
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU STATUTA 

GRADA VARAŽDINA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU 
 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave uređen je Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst , 137/15 

– ispravak i 123/17) (dalje u tekstu: Zakon), kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave i 

jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada 

njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov 

rad. 

Obzirom da je 12. prosinca 2017. donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 123/17) (dalje u 

tekstu: Izmjene zakona), koji je na snagu stupio 13. prosinca 2017. godine, Grad Varaždin 

je dužan sukladno odredbi članka 33. navedenog Zakona uskladiti svoj statut i druge opće 

akte sa predloženim izmjenama. 

Statut Grada Varaždina (“Službeni vjesnik Grada Varaždina” broj 5/09, 1/12, 2/13 i 

4/14-pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Statut) kao temeljni opći akt Grada uređuje njen 

samoupravni djelokrug, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada 

tijela, način obavljanja poslova, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga Grada, 

ustrojstvo i rad upravnih tijela i javnih službi, prava nacionalnih manjina, oblike suradnje 

Grada s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od 

važnosti za ostvarivanje prava i obveza. 

Obzirom da se Statut, kao učinkoviti i funkcionalni akt u postojećem obliku 

primjenjuje od 2009. godine, doživio je nekoliko izmjena te je objavljen njegov pročišćeni 

tekst, predlaže se donošenje novog Statuta kojim se usklađuju postojeće odredbe Statuta sa 

primjenjivim odredbama Izmjena zakona, vrše se potrebne nomotehničke ispravke 

postojećih odredbi i njihovo sadržajno oblikovanje prvenstveno zbog kvalitetnijeg 

formuliranja pojedinih pitanja, a time i jednostavnije uporabe istih te izvršavanja utvrđene 

zakonske obveze iz članka 33. Izmjene zakona. 

Predloženi Statut temelji se na dobroj praksi postojećeg Statuta u odnosu na 

sadržajni oblik definiranja pojedinih pitanja na način nešto opširnijeg definiranja važnijih 

pitanja prenesenih iz odredbi Zakona, zbog cjelovitosti uvida u ta pitanja putem Statuta, 



koja prvenstveno članovima Gradskog vijeća olakšavaju primjenu. 

U nastavku se daje obrazloženje pitanja koja se kao nova definiraju ovim Nacrtom, a 

predmet su statutarnog uređivanja: 

- Pri raspisivanju lokalnog referenduma, važećim je Statutom utvrđeno da će u slučaju 

ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, 

Gradsko vijeće dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od 

zaprimanja prijedloga. Kako bi se olakšalo postupanje u navedenoj situaciji, novim 

Statutom, sukladno Izmjenama Zakona utvrđuje se da navedeni prijedlog birača 

središnjem tijelu dostavi predsjednik Gradskog vijeća i to u roku od 30 dana od 

zaprimanja istoga. 

- U odnosu na trajanje mandata članova Gradskog vijeća, novim Statutom se usklađuje 

duljina trajanja mandata članova Gradskog vijeća s odredbama Zakona o lokalnim 

izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 121/16), kako onih izabranih na redovnim, 

tako i onih izabranih na prijevremenim izborima. 

- Utvrđuje se pravo članova Gradskog vijeća na opravdani neplaćeni izostanak s posla 

radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te se svim članovima 

Gradskog vijeća osigurava nesmetano obnašanje njihove dužnosti pod jednakim 

uvjetima. 

- Vezano uz referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani 

zajedno s njim, uz postojeće uređenje kojim raspisivanje referenduma za opoziv može 

predložiti 20% ukupnog broja birača Grada, kada je Gradsko vijeće dužno raspisati taj 

referendum pod prijetnjom raspuštanja, predlaže se propisati i ovlast članova Gradskog 

vijeća za predlaganje raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih  

zamjenika, i to tako da prijedlog može podnijeti 2/3 članova Gradskog vijeća, a Gradsko 

vijeće može donijeti odluku o raspisivanju referenduma za opoziv dvotrećinskom 

većinom glasova svih svojih članova. Ovom izmjenom u Statut se uvodi kao način 

odlučivanja članova Gradskog vijeća i dvotrećinska većina svih članova Gradskog 

vijeća što do sada nije postojalo. 

- Ujedno, gore navedeni referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci 

od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, a ne 12 mjeseci kao do 

sada. 



