Grada je Gradonačelnik. 

Gradonačelnik ima jednog zamjenika. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost 

Gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom. 

Zamjenik gradonačelnika 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 u Gradu. 

Zamjenik gradonačelnika iz stavka 3. i 4. ovog članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i 

dužnosti Gradonačelnika.“. 

 

Članak 20. 

Članak 67. mijenja se i glasi: 
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„Mandat Gradonačelnika i njegova zamjenika izabranih na redovnim (svake četvrte godine) ili prijevremenim 

izborima 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. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka mandat Gradonačelnika i njegova zamjenika koje je Vlada Republike 

Hrvatske razriješila istovremeno kada je i raspustila Gradsko vijeće sukladno zakonu, traje do stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća i razrješenja Gradonačelnika. 

Gradonačelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.“. 

 

Članak 21. 

Članak 68. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 

      1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 

postupku, 

      2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

             3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 

jednog mjeseca, 

      4. danom prestanka prebivališta na području Grada, 

      5. danom prestanka hrvatskog državljanstva, 

 6. smrću. 

U slučaju prestanka mandata Gradonačelnika prije isteka dvije godine mandata pročelnik upravnog tijela 

nadležnog za službeničke donose 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 dvije godine mandata, dužnost Gradonačelnika do 

kraja mandata obnaša njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.  

Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njime mogu se tijekom trajanja mandata opozvati 

putem referenduma sukladno zakonu i ovom Statutu.“. 

 

Članak 22. 

Članak 69. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. 

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu 

obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada o tome na koji način će obnašati dužnost. 

Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da 

dužnost obavlja volonterski. 

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka mandata određen 

posebnim zakonom, odnosno ovim Statutom. 

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti tijekom mandata, dostavom 

pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu Grada. 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. 

ovog članka.“. 

 

Članak 23. 

Članak 70. mijenja se i glasi: 

„Osobe iz članka 69. ovog Statuta koje dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja 

dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž 

osiguranja.  

Osobe iz  članka  69. ovog Statuta koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad. 

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad osoba iz stavka 1. i 2. ovog članka, kao i druga 

prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti Gradonačelnika i njegova zamjenika određuju se posebnim 

zakonom.“. 

 

Članak 24. 

Članak 71. mijenja se i glasi: 
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„Gradonačelnik zastupa Grad. 

Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave 

prenijetih u djelokrug tijela Grada. 

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.“. 

 

Članak 25. 

Članak 72. mijenja se i glasi: 

 „Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene 

opći akt Gradskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijeti 

odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo 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 iz stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik je dužan bez 

odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg 

akata.“. 

 

Članak 26. 

Članak 73. mijenja se i glasi: 

„Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradonačelnik. 

Izvršne poslove obavlja i Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučaju  iz članka 

66. stavka 3. ovog Statuta.“. 

 

Članak 27. 

Članak 74. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelnik: 

1. predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata te priprema prijedloge općih akata, odnosno daje 

mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 

3. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te 

nadzire njihov rad, 

4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, 

propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Grada, 

5. upravlja prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom, 

6. odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnine te raspolaganja ostalom imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonom,  

7. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba iz članka 49. točke 13. ovog Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 

8. daje punomoći za zastupanje Grada u pojedinim stvarima, 

9. donosi plan javne nabave te potrebite odluke u postupku javne nabave u skladu sa zakonom, 

 10. donosi plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 

 11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada, 

 12. nadzire rad trgovačkih društava i ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Grad (su)vlasnik, 

           13. odlučuje o svim pitanjima vezanih za rad trgovačkih društava, ustanova, odnosno drugi pravni osoba kojima 

je Grad (su)vlasnik, a koja zakonom, propisima donesenim na temelju zakona ili njihovim statutima nisu stavljena u 

nadležnost predstavničkog tijela, tj. Gradskog vijeća,   

            14. utvrđuje i predlaže Gradskom vijeću prijedlog Proračuna Grada, njegove izmjene i dopune, odluku o 

izvršavanju Proračuna Grada, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada i naredbodavatelj je za 

izvršenje Proračuna Grada, 

15. daje suglasnost na pojedine akte ustanova u (su)vlasništvu Grada, ukoliko to nije izrijekom zakona, 

propisa donesenih na temelju zakona ili statuta tih ustanova stavljeno u nadležnost predstavničkog tijela, tj. Gradskog 

vijeća, 
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            16. daje različite suglasnosti i odobrenja koja se traže zakonom ili propisima donesenim na temelju zakona od 

jedinica lokalne samouprave, a nije izrijekom tih propisa određeno da isto daje predstavničko tijelo, tj. Gradsko vijeće,   

17. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada, 

18. predlaže izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

19. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, 

20. daje prethodnu suglasnost na izmjene cijena komunalnih usluga kada je to zakonom određeno, 

            21. obavlja druge poslove, odnosno odlučuje o svim onim pitanjima koja su izrijekom zakona, propisa 

donesenim na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata Grada stavljena u nadležnost izvršnom tijelu, tj. 

Gradonačelniku,       

            22. obavlja i druge poslove, odnosno odlučuje o svim onim pitanjima koja nisu izrijekom zakona, propisa 

donesenim na temelju zakona, ovim Statutom ili drugim općima aktima Grada stavljena u nadležnost predstavničkom 

tijelu, tj. Gradskom vijeću. 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 7. ovog članka, Gradonačelnik je dužan dostaviti 

Gradskom vijeću u roku 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Grada.“. 

 

Članak 28. 

Iza članka 74. dodaje se novi članak 74.a koji glasi: 

 

„Članak 74.a 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi, u pisanom obliku, polugodišnja izvješća 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.  

Izvješće sadrži bitne informacije o planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktivnostima, o 

započetim i o dovršenim odnosno nedovršenim kapitalnim projektima, važnijim aktima koje je Gradonačelnik donio u 

vremenu za koje se podnosi izvješće te o provedbi općih akata Gradskog vijeća, i uz to, koliko to Gradonačelnik bude 

smatrao svrsishodnim, odgovarajuću analizu. 

Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, Gradsko vijeće može od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim 

pitanjima iz njegovog djelokruga.  

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva.  

Izvješća iz stavka 1. i 4. ovog članka, Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću, putem predsjednika 

Gradskog vijeća. 

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka 

od šest mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.“. 

 

Članak 29. 

Iza članka 76. dodaje se novi naslov i novi članci 76.a, 76.b i 76.c koji glase: 

 

„3. Raspuštanje Gradskog vijeća i razrješenje Gradonačelnika 

 

Članak 76.a 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada 

Republike Hrvatske raspustit će Vijeće: 

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 vijećnika potrebnih za rad i donošenje odluka, 

4. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od tri mjeseca, 

5. ako ne  raspiše referendum sukladno zakonu i ovim Statutom. 

 

 

 



9 
 

Članak 76.b 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada 

Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Vijeće i razriješiti Gradonačelnika i njegova zamjenika koji je izabran 

zajedno s njime, ako u zakonom određenom roku ne bude donesen Proračun Grada, odnosno odluka o privremenom 

financiranju. 

 

Članak 76.c 

U slučaju razrješenja u smislu članka 76.a odnosno članka 76.b ovog Statuta Vlada Republike Hrvatske 

imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske, s ovlastima propisanim zakonom.“. 

 

Članak 30. 

Članak 91. mijenja se i glasi: 

„Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.  

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

mjesnog odbora čije se  vijeće bira.  

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim 

sustavom.  

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko vijeće posebnom odlukom, odgovarajućom 

primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, kojom 

će se osim izbornog postupka, podrobnije sukladno zakonu i ovim Statutom urediti konstituiranje, biranje predsjednika 

i potpredsjednika vijeća, mandat odnosno prestanak mandata članovima vijeća te obavljanje dužnosti člana vijeća.“. 

 

Članak 31. 

Članak 92. mijenja se i glasi: 

„Grad je obvezan provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora. 

 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće. 

 Mandat člana vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. 

 Mandat članu vijeća mjesnog odbora prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima 

određenim posebnom odlukom Gradskog vijeća iz članka 91. stavka 4. ovog Statuta.  

 Članovi vijeća mjesnih odbora nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora dužnost obavljaju počasno, bez naknade, ukoliko posebnom 

odlukom iz članka 91. stavka 4. ovog Statuta nije drukčije određeno.“. 

