NACRT PRIJEDLOGA
Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj
samoupravi („Narodne novine“, broj 144/20) te članaka 47. stavka 1. točke 1. i 161. stavka 1. Statuta Grada
Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ____. sjednici
održanoj dana _________ 2021. godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule
Članak 1.
U članku 20. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) u stavku 2. riječ:
“obavljanja“ zamjenjuje se riječju: „povjerenih“, a riječi: „koji su preneseni na“ zamjenjuje se riječima: „koje
obavljaju upravna“.
Članak 2.
U članku 22. riječ: „mjesnog“ briše se.
Članak 3.
U članku 23. stavku 1. podstavka 4. se mijenja i glasi:
„- o opozivu gradonačelnika,“.
Članak 4.
(1) U članku 25. stavku 2. riječ: „središnji“ u odgovarajućem padežu briše se.
(2) Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„(6) Odluku o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova članova Gradskog vijeća.“.
Članak 5.
Naslov iznad članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:
„Zborovi građana
Članak 34.
(1) Zborovi građana mogu se sazivati zbog izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značaja.
(2) Zborove saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
(3) Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, odnosno
gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.
(4) Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće te gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja
građana o pitanjima od značenja za Grad.
(5) Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo
područje ili za dio područja Grada, pojedina naselja ili dijelova naselja na području Grada, a mogu se sazvati i
za cijelo područje mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.
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(6) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, odnosno gradski kotar, a
savjetodavno za Gradsko vijeće, odnosno gradonačelnika.“.
Članak 6.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„(1) Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva.
(2) Poziv iz stavka 1. ovog članka se može uputiti preko sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem
na oglasnim pločama, na mrežnoj stranici Grada ili na drugi prikladni način.
(3) Poziv za zbor građana sadrži mjesto i vrijeme održavanja zbora te pitanja o kojima se građani
izjašnjavaju, tj. koja su na dnevnom redu zbora građana.
(4) Poziv za zbor građana mora se javno oglasiti najmanje pet dana prije održavanja zbora građana.“.
Članak 7.
Članak 36. mijenja se i glasi:
„(1) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača
upisanih u popis birača za čije područje je sazvan zbog građana.
(2) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih
ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.“.
Članak 8.
Članak 37. mijenja se i glasi:
„Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom
Gradskog vijeća.“.
Članak 9.
Članci 38. do 41. brišu se.
Članak 10.
Članak 42. mijenja se i glasi:
„(1) Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog
značaja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od zaprimanja prijedloga.
(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“.
Članak 11.
Iza članka 42. dodaje se novi članka 42.a koji glasi.
„Članka 42.a
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima druga pitanja uredit će se posebnom
odlukom Gradskog vijeća.“.
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Članak 12.
Članak 43. mijenja se i glasi:
„(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada 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.
(2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi,
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe te neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima
tijela Grada. Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“.
Članak 13.
U članku 48. stavku 1. broj: „15“ zamjenjuje se brojem: „13“.
Članak 14.
U članku 51. stavku 3. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se.
Članak 15.
U članku 53. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život,
zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu već vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice
Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“.
Članak 16.
U članku 54. stavku 3. riječ: „središnjeg“ briše se.
Članak 17.
U članku 55. riječi: „predstojniku Ureda državne uprave u Županiji“ zamjenjuje se riječima:
„nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 18.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je zakonom zabranjeno
kandidiranje, može se kandidirati za člana predstavničkog tijela, tj. vijećnika Gradskog vijeća, a ukoliko bude
izabrana za člana Gradskog vijeća, tj. vijećnika, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti,
odnosno prihvaćanja dužnosti člana Gradskog vijeća, tj. vijećnika obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za
poslove Gradskog vijeća.
(2) Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome
obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje
mirovati protekom toga roka.
(3) Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.
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(4) Vijećniku kojeg je gradonačelnik imenovao za privremenog zamjenika gradonačelnika, mandat
miruje po sili zakona od dana kada je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti.
(5) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju
prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća. 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.
(6) Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 5. ovog
članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
(7) Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća.
(8) Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 7. ovog članka počinje teći od dana
dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisani Zakonom o općem upravnom postupku, a ne
može trajati kraće od 6 mjeseci. Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata, osmog dana od dana dostave obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.
(9) Vijećnika kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu sa
zakonom.
(10) Na sjednicama Gradskog vijeća umjesto vijećnika koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je
mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno
zakonu.
(11) Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se
tražiti samo jedanput u tijeku mandata.
(12) Iznimno, ograničenje iz stavka 11. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja
dužnosti vijećnika kojem je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovog članka.“.
Članak 19.
U članku 64. u stavku 3. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom, a iza zareza dodaju se riječi:
„sukladno sporazumu s poslodavcem.“.
Članak 20.
U članku 65. stavku 1. podstavku 5. riječi: „i njegovom zamjeniku“ brišu se.
Članak 21.
Članak 68. mijenja se i glasi:
„Izvršno tijelo Grada je gradonačelnik“.
Članak 22.
