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Predlagatelj: 
 
GRADONAČELNIK ( članak  31. Statuta Grada Donjeg Miholjca) 
 
PRAVNA OSNOVA:  članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi  

(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., - vjerodostojno tumačenje,      
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni 
tekst, 137/15. i 123/17.) 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
PRIJEDLOGA NACRTA STATUTARNE ODLUKE 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DONJEG MIHOLJC A 
 
 
I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE STATUTARNA ODLUKA DONOSI  
 
Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17) (u daljnjem tekstu Zakon) propisana je 
obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama zakona. Zakon 
je  stupio na snagu 13.  prosinca 2017. godine.  

 
II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU STATUTARNOM ODLUKOM 
 
Pri raspisivanju lokalnog referenduma, izmjenom Zakona propisano je da će u slučaju ako je 
raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik 
predstavničkog tijela dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga. Statutarnom odlukom usklañuje se dosadašnji rok za dostavu prijedloga od 8 dana 
sa novom zakonskom odredbom. 
U odnosu na trajanje mandata članova predstavničkih tijela,  Zakonom je bilo propisano da 
mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.  
Istodobno, Zakonom o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12 i 121/16) propisano je da 
se redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica te izbori za općinskog načelnika, 
gradonačelnika i župana i njihove zamjenike održavaju istodobno, treće nedjelje u svibnju 
svake četvrte godine. Izmjenom Zakona usklañena je duljina trajanja mandata članova 
predstavničkih tijela s odredbama Zakona o lokalnim izborima, kako onih izabranih na 
redovnim, tako i onih izabranih na prijevremenim izborima. Što se tiče prava članova 
predstavničkog tijela, ovom Statutarnom odlukom se sukladno Zakonu propisuje pravo 



članova predstavničkog tijela na opravdani, neplaćeni, izostanak s posla radi sudjelovanja u 
radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 
Vezano uz referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani 
zajedno s njima, Zakonom je propisano da raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnik a, 
gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima te je u 
tom slučaju predstavničko tijelo dužno raspisati taj referendum, pod prijetnjom raspuštanja.  
Pravo predlaganja referenduma za opoziv imaju i članovi predstavničkog tijela, te se ovom 
Statutarnom odlukom , sukladno Zakonu, propisuje ovlast članova predstavničkog tijela za 
predlaganje raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su 
izabrani zajedno s njima. Prijedlog može podnijeti 2/3 članova predstavničkog tijela, a 
predstavničko tijelo donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv dvotrećinskom 
većinom glasova svih članova. Ujedno, Zakonom su skraćeni rokovi u kojima se ne može 
podnijeti novi prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv sa 12 mjeseci na 6 mjeseci od 
dana održanih izbora odnosno dana ranije održanog referenduma za opoziv.  
Što se tiče ovlasti gradonačelnika za odlučivanje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i 
pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom, a što obuhvaća sve vrste raspolaganja ( 
opterećivanje nekretnine pravom zaloga, pravom služnosti, zasnivanjem prava grañenja i 
slično). Ujedno, ukida se obveza gradonačelnika za dostavu predstavničkom tijelu odluke o 
imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice u tijelima pravnih osoba, s obzirom da se 
odluka objavljuje u službenom glasilu jedinice. Utvrñuje  se obveza gradonačelnika za objavu 
navedene odluke u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja te odluke.  
Što se tiče ovlaštenih inicijatora i predlagatelja za osnivanje mjesnog odbora, ovom se 
Statutarnom odlukom u skladu sa Zakonom briše izričaj „njihove organizacije i udruženja“ 
koji nije sukladan važećem sustavu udruživanja grañana te se kao ovlašteni inicijatori i 
predlagatelji utvrñuju i članovi predstavničkog tijela. U odnosu na dosadašnju ovlast 
gradonačelnika za raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ovom se Statutarnom odlukom ta ovlast 
dodjeljuje predstavničkom tijelu koje je ovlašteno i za raspisivanje izbora za članove vijeća 
mjesnog odbora.  
Vezano uz financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovom se 
Statutarnom odlukom,u skladu sa Zakonom, utvrñuje obveza gradonačelnika za predlaganje 
donošenja proračuna. Posljedice nepredlaganja proračuna propisane su Zakonom (razrješenje 
gradonačelnika), isto kao i za slučaj da gradonačelnik podneseni prijedlog proračuna povuče 
prije usvajanja istoga, a ne predloži predstavničkom tijelu novi prijedlog proračuna u roku 
koji omogućava njegovo donošenje.  
 
Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju: 
 
24. siječnja 2018. godine  do 30. siječnja 2018. godine 
 
 
 
POZIVAJU SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PR IJEDLOGA,  
ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM AKTA  
 
•osobnom dostavom u pisarnicu Grada Donjeg Miholjca Vukovarska1. 31540 Donji Miholjac 
•poštom na adresu Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1., 31540 Donji Miholjac, 
•e -mailom n aadresu:  procelnik@donjimiholjac.hr, 
 najkasnije do 30. siječnja 2018. godine 
 