 

Članak 32. 

U članku 93. stavku 3. riječ: „Gradonačelnik“ zamjenjuje se riječima; „Gradsko vijeće“. 

 

Članak 33. 

Članak 94. mijenja se i glasi: 

 „Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova vijeća bira predsjednika vijeća na 

vrijeme od četiri godine.  

 Pravo predlaganja kandidata za predsjednika vijeća mjesnog odbora ima svaki član vijeća. 

Vijeće mjesnog odbora može na prijedlog pojedinog člana vijeća odlučiti da se izbor predsjednika vijeća obavi 

tajnim glasovanjem. U slučaju tajnog glasovanja, tajno glasovanje se obavlja u dva kruga. Ako u prvom krugu nijedan 

kandidat nije dobio potrebitu većinu, u drugi krug idu dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najviše glasova. Ako 

ni u drugom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebitu većinu, izbori se ponavljaju sve dok se ne izabere predsjednik. 

Postupak tajnog glasovanja provodi osoba koja predsjeda sjednici vijeća mjesnog odbora, uz pomoć dva člana 

vijeća koje izabere vijeće. 

U slučaju da istovremeno prestane mandat predsjedniku i potpredsjedniku vijeća mjesnog odbora, odnosno 

vijeće istovremeno ostane bez predsjednika i potpredsjednika vijeća, sjednicu vijeća radi izbora predsjednika i/ili 

potpredsjednika saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.“. 

 

Članak 34. 

U članku 97. stavak 4. mijenja se i glasi: 
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„Odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako vijeće mjesnog odbora u određenom slučaju ne odluči da se 

tajno glasuje.“. 

Stavak 5. briše se.  

 

Članak 35. 

U članku 98. stavku 1. iza riječi: “potpredsjedniku“ dodaje se riječ: „vijeća“. 

Stavak 4. mijenja se i glasi: 

„O nepovjerenju predsjedniku, odnosno potpredsjedniku vijeća glasuje se javno, ako vijeće ne odluči da se o 

nepovjerenju glasuje tajno.“. 

 

Članak 36. 

Članak 99. mijenja se i glasi: 

 „Vijeće mjesnog odbora: 

      1. donosi pravila mjesnog odbora, 

      2. donosi program rada mjesnog odbora, 

3. donosi financijski plan mjesnog odbora, 

      4. donosi godišnji obračun mjesnog odbora, 

      5. donosi pravila mjesnog odbora, 

 6. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, 

 7. donosi poslovnik o svom radu, 

 8. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća, 

            9. saziva (mjesne) zborove građana, 

          10. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u Proračunu Grada kao i o drugim sredstvima 

iz drugih izvora, 

          11. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradonačelniku o drugim inicijativama i 

prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području, odnosno za odvajanjem dijela područja drugog 

mjesnog odbora i pripajanju tog područja svom mjesnom odboru i obratno, 

          12. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada, 

          13. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora, 

          14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim 

općim aktima Gradskog vijeća.  

 Pod malim komunalnim akcijama u smislu stavka 1. točke 6. ovog članka razumijevaju se gradnja, uređivanje i 

održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni 

standard građana na području mjesnog odbora a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne 

mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju i električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, 

nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).“. 

 

Članka 37. 

U članku 100. stavku 2. iza riječi: „Statutom“ dodaje se zarez a iza zareza riječi: „posebnom odlukom 

Gradskog vijeća iz članka 91. stavka 4. ovog Statuta“. 

 

Članak 38. 

Članak 101. mijenja se i glasi: 

„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 poboljšanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, 

socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području. U programu rada mogu biti iskazani i 

financijski pokazatelji planiranih troškova planiranih određenih aktivnosti i izvora prihoda a što ne utječe na obvezu 

donošenja financijskog plana, ako zakonom nije drukčije određeno. 

 Program rada utvrđuje se za tekuću kalendarsku godinu a zasniva se na realnim potrebama i mogućnostima te 

na planiranim, odnosno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada i iz drugih izvora financiranja, kojeg je vijeće 

mjesnog odbora dužno donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja Proračuna Grada za odnosnu 

proračunsku godinu.  
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Program rada može se  tijekom godine mijenjati. 