(1) U članku 69. stavku 1. riječi: „i njegova zamjenika izabranih“ se brišu, a riječ: „izabranih“
zamjenjuje se riječju: „izabran“.
(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka mandat gradonačelnika kojeg je Vlada Republike Hrvatske
razriješila istovremeno kada je i raspustila Gradsko vijeće, traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća i razrješenju gradonačelnika.“.
(3) U stavku 3. riječi: „i njegov zamjenik“ se brišu a riječi: „biraju se“ zamjenjuje se riječima: „ bira se“.
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Članak 23.
(1) U članku 70. stavku 1. riječi: „i njegovom zamjeniku“ brišu se.
(2) Stavak 3. briše se.
Članak 24.
Članak 71. mijenja se i glasi:
„(1) Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.
(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača Grada
- 2/3 vijećnika.
(3) Ako je raspisivanja referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada, Gradsko
vijeća raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i
područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi
na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu.
(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju
referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.
(5) Referendum za opoziv gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
gradonačelnika.“.
Članak 25.
(1) U članku 72. stavku 1. riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.
(2) U stavku 2. zarez iza riječi: referenduma“ zamjenjuj se točkom, a riječi: „odnosno odredbe ovog
Statuta koje se odnose na referendum.“ brišu se.
Članak 26.
(1) U članku 73. stavku 1. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se.
(2) U stavku 2. riječ: „Osobe“ zamjenjuje se riječju: „Osoba“, a riječ: „dužne su“ zamjenjuje se
riječima: „dužna je“.
(3) U stavku 5. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ: „mogu“ zamjenjuje se riječju: „može“.
(4) Stavak 6. mijenja se i glasi:
„Ako u obavijesti iz stavka 5. ovog članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti,
novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.“.
(5) U stavku 7. riječi: „odnosno njegov zamjenik“ briši se, a riječ: „mogu“ zamjenjuje se riječju:
„može“.
Članak 27.
Članak 74. mijenja se i glasi:
„(1) Gradonačelnik koji dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
ostvaruje pravo na plaću, staž osiguranja, kao i druga prava sukladno zakonu i posebnoj odluci Gradskog vijeća
donesenoj temeljem zakona i ovog Statutu.
(2) Gradonačelnik koji dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu za rad sukladno zakonu i
posebnoj odluci Gradskog vijeća donesenoj na temelju zakona i ovog Statuta.
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(3) Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad, gradonačelniku, kao i druga prava
vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti gradonačelnika određuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća,
sukladno zakonu.“.
Članak 28.
U članku 75. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave
tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“.
Članak 29.
U članku 76. stavku 2. riječi: „predstojnika Ureda državne uprave u Županiji“ zamjenjuju se riječima:
„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“.
Članak 30.
U članku 77. stavak 2. briše se.
Članak 31.
Članak 81. mijenja se i glasi:
„(1) Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, zamijenit će
privremeni zamjenik kojeg će imenovati gradonačelnik na početku mandata iz reda vijećnika.
(2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.
(3) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje Grada.
(4) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.
(5) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata gradonačelnika, raspisat će
se prijevremeni izbori za gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će
se povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
(6) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je gradonačelnik bio onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
(7) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela nadležnog za
službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
(8) O okolnostima iz stavka 5. ovog članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.“.
Članak 32.
Članka 82. mijenja se i glasi:
„Na prijedlog 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,
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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 3 mjeseca,
5. ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je utvrđeno da je dopušteni prijedlog podnesen
od dovoljnog broja birača, u skladu s odredbama zakona koji uređuje lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma,
6. ako ne raspiše referendum za opoziv gradonačelnika iz članka 71. stavka 3. ovog Statuta,
7. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju
te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz članka 128. ovog Statuta,
8. ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim u slučaju iz članka 128. ovog
Statuta.“.
Članak 33.
U članku 83. stavku 1. riječ: „središnjeg“ te riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njime“
brišu se.
Članak 34.
Članak 85. mijenja se i glasi:
„(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i povjerenih poslova državne uprave
ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
(2) U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Grada imaju ovlasti i obveze tijela
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.
(3) Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.“.
Članka 35.
U članku 107. stavku 1. u točki 9. riječ: „mjesne“ briše se.
Članak 36.
U članku 128. stavku 1. riječ: „središnjeg“ i riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran s njime“ brišu
se.
Članak 37.
U članku 129. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog
ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom.“.
Članak 38.
Iza članka 129. dodaje se novi članak 129.a koji glasi:
„Članak 129.a
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun a gradonačelnik je onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika
gradonačelnika iz članka 81. ovog Statuta.“.
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Članak 39.
Članak 143. mijenja se i glasi:
„(1) 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).
(2) Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima
u prvom stupnju.
(3) 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.
(4) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donose upravna tijela Grada u obavljanju
povjerenih poslova držane uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim
zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
(5) Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(6) Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama
Zakona o upravnim sporovima.
(7) Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom
Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog
djelokruga Grada.“.
Članak 40.
U članku 158. stavku 3. riječi: „i zamjeniku gradonačelnika“ brišu se.
Članak 41.
Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada
Korčule.
