
          
               REPUBLIKA HRVATSKA 
     OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
              GRAD DONJI MIHOLJAC 
                    GRADSKO VIJEĆE                                                                    NACRT 
 
KLASA: 021-03/18-01/1 
URBROJ: 2115/01-01-18-01  
Donji Miholjac, _________ 2018. godine 

 
 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11., 144/12., 19/13 - pročišćeni tekst 137/15. i 123/17.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(''Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca'' 3/09., 7/09., 2/13., 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca na ___ sjednici održanoj dana_________ 2018. godine, donosi  
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Grada Donjeg Miholjca 

 
 

Članak 1. 
 

 U članku 5. Statuta Grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca'' 3/09., 
7/09., 2/13., 6/13.), dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 
''Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivno Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima''. 
 

Članak 2. 
 

 U članku 18. Statuta dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 
''Gradsko vijeće donosi opće akte većinom glasova svih vijećnika kada odlučuje o : 
- donošenju Statuta Grada i njegovim izmjenama i dopunama, 
- donošenju proračuna i njegovim izmjenama i dopunama, 
- godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 
- te o drugim pitanjima koja su utvrñena Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.'' 
  

Članak 3. 
 

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
''Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja gradskog 
vijeća i traje do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih 
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama Zakona kojim se ureñuju 
lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
Gradskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.''  
  

 Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
 
''Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata 
Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno 
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odredbama zakona kojima se ureñuju lokalni izbori, odnosno do danja stupanja na snagu Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi.''  
 
Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6. 
 

Članak 4. 
 

 U članku 31.  st. 3. alineja 5. mijenja se i glasi: 
„Odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne samouprave i drugom 

raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim propisima. Gradonačelnik može 
odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina, odnosno 
drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn gradonačelnik može odlučivati 
najviše do 1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn tada može odlučivati najviše do 
70.000,00 kn. Stjecanje i otuñivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti 
planirano u proračunu i provedenu u skladu sa Zakonom.“ 

 
U članku 31.  Statuta iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„O stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od 

vrijednosti utvrñenih stavkom 3., alineja 5.  ovog članka odlučuje Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca.“ 

 
U članku 31.  Statuta  dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

''Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineja 34. ovog članka gradonačelnik je dužan objaviti u 
prvom broju Službenog glasnika Grada Donjeg Miholjca koji slijedi nakon donošenja te Odluke.'' 
 
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. 
 

Članak 5. 
 
Članak 37. Statuta  glasi: 

 
''Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno,  o čemu su 
dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu 
grada.  
U slučaju da gradonačelnik ili njegov zamjenik nisu postupili u skladu sa stavkom 1. ovog članka, smatra 
se da dužnost obavljaju volonterski.  
Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu tijekom trajanja mandata promijeniti način obavljanja dužnosti 
dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu Grada. 
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski  ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 
 

Članak 6. 
 

U članku 40. Statuta Grada Donjeg Miholjca iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi: 
  
''Grad Donji Miholjac može sa drugim jedinicama lokalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz 
svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekta za povlačenje 
novčanih sredstava Europske Unije.'' 
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Članak 7. 
 

U članku 47. Statuta iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
 
''Referendum raspisan radi  prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja grada nije 
obvezujući.''  

 
Članak 8. 

 
Članak 48. Statuta mijenja se i glasi:  

 
''Osim iz razloga utvrñenih člankom 47. stavkom 1. ovog Statuta referendum se može raspisati i radi 
opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenika.  
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva gradonačelnika može podnijeti najmanje 20% 
ukupnog broja birača upisanih u popis birača grada i 2/3 članova Gradskog vijeća. 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu 
prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.  
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika prije 
proteka roka od šest mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u 
kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.'' 
 

Članak 9. 
 

  Članak 49. Statuta mijenja se i glasi: 
 
''Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Gradskog vijeća dužan je 
podneseni prijedlog o raspisivanju referenduma u roku od 30. dana od dana primitka dostaviti središnjem 
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)samoupravu. 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 
prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan Gradsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana 
od zaprimanja Odluke o ispravnosti prijedloga. 
Ako raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova vijeća odnosno ako je raspisivanje 
referenduma predložio gradonačelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području Grada, predstavničko tijelo je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako  
prijedlog prihvati, donijeti Odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga.  
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika  i njegovog zamjenika predložilo 2/3 članova 
vijeća odluku o raspisivanju referenduma donosi  Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova vijeća. '' 
 
 

Članak 10. 
 

Članak 52. Statuta mijenja se i glasi: 
 
''Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim Odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. '' 
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Članak 11.   
 

U članku 55. Statuta: 
 
a) u stavku 2. umjesto broja ''5'' upisuje se broj ''10'' 
b) u stavku 3. dodaje se nova rečenica koja glasi: ''Većina nazočnih  članova vijeća može odlučiti da je 
izjašnjavanje tajno.'' 

 
Članak 12. 

 
 
Članak 60. Statuta mijenja se i glasi: 

 
''Inicijativu i prijedlog  za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % grañana upisanih u popis birača za 
mjesto za koje se predlaže osnivanje odbora, član Gradskog vijeća, udruge sa sjedištem na području grada 
te gradonačelnik.'' 

 
''Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose grañani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja gradonačelniku.'' 

 
Članak 13. 

 
 
Članak 75. Statuta mijenja se i glasi: 
 

''Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik, te na njegov prijedlog 
Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako on učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.'' 

 
 

Članak 14. 
 

U članku 77. stavku 1. riječ: 
 
''domaćina'' zamjenjuje se riječi: ''gospodara''. 
  
 

Članak 15. 
 

U članku 78. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: 
„- udio u zajedničkom porezu“. 
 
Dosadašnje alineje 5., 6., 7. i 8., postaju alineje 6., 7., 8., 9. 
 

Članak 16. 
 
Članak 81. Statuta mijenja se i glasi: 

 
''Gradonačelnik je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna i dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 
podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrñenom posebnim zakonom.  
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Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o 
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog novog proračuna koji omogućuje njegovo donošenje, 
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 
područnu ( regionalnu ) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika. 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika za obavljanje 
poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika. 
Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca proračun u 
roku od 45 dana od dana stupanju na dužnost. 
Gradsko vijeće nakon toga mora donijeti proračun u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik 
predložio gradskom vijeću. 
Ako Gradsko vijeće ne donese proračun 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 Donjeg Miholjca i drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 
Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca. Gradsko vijeće u skladu  s posebnim 
zakonom na prijedlog gradonačelnika, odnosno povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 
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 koji donosi gradonačelnik.  
O 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 završeni 
rashodi izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun povjerenik donosi Odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.'' 
 

 
Članak 17.  

 
U članku 91. stavak 2.  mijenja se i glasi: 

 
„Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz 
osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave“. 
 

Članak 18. 
 

 Odredbe Statuta Grada Donjeg Miholjca koje nisu obuhvaćene ovom statutarnom odlukom, ostaju 
na snazi nepromijenjene. 
 

Članak 19. 
 

 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i  izda pročišćeni tekst Statuta. 
 

Članak 20.  
 
 Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Donjeg Miholjca stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:                                                                           
                                                                                                                              Josip Lukačević 