Program rada obvezno se dostavlja upravnom tijelu Grada nadležnom za mjesnu samoupravu u roku od 15 

dana od dana donošenja.“. 

 

Članak 39. 

Iza članka 101. dodaje se novi naslov koja glasi: „Financijski plan i godišnji obračun“ a članak 102. mijenja se 

i glasi: 

 „Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji financijski plan koji sadržava dohodovnu i rashodovnu stranu, tj. 

izvore sredstava za financiranje pojedinih aktivnosti i rada mjesnog odbora te raspodjelu raspoloživih sredstava po 

pojedinim aktivnostima (stavkama), kojeg je vijeće dužno donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja 

Proračuna Grada za odnosnu proračunsku godinu, ako zakonom nije drukčije određeno. 

 Financijski plan zasniva se na planiranim, odnosno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada i iz drugih 

izvora financiranja. 

 Financijski plan može se tijekom godine mijenjati. 

 Financijski plan obvezno se dostavlja upravnom tijelu Grada nadležnom za mjesnu samoupravu na nadzor i 

davanje suglasnosti, u kojem sudjeluje i upravno tijelo nadležno za proračun i financije, u roku od 15 dana od dana 

donošenja. 

Realizacija financijskog plana ne može započeti dok se na njega ne dobije suglasnost, koju daje 

Gradonačelnik. Ako se Gradonačelnik u roku od 30 dana od dana dostave (urednog) financijskog plana ne očituje o 

financijskom planu, smatrat će se da je suglasnost dana. Dok Gradonačelnik ne da suglasnost ili dok ne proteke rok za 

davanje suglasnosti, realizacija financijskog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna ne može se započeti.“. 

 

Članak 40. 

Iza članka 102. dodaje se novi članak 102.a koji glasi: 

 

„Članak 102.a 

Godišnji obračun mjesnog odbora donosi se sukladno posebnim propisima.“. 

 

Članak 41. 

Iza članka 117. dodaje se novi članci 117.a i 117.b koji glase: 

 

„Članak 117.a 

Temeljni financijsku akt Grada je Proračun Grada. 

Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 

Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje Proračuna. Podneseni 

prijedlog Proračuna Gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o Proračunu u 

cjelini. 

Proračun Grada dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom. 

 

Članak 117.b 

 Ukoliko se Proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se 

privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.  

 Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i Poslovnikom. 

Predlagatelji utvrđeni Poslovnikom 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 42. 

U članku 122. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Tijelo iz stavka 2. ovog članka dužno je prije donošenja odluke o davanju jamstva ishoditi suglasnost 

nadležnog tijela ako je takva suglasnost uvjetovana posebnim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju 

zakona.“. 
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Članak 43. 

U članku 125. u stavku 2. riječi: „danom objave.“ zamjenjuju se riječima: „dan nakon objave.“. 

 

Članak 44. 

U članku 127. stavku 2. riječ: „odluke“ zamjenjuje se riječju: „zaključke“. 

 

Članak 45. 

Članak 129. mijenja se i glasi: 

„Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o 

pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća kad je to određeno zakonom, 

pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose 

prvostupanjska tijela državne uprave. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donose upravna tijela Grada, može se izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu Županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o 

upravnim sporovima.“. 

 

Članak 46. 

U članku 147. stavku 6.  riječ: „osam“ zamjenjuje se brojem: “8“, a u članku 149. stavku 4. riječ: „šest“ 

zamjenjuje se brojem: „6“. 

 

Članak 47. 

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnika Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada 

Korčule. 

 

Članak 48. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“, 

osim odredbi članka 18. koje se odnose na mirovanje mandata, odredbi članka 22. te odredbi članka 27. koje se odnose 

na izmjenu članka 74. točku 6. i 7. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. 

Odredba članka 64.d stavka 4. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

 

KLASA: 021-05/09-03/24                 

URBROJ: 2138/01-01-13-2                       

Korčula. 18. ožujka 2013.             

                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK 

                                   GRADSKOG VIJEĆA                     

                                                                                                                                         Lovro Krstulović, dr. med. dent. 

 

 