Članak 42.
(1) Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Korčule“, osim članaka 3., 14., 20., 21., 22. stavaka 1. i 3., 23., 25. stavka 1., 26. stavaka 1., 2. i 4., 27., 28., 31.,
33., 36., 38. i 40. koji stupaju na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike
i župane.
(2) Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnost u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 144/20) nastavljaju s obavljanjem
dužnosti do isteka tekućeg mandata.
(3) Osoba zatečena na dužnost zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 144/20) nastavlja s
obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2138/01-01-21Korčula, _______________
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
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Obrazloženje
Hrvatski sabor donio je 15. prosinca 2020. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) koji je stupio na snagu 24. 12. 2020. osim članaka 10., 12,, 13., 14., 15.,
17., 18., 19., 24. i 26. tog Zakona koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane (čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama….).
Prijelaznim odredbama je propisano jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje
statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona u roku od 60 dana (instruktivni rok) od dana stupanja na
snagu tog Zakona.
Također je Zakonom o izmjenama i dopunama….određeno da u općinama, gradovima i županijama u kojima se
smanjuje broj članova predstavničkog tijela sukladno odredbama tog Zakon, članovi predstavničkih tijela
zatečenih na dužnosti u trenutku stupanja na snagu tog Zakona nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka
tekućeg mandata.
Isto tako je navedeno da u općinama, gradovima i županijama u kojima se ukida, odnosno smanjuje broj
zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana sukladno odredbama tog Zakona, osobe zatečene na
dužnosti zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana u trenutku stupanja na snagu tog Zakona
nastavljaju obnašanje dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Sukladno izmijenjenom članku 28. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Gradsko vijeće će
imati 13 vijećnika, umjesto dosadašnjih 15. Broj predstavničkog tijela JLS je neparan i to tako da predstavničko
tijelo općine i grada s više od 2.500 do 10.000 stanovnika, ima 13 članova, tako da po toj odredbi Gradsko
vijeće će imati 13 članova.
Sukladno izmijenjenom članku 41. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Grad Korčula, kao
jedinica lokalne samouprave s manje od 10.000 stanovnika, nema zamjenika gradonačelnika.
Uz izmjene i dopune koje proizlaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 140/20), na što se odnosi najveći dio izmjena i dopuna, izvršene se neznatna
usklađenja vezana za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 98/19), koja su inače striktne naravi i statutom se ne mogu mijenjati ili propisivati drugačije u odnosu na
iste, kao i Zakona o lokalnim izborima (NN 144/20) s obzirom da su neke odredbe iz Zakona o lokalnim
izborima bile i u Statutu, i s obzirom izmjene istih valja isto ugraditi u Statut kroz izmjene (dopune) istog.
Radi preglednosti izmjena i dopuna dalje je razloženo što se u pojedinom članku mijenja, dopunjuje ili se brišu.
Tekst označen crvenom bojom i žutom bojom su članci iz postojećeg Statuta koji se ili brišu, ili im se u tekstu
dopunjuju ili mijenjaju pojedine riječi, rečenici ili stavci ili mijenjaju cjeloviti članci ili se brišu.
Članak 1.
U članku 20. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) u stavku 2. riječ:
“obavljanja“ zamjenjuje se riječju: „povjerenih“, a riječi: „koji su preneseni na“ zamjenjuje se riječima: „koje
obavljaju upravna“.
Članak 20.
(1) Grad može sukladno zakonu obavljati i određene poslove državne uprave.
(2) Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Grada podmiruju se iz
državnog proračuna.
Članak 2.
U članku 22. riječ: „mjesnog“ briše se.
9

Članak 22.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem (lokalnog i
savjetodavnog) referenduma i mjesnog zbora građana sukladno zakonu i ovim Statutom.
Članak 3.
U članku 23. stavku 1. podstavka 4. se mijenja i glasi:
„- o opozivu gradonačelnika,“.
Članak 23.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja:
- o prijedlogu o promjeni Statuta Grada,
- o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća,
- o prijedlogu za promjenu područja Grada,
- o opozivu gradonačelnika i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njime,
- kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Članak 4.
U članku 25. stavku 2. riječ: „središnji“ u odgovarajućem padežu briše se.
Iza stavka 5. dodaje se novi 6. koji glasi:
„(6) Odluku o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova članova Gradskog vijeća.“.
Članak 25.
(1) 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.
(2) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, predsjednik
Gradskog vijeće dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
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Članak 5.
Naslov iznad članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:
Zborovi građana
Članak 34.
(1) Zborovi građana mogu se sazivati zbog izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značaja.
(2) Zborove saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
(3) Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, odnosno
gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.
(4) Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće te gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja
građana o pitanjima od značenja za Grad.
(5) Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo
područje ili za dio područja Grada, pojedina naselja ili dijelova naselja na području Grada, a mogu se sazvati i
za cijelo područje mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.
(6) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, odnosno gradski kotar, a
savjetodavno za Gradsko vijeće, odnosno gradonačelnika.
Mjesni zborovi građana
Članak 34.