- Što se tiče ovlasti gradonačelnika za odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom, prijedlogom se samo pojašnjava sam 

izričaj te se umjesto termina „raspolaganje ostalom imovinom“ utvrđuje termin „drugo 

raspolaganje imovinom“, a što obuhvaća sve vrste raspolaganja, kao npr. opterećivanje 

nekretnine pravom zaloga, pravom služnosti, zasnivanjem prava građenja, odlučivanje o 

sklapanju nagodbe u sudskom postupku i slično. Ujedno, ukida se obveza 

gradonačelnika za dostavu Gradskom vijeću odluke o imenovanju i razrješenju 

predstavnika Grada u tijelima pravnih osoba kao nepotrebno, s obzirom da se odluka 

objavljuje u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“. 

- Vezano uz financiranje Grada, Statutom se utvrđuje obveza gradonačelnika za 

predlaganje donošenja proračuna, te je utvrđena i posljedica u slučaju ne predlaganja 

proračuna od gradonačelnika, i to u vidu njihovog razrješenja, isto kao i za slučaj da 

gradonačelnik podneseni prijedlog proračuna povuče prije usvajanja istoga, a ne 

predloži Gradskom vijeću novi prijedlog proračuna u roku koji omogućava njegovo 

donošenje. 

- Ujedno se utvrđuje i obveza novoizabranog gradonačelnika da predloži Gradskom 

vijeću proračun i to u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost. Također, 

predviđeno je da Gradsko vijeće mora donijeti taj proračun, u roku od narednih 45 dana, 

od dana kada ga je novoizabrani gradonačelnik predložio Gradskom vijeću. 

- Detaljnije se razrađuje sam način financiranja Grada, naročito u situaciji kada ne bude 

donesen proračun, u obliku privremenog financiranja. 

- U dijelu koji se odnosi na raspuštanje Gradskog vijeća, utvrđuje se novi razlog za 

raspuštanje, i to ako Gradsko vijeće u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću 

godinu niti odluku o privremenom financiranju, te ukoliko ne donese proračun do 

proteka roka privremenog financiranja. 

- Redefiniran je institut istovremenog raspuštanja Gradskog vijeća i gradonačelnika i 

njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim u slučaju kada se ne donese 

proračun niti odluka o privremenom financiranju koji se razdvaja u dva koraka. Prvi 

korak je raspuštanje Gradskog vijeća iz prethodno navedenog razloga, a drugi 

istovremeno raspuštanje Gradskog vijeća i razrješenje gradonačelnika i njegovih 

zamjenika u slučaju ako nakon raspuštanja i provođenja prijevremenih izbora, 

novoizabrano Gradsko vijeće (opet) ne donese proračun u roku od 90 dana od 



konstituiranja. 

- Pored toga, istovremeno raspuštanje i razrješenje predviđeno je u još jednoj situaciji. 

Naime, u slučaju kada su bili provedeni prijevremeni izbori za gradonačelnika koji je 

bio razriješen jer nije predložio proračun, pa je novoizabrani gradonačelnik bio dužan 

predložiti proračun u roku od 45 dana od stupanja na dužnost, a Gradsko vijeće u roku 

od narednih 45 dana ga donijeti, pa proračun na kraju nije donijet, doći će također, do 

istovremenog raspuštanja Gradskog vijeća i gradonačelnika i njegovih zamjenika. 

- Vezano uz prava osoba u odnosu na način obavljanja dužnosti, prema važećem Statutu 

gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u bilo 

kojem trenutku u tijeku mandata, pa i pred sam istek mandata. Novim Statutom, 

sukladno Izmjenama Zakona utvrđuje se da osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne 

mogu promijeniti način obavljanja dužnosti (u profesionalno) u godini održavanja 

redovnih lokalnih izbora. 

- Što se tiče ovlaštenih inicijatora i predlagatelja za osnivanje mjesnog odbora, kao 

ovlašteni inicijatori i predlagatelji utvrđuju se i članovi Gradskog vijeća. Također se 

utvrđuje, sukladno Izmjenama zakona da, ukoliko se radi o inicijativi i prijedlogu o 

izdvajanju dijela mjesnog odbora ili o spajanju postojećih mjesnih odbora, mišljenje 

vijeća mjesnog odbora na kojeg se odnosi promjena nije obvezujuće. 

- U odnosu na dosadašnju ovlast gradonačelnika za raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ta 

ovlast dodjeljuