Konačni prijedlog

Predlagač: Gradonačelnica

Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/16-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 42.a Statuta Grada Korčule
(„Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule
(„Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na _____ sjednici održanoj
dana _____________ 2022. godine donijelo

ODLUKU
o načinu podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanje o njima
Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom, sukladno zakonu i Statutu Grada Korčule, pobliže uređuju način podnošenja
prijedloga i peticija i odlučivanja o njima.
(2) Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira u kojem su rodu navedene.
Članak 3.
(1) Građani imaju pravo Gradskom vijeću Grada Korčule (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) predlagati
donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga.
(2) Prijedlog u smislu stavka 1. ovog članka podnosi se u pisanoj formi putem pošte ili osobnom
dostavom u pisarnicu Grada Korčule ili elektroničkim putem, kao scan dokument.
(3) Prijedlog mora sadržavati najmanje ime i prezime podnositelja, adresu, njihov potpis i osobni
identifikacijski broj te jasno i nedvosmisleno obrazloženo navođenje onog što se traži u smislu članka 4. stavka
1. ove Odluke.
Članak 4.
(1) Ukoliko se predlaže donošenje opće akta, u prijedlogu mora biti jasno navedeno, tj. obrazloženo
zašto se predlaže donošenje općeg akta i koje bi područje tim općim aktom trebalo urediti.
(2) Ako prijedlog ne sadržava podatke iz članka 3. stavka 3. ove Odluke, odnosno stavka 1. ovog članka,
predsjednik Gradskog vijeća će pozvati podnositelja na uređenje prijedloga, dajući mu primjereni rok ne manji
od 15 niti duži od 30 dana.
(3) Ako je prijedlog podnijelo 10 i više građana, kao podnositelje prijedloga s kojim se komunicira
glede uređenja prijedloga smatrat će se prva tri navedena i potpisana građana.
(4) Ako podnositelj prijedloga ne uredi u danom roku svoj prijedlog, po istom se neće postupati, a
podnositelj prijedloga zadržava pravo da ponovi svoj prijedlog u skladu s člancima 3. i 4. ove Odluke.
Članak 5.
(1) Ukoliko se predlaže rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, takav prijedlog
treba sadržavati, osim osobnih podataka iz članka 3. stavka 3. ove Odluke i prijedlog načina rješavanja
određenog pitanja i obrazloženje razloga za rješavanje određenog pitanja.
(2) Odredbe stavaka 2., 3. i 4. članka 4. odgovarajuće se primjenjuju i na predlaganje rješavanja
određenog pitanja iz stavka 1. ovog članka.
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Članak 6.
O prijedlogu Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja
birača u Gradu Korčuli te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja (urednog)
prijedloga.

Članak 7.
(1) Građani imaju pravo podnositi peticije Gradskom vijeću o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
Grada Korčule od lokalnog značaja, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.
(2) Peticija u smislu stavka 1. ovog članka podnosi se u pisanoj formi putem pošte ili osobnom
dostavom u pisarnicu Grada Korčule ili elektroničkim putem, kao scan dokument.
(3) Peticija mora sadržavati najmanje ime i prezime podnositelja, adresu, njihov potpis i osobni
identifikacijski broj te jasno i nedvosmisleno obrazloženo navođenje onog što se traži u smislu članka 4. stavka
1. ove Odluke.
(3) Ako je peticiju podnijelo 10 i više građana, kao podnositelje peticije s kojim se komunicira glede
uređenja peticije smatrat će se prva tri navedena i potpisana građana.
(4) Odredbe stavaka 2., 3. i 4. članka 4. odgovarajuće se primjenjuju i na peticije građana iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.
KLASA: ______________
URBROJ: _____________
Korčula, ______________
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Obrazloženje
Pravo građanske inicijative, predstavke i pritužbe su u Statutu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada
Korčule“
3/18 je bilo uređeno kroz dva članka, članak 42. i 43.
Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) pitanje građanske inicijative
za predlaganje donošenja općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela te
podnošenja peticija o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine, grada, odnosno županije od lokalnog
značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice, je samo načelno propisano samo jednim člankom (čl. 25.).
Člankom 25. Zakona, stavkom 4., propisano je da se način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima
i druga pitanja uređuje općim aktom općine, grada ili županije u skladu sa zakonom i statutom.
Izmijenjenim člankom 42. Statuta u Statut je prepisan članak 25. Zakona, a novim člankom 42.a Statuta je
određeno da će se način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja urediti posebnom
odlukom Gradskog vijeća.
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Prijedlogom odluke se detaljnije propisuju pravila o načinu podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanje o
njima, koje su u osnovi onakve kakve su bile u Statutu Grada Korčule (Sl. gl. GK 6/09, 3/13, 33/14-pročišćeni
tekst i 5/14).
O Nacrtu odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanja o njima provedeno je javno
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, od 22. veljače do 23. ožujka 2022. Tijekom javnog savjetovanja nije
pristigla ni jedna primjedba. Objava i izvješće su objavljeni na mrežnoj stranici Grada www.korcula.hr.
Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću donošenje predložene odluke o načinu podnošenja prijedloga
i peticija i odlučivanje o njima, kako se predlaže.

3