(1) Mjesni zborovi građana sazivaju se zbog izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog
značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog
značaja.
(2) Mjesni zborovi građana sazivaju se za dio područja mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara koji
čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i sl.), a mogu se sazivati za
cjelokupno područje mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara ukoliko broj upisanih birača za taj mjesni odbor,
odnosno gradski kotar ne prelazi 2.000 birača.
(3) Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, odnosno gradski kotar, ali
ne obvezuje Gradsko vijeće.
Članak 6.
Članak 35. mijenja se i glasi:
„(1) Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva.
(2) Poziv iz stavka 1. ovog članka se može uputiti preko sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem
na oglasnim pločama, na mrežnoj stranici Grada ili na drugi prikladni način.
(3) Poziv za zbor građana sadrži mjesto i vrijeme održavanja zbora te pitanja o kojima se građani
izjašnjavaju, tj. koja su na dnevnom redu zbora građana.
(4) Poziv za zbor građana mora se javno oglasiti najmanje pet dana prije održavanja zbora građana.“.
Članak 35.
(1) Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara svojom odlukom.
(2) Odluka o sazivanju mjesnog zbora građana obvezno se objavljuje isticanjem odluke na oglasnoj
ploči mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara na kojoj se sukladno mjesnim prilikama uobičajeno ističu
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različite objave, a može se objaviti i na drugi prikladan način (lokalni radio, dnevni tisak, web stranice Grada i
dr.).
(3) Odluka o sazivanju mjesnog zbora građana mora se oglasiti na oglasnoj ploči najmanje pet dana
prije održavanja mjesnog zbora građana.
(4) Odluka o sazivanju mjesnog zbora građana mora sadržavati naziv sazivača, naznaku područja
mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara za koje se saziva mjesni zbor građana, vrijeme i prostor održavanja
zbora te prijedlog dnevnog reda.
(5) Ukoliko je za raspravu na mjesnom zboru građana nužno upoznavanje građana s prijedlogom nekog
akta, sazivač zbora je dužan od dana objave do dana održavanja zbora omogućiti građanima uvid u pisani
materijal, određujući mjesto i vrijeme uvida, a što mora biti naznačeno u odluci o sazivanju mjesnog zbora
građana.
Članak 7.
Članak 36. mijenja se i glasi:
(1) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača
upisanih
u popis birača za čije područje je sazvan zbog građana.
(2) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih
ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 36.
(1) Mjesni zbor građana može se održati i pravovaljano odlučivati ako je uredno sazvan sukladno članku
35. ovog Statuta i ako je zboru nazočno najmanje 10% birača upisanih u popis birača (kvorum) koji se odnosi na
područje za koje se provodi mjesni zbor građana.
(2) Ukoliko se tijekom trajanja mjesnog zbora građana utvrdi da kvoruma više nema, zbor se prekida, a
o nastavku zbora vijeće mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara donosi posebnu odluku u roku od 30 dana od
dana prekinutog zbora, s tim da se objavljuje samo odluka o određivanju (novog) vremena i mjesta održavanja
nastavka mjesnog zbora, ali najmanje tri dana prije održavanja nastavka mjesnog zbora građana.
Članak 8.
Članak 37. mijenja se i glasi:
„Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom
Gradskog vijeća.“.
Članak 37.
(1) Mjesni zbor građana odluke donosi većinom glasova nazočnih građana.
(2) Odluke se na mjesnom zboru građana donose javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom
glasova nazočnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
(3) U slučaju tajnog izjašnjavanja, mjesni zbor građana određuje posebno povjerenstvo od tri člana koje
će provesti i utvrditi rezultat tajnog izjašnjavanja.
Članak 9.
Članci 38. do 41. brišu se.
Članak 38.
Mjesni zbor građana vodi, tj. predsjedava mu predsjednik vijeća mjesnog odbora, odnosno gradskog
kotara ili član vijeća kojeg za to odredi vijeće, kao predsjedatelj zbora.
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Članak 39.
(1) Ako nakon 15 minuta nakon zakazanog početka mjesnog zbora građana nije nazočan potreban broj
građana (kvorum) zbor se raspušta, tj. predsjedatelj zbora utvrđuje činjenicu nepostojanja kvoruma i donosi
odluku o neodržavanju zbora zbog nedostatka kvoruma, o čemu predsjedatelj sastavlja zabilješku za potrebe
arhiva mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara.
(2) Ako do zakazanog početka mjesnog zbora građana, a najkasnije 15 minuta nakon zakazanog
početka, ovlaštena osoba iz članka 38. ovog Statuta ne bude nazočna početku zbora ili odbije vođenje zbora,
mjesni zbor građana se ne može održati, tj. smatra se raspuštenim.
(3) U slučaju da ne dođe do održavanja mjesnog zbora građana iz razloga što na početku zbora nije
nazočan potreban broj građana (kvorum) ili nema ovlaštene osobe za predsjedanje zborom, vijeće mjesnog
odbora, odnosno gradskog kotara je dužno zakazati novi zbor u roku od 30 dana od dana neodržanog zbora, s
tim da se objavljuje samo odluka o određivanju (novog) vremena i mjesta održavanja zbora, ali najmanje tri
dana prije održavanja (novog) mjesnog zbora građana.
(4) Ako i nakon drugog zakazivanja mjesnog zbora građana isti ne bude održan iz razloga što nije bilo
kvoruma, vijeće mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara nije u obvezi (ponovno) zakazivati novi zbor po
istom pitanju.
(5) Ako je do neodržavanja mjesnog zbora građana i po drugi put došlo zbog nenazočnosti ovlaštene
osobe za predsjedanje zboru ili odbijanja vođenja zbora od strane ovlaštene osobe, vijeće mjesnog odbora je
dužno zakazati (novi) mjesni zbor u primjerenom roku, ali ne dužem od 30 dana od dana neodržanog zbora
građana.
Članak 40.
(1) O mjesnom zboru građana vodi se zapisnik kojeg vodi zapisničar, koji na prijedlog predsjedatelja
zbora, određuje zbor građana.
(2) Zapisnik potpisuje predsjedatelj zbora građana, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, koje na
prijedlog predsjedatelja određuje zbor. Ukoliko zbor ne odredi dva ovjerovitelja zapisnika jer nitko od nazočnih
građana ne želi prihvatiti tu obvezu, zapisnik potpisuje samo predsjedatelj i zapisničar.
(3) Zapisnik se mora izraditi u roku od tri dana od dana održavanja mjesnog zbora građana i staviti ga u
nacrtu predsjedatelju i ovjeroviteljima (ukoliko ih ima) na uvid i ovjeru.
(4) Ukoliko ovjerovitelji odbiju ovjeriti zapisnik zbog valjanih razloga, predsjedatelj odlučuje o izmjeni
odnosno doradi zapisnika po primjedbama ovjerovitelja. Ukoliko predsjedatelj smatra da za odbijanje
potpisivanje od strane ovjerovitelja nema valjanog razloga ili što smatra da su traženja neprihvatljiva, o čemu je
dužan sačiniti zabilješku koja čini sastavni dio zapisnika, potpisuje zapisnik zajedno s zapisničarom, i on kao
takav postaje službeni dokument.
(5) Ovjerovitelji imaju pravo u slučaju da odbiju ovjeriti zapisnik, pismeno se očitovati o svojim
razlozima zbog kojih ne žele ovjeriti zapisnik, koji čini sastavni dio zapisnika, ali najkasnije u roku od sedam
dana od dana dostave nacrta zapisnika na ovjeru.
(6) Zapisnik sadrži: podatke o mjestu i vremenu održavanja mjesnog zbora građana, dnevnom redu,
broju nazočnih građana (početni kvorum), bitne navode (primjedbe, prijedloge, mišljenje) izlaganja sudionika
zbora, vrijeme početka i završetka zbora, ime i prezime osobe predsjedatelja, zapisničara i ovjerovitelja
zapisnika te potpis predsjedatelja, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika (ukoliko ih ima).
Članak 41.
(1) Mjesne zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće zbog traženja mišljenja od zborova građana
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, radi raspravljanja i izjašnjavanja
građana o pitanjima od značaja za Grad, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
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(2) Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.
(3) Mjesnom zboru građana koje sazove Gradsko vijeće predsjedava predsjednik Gradskog vijeća ili
osoba koju on ovlasti iz reda vijećnika.
(4) Mjesnom zboru građana koje sazove Gradsko vijeće u pravilu nazočuju predsjednik ili
potpredsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, predsjednik ili potpredsjednik
mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara te po potrebi stručne osobe iz upravnih tijela Grada koje odredi
predsjednik Gradskog vijeća.
(5) Odluka o sazivanju mjesnog zbora građana donosi se i objavljuje sukladno članku 35. ovog Statuta.
(6) Na održavanje i vođenje mjesnog zbora građana kojeg sazove Gradsko vijeće odgovarajuće se
primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na mjesne zborove građana koje saziva vijeće mjesnog odbora,
odnosno gradskog kotara, ukoliko ovim Statutom u određenom slučaju nije drukčije određeno.
(7) Ako se mjesni zbor građana ne održi zbog nedostatka kvoruma ili se zbor prekine zbog nedostatka
kvoruma ili nema ovlaštene osobe za predsjedanje ili ista odbije predsjedati zboru građana, predsjednik
Gradskog vijeća je ovlašten ponovno sazvati novi zbor, odnosno nastavak zbora, uz obvezu da objavi svoju
odluku o određivanju novog vremena i mjesta održavanja (novog) zbora, odnosno nastavka, najmanje tri dana
prije održavanja mjesnog zbora građana.
(8) Ako se mjesni zbor građana ponovno ne održi jer nije bilo kvoruma, mjesni zbor građana se više ne
mora sazivati.
(9) Ako se mjesni zbor građana ne održi jer nije bilo ovlaštene osobe za predsjedanje, predsjednik
Gradskog vijeća će sazvati ponovno zbor i poduzeti mjere da se osigura predsjedanje zboru.
Članak 10.
Članak 42. mijenja se i glasi:
„(1) Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada od lokalnog
značaja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od zaprimanja prijedloga.
(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.
Članak 42.
(1) Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegova djelokruga.
(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada te dati odgovor podnositelju najkasnije u roku od tri
mjeseca od dostave urednog, tj. važećeg prijedloga.
(3) Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati potpuni i razumljiv tekst građanske inicijative te
mora sadržavati ime i prezime i adresu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta te potpis.
(4) 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.
(5) Ako inicijativa, tj. prijedlog ne sadrži podatke iz stavka 3., odnosno stavka 4. ovog članka,
predsjednik Gradskog vijeća će u roku od osam dana zatražiti od podnositelja prijedloga uređenje prijedloga u
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smislu stavka 3., odnosno stavka 4. ovog članka, određujući mu rok za uređenje prijedloga koji ne može biti
kraći od 15 niti duži od 30 dana. Ako predlagatelj u danom roku ne uredi svoj prijedlog, po istom se neće dalje
postupati sve dok se prijedlog ne uredi.
Članak 11.
Iza članka 42. dodaje se novi članka 42.a koji glasi.
„Članka 42.a
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima druga pitanja uredit će se posebnom
odlukom Gradskog vijeća.“.
Članak 12.
Članak 43. mijenja se i glasi.
„(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada 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.
(2) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi,
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe te neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima
tijela Grada. Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“.
Članak 43.
(1) Svaki građanin, odnosno pravna osoba ima pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada
kao i na rad upravnih tijela Grada te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju zbog
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
(2) Predstavke, odnosno pritužbe mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo.
(3) Predstavka, odnosno pritužba mora biti razumljiva, potpisana 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), a za pravne osobe, naziv i adresa pravne osobe, ime i
prezime i potpis ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom, u protivnom takva predstavka, odnosno pritužba
smatrat će se neuredna, i po njoj se neće postupati.
(4) Predstavka, odnosno pritužba se podnosi pismeno, ili usmenim izjavljivanjem na zapisnik, ili upisom
u knjigu pritužbi.
(5) Na uredne podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada, odnosno upravnog tijela Grada kome
je isto upućeno ili je u nadležnosti tog tijela, dužan je građanima odnosno pravnim osobama dati odgovor u roku
od 30 dana od dana podnošenja uredne predstavke, odnosno pritužbe.
Članak 13.
U članku 48. stavku 1. broj: „15“ zamjenjuje se brojem: „13“.
Članak 48.
(1) Gradsko vijeće ima 15 članova - vijećnika.
(2) Vijećnici se biraju na način i po postupku koji je propisan posebnim zakonom.
Članak 14.
U članku 51. stavku 3. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se.
Članak 51.
(1) Sjednice Gradskog vijeća su javne.
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(2) Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima
i ovim Statutom.
(3) Sjednicama Gradskog vijeća prisustvuje gradonačelnik i njegov zamjenik.
Članak 15.
U članku 53. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život,
zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu već vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice
Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“.
Članak 53.
Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.
Članak 16.
U članku 54. stavku 3. riječ: „središnjeg“ briše se.

Članak 54.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. ovog članka mora se
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
(5) Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.
Članak 17.
U članku 55. riječi: „predstojniku Ureda državne uprav u Županiji“ zamjenjuje se riječima: „nadležnom
tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 55.
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.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je zakonom zabranjeno
kandidiranje, može se kandidirati za člana predstavničkog tijela, tj. vijećnika Gradskog vijeća, a ukoliko bude
izabrana za člana Gradskog vijeća, tj. vijećnika, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti,
odnosno prihvaćanja dužnosti člana Gradskog vijeća, tj. vijećnika obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za
poslove Gradskog vijeća.
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(2) Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome
obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje
mirovati protekom toga roka.
(3) Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.
(4) Vijećniku kojeg je gradonačelnik imenovao za privremenog zamjenika gradonačelnika, mandat
miruje po sili zakona od dana kada je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti.
(5) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju
prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća. 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.
(6) Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 5. ovog
članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
(7) Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća.
(8) Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 7. ovog članka počinje teći od dana
dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisani Zakonom o općem upravnom postupku, a ne
može trajati kraće od 6 mjeseci. Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata, osmog dana od dana dostave obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.
(9) Vijećnika kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu sa
zakonom.
(10) Na sjednicama Gradskog vijeća umjesto vijećnika koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je
mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno
zakonu.
(11) Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se
tražiti samo jedanput u tijeku mandata.
(12) Iznimno, ograničenje iz stavka 11. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja
dužnosti vijećnika kojem je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovog članka.“.
Članak 63.
(1) 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.
(2) 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.
(3) Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.
(4) 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, a mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
(5) 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.
(6) Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave
pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
(7) 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.
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(8) Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 19.
U članku 64. u stavku 3. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom, a iza zareza dodaju se riječi:
„sukladno sporazumu s poslodavcem.“.
Članak 64.
(1) Vijećnici svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
(2) Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
(3) Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog
vijeća i njegovih radnih tijela.
Članak 20.
U članku 65. stavku 1. podstavku 5. riječi: „i njegovom zamjeniku“ brišu se.
Članak 65
(1) 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.
(2) 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.
(3) Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s posebnim propisima,
za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
(4) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, ovog Statuta i poslovnika.
Članak 21.
Članka 68. mijenja se i glasi:
„Izvršno tijelo Grada je gradonačelnik“.
Članak 68.
(1) Izvršno tijelo Grada je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik ima jednog zamjenika.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost
gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.
(4) 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.
(5) Zamjenik gradonačelnika iz stavka 3. i 4. ovog članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva
prava i dužnosti gradonačelnika.
Članak 22.
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U članku 69. stavka 2. mijenja se i glasi:
„(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka mandat gradonačelnika kojeg je Vlada Republike Hrvatske
razriješila istovremeno kada je i raspustila Gradsko vijeće, traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća i razrješenju gradonačelnika.“.
(3) U stavku 3. riječi: „i njegov zamjenik“ se brišu a riječi: „biraju se“ zamjenjuje se riječima: „ bira se“.
Članak 69.
(1) 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.
(2) 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.
(3) Gradonačelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Članak 23.
U članku 70. stavku 1. riječi: „i njegovom zamjeniku“ brišu se.
Stavak 3. briše se.
Članak 70.
(1) 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.
(2) 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.
(3) U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka dvije godine mandata, dužnost
gradonačelnika do kraja mandata obnaša njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Članak 24.
Članak 71. mijenja se i glasi:
„(1) Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.
(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača Grada
- 2/3 vijećnika.
(3) Ako je raspisivanja referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada, Gradsko
vijeća raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i
područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi
na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu.
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(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju
referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.
(5) Referendum za opoziv gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
gradonačelnika.“.
Članak 71.
(1) Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njime mogu se opozvati putem
referenduma.
(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača Grada
- 2/3 vijećnika.
(3) Ako je raspisivanja referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada, predsjednik
Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja
prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi
utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju
referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.
(5) Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
(6) Referendum za opoziv gradonačelnika i njegova zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka
od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju
redovni izbori za gradonačelnika.
Članak 25.
U članku 72. stavku 1. riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.
U stavku 2. zarez iza riječi: referenduma“ zamjenjuj se točkom, a riječi: „odnosno odredbe ovog Statuta
koje se odnose na referendum.“ brišu se.
Članak 72.
(1) Odluka o opozivu gradonačelnika i njegova zamjenika koji je izabran 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 Grada.
(2) Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje provedba referenduma, odnosno odredbe
ovog Statuta koje se odnose na referendum.
Članak 26.
U članku 73. stavku 1. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se.
U stavku 2. riječ: „Osobe“ zamjenjuje se riječju: „Osoba“, a riječ: „dužne su“ zamjenjuje se riječima:
„dužna je“.
U stavku 5. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ: „mogu“ zamjenjuje se riječju: „može“.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
„Ako u obavijesti iz stavka 5. ovog članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti,
novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.“.
U stavku 7. riječi: „odnosno njegov zamjenik“ briši se, a riječ: „mogu“ zamjenjuje se riječju: „može“.
Članak 73.
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(1) Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno.
(2) 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.
(3) Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka
smatra se da dužnost obavlja volonterski.
(4) Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka mandata
određen posebnim zakonom, odnosno ovim Statutom.
(5) Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti tijekom mandata,
dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu Grada.
(6) Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz
stavka 5. ovog članka.
(7) Gradonačelnik odnosno njegov zamjenik koji dužnost obavlja volonterski ne mogu promijeniti način
obavljanja dužnosti u godini održavanja lokalnih izbora.
Članak 27.
Članak 74. mijenja se i glasi:
„(1) Gradonačelnik koji dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
ostvaruje pravo na plaću, staž osiguranja, kao i druga prava sukladno zakonu i posebnoj odluci Gradskog vijeća
donesenoj temeljem zakona i ovog Statutu.
(2) Gradonačelnik koji dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu za rad sukladno zakonu i
posebnoj odluci Gradskog vijeća donesenoj na temelju zakona i ovog Statuta.
(3) Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad, gradonačelniku, kao i druga prava
vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti gradonačelnika određuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća,
sukladno zakonu.“.
Članak 74.
(1) Osobe iz članka 73. 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.
(2) Osobe iz članka 73. ovog Statuta koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za
rad.
(3) 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 28.
U članku 75. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave
tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“.
Članak 75.
(1) Gradonačelnik zastupa Grad.
(2) Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne
uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada.
(3) Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i ovim
Statutom.
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Članak 29.
U članku 76. stavku 2. riječi: „predstojnika Ureda državne uprave u Županiji“ zamjenjuju se riječima:
„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“.
Članak 76.
(1) 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.
(2) 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 30.
U članku 77. stavak 2. briše se.
Članak 77.
(1) Izvršne poslove u Gradu obavlja gradonačelnik.
(2) Izvršne poslove obavlja i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučaju iz
članka 68. stavka 3. ovog Statuta.

Članak 31.
Članak 81. mijenja se i glasi:
„(1) Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, zamijenit će
privremeni zamjenik kojeg će imenovati gradonačelnik na početku mandata iz reda vijećnika.
(2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.
(3) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje Grada.
(4) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.
(5) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata gradonačelnika, raspisat će
se prijevremeni izbori za gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će
se povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
(6) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je gradonačelnik bio onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
(7) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela nadležnog za
službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
(8) O okolnostima iz stavka 5. ovog članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.“.
Članak 81.
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(1) Zamjenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti i obavlja druge poslove
sukladno zakonu, ovim Statutom i drugim općim aktima Grada.
(2) Gradonačelnik može pismenim ovlaštenjem povjeriti svom zamjeniku obavljanje određenih poslova
iz svog djelokruga. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se uputa
gradonačelnika.
(3) Pismeno ovlaštenje iz stavka 2. ovog članka gradonačelnik bez odgode dostavlja predsjedniku
Gradskog vijeća i čelnicima upravnih tijela Grada.
(4) Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika za
njihovo obavljanje.
Članak 32.
Članka 82. mijenja se i glasi:
„Na prijedlog 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 3 mjeseca,
5. ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je utvrđeno da je dopušteni prijedlog podnesen
od dovoljnog broja birača, u skladu s odredbama zakona koji uređuje lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma,
6. ako ne raspiše referendum za opoziv gradonačelnika iz članka 71. stavka 3. ovog Statuta,
7. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju
te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz članka 128. ovog Statuta,
8. ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim u slučaju iz članka 128. ovog
Statuta.“.
Članak 82.
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.
6. ako u tekućoj godini ne donese proračun Grada za sljedeću godinu niti odluku o privremenom
financiranju te ako ne donese proračun Grada do isteka privremenog financiranja, osim u slučaju iz članka 128.
ovog Statuta.
Članak 33.
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U članku 83. stavku 1. riječ: „središnjeg“ te riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njime“
brišu se.
Članak 83.
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspusti Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegova
zamjenika koji je izabran zajedno s njime:
- ako nakon raspuštanja Gradskog vijeća iz razloga navedenih u članku 82. stavku 1. točki 6. ovog
Statuta novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun Grada u roku od 90 dana od dana konstituiranja,
- ako Gradsko vijeće ne donese proračun Grada u roku iz članka 128. stavka 4. ovog Statuta.
Članak 34.
Članak 85. mijenja se i glasi:
(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i povjerenih poslova državne uprave
ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
(2) U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Grada imaju ovlasti i obveze tijela
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.
(3) Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.“.
Članak 85.
(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na
Grad ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
(2) Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.
Članka 35.
U članku 107. stavku 1. u točki 9. riječ: „mjesne“ briše se.
Članak 107.
(1) 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.
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(2) 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).
Članak 36.
U članku 128. stavku 1. riječ: „središnjeg“ i riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran s njime“ brišu
se.
Članak 128.
(1) Ako gradonačelnik ne predloži proračun Grada Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegova zamjenika koji je izabran s njime.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za
gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.
(3) Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun Grada u roku od 45 dana
od dana stupanja na dužnost.
(4) Gradsko vijeće mora donijeti proračun Grada iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana
kada ga je gradonačelnik predložio Gradskom vijeću.

Članak 37.
U članku 129. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog
ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom.“.
Članak 129.
(1) Ako Gradsko vijeće ne donese proračun Grada prije početka proračunske godine, privremeno se, a
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja
financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u
skladu s posebnim zakonom.
(2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika.
(3) U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.
(4) Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni
rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
(5) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna Grada.
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(6) Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara
odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Članak 38.
Iza članka 129. dodaje se novi članak 129.a koji glasi:
„Članak 129.a
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun a gradonačelnik je onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenik
gradonačelnika iz članka 81. ovog Statuta.“.
Članak 39.
Članak 143. mijenja se i glasi:
„(1) 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).
(2) Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima
u prvom stupnju.
(3) 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.
(4) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donose upravna tijela Grada u obavljanju
povjerenih poslova držane uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim
zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
(5) Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(6) Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama
Zakona o upravnim sporovima.
(7) Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom
Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog
djelokruga Grada.“.
Članak 143.
(1) 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).
(2) 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.
(3) 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.
(4) Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(5) Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama
Zakona o upravnim sporovima.
Članak 40.
U članku 158. stavku 3. riječi: „i zamjeniku gradonačelnika“ brišu se.
Članak 158.
(1) Službeno glasilo Grada je „Službeni glasnik Grada Korčule“.
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(2) Urednik i odgovorna osoba za tiskanje službenog glasila je čelnik upravnog tijela nadležnog za opće
poslove.
(3) Službeno glasilo dostavlja se svim vijećnicima, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,
mjesnim odborima i gradskim kotarima, Gradskoj knjižnici „Ivan Vidali“, osobama kojima se po posebnim
propisima obvezno dostavlja te drugim osobama za koje to odredi gradonačelnik.
(4) Posebnom odlukom gradonačelnika podrobnije će se urediti pitanja u svezi izdavanja i distribucije
službenog glasila.
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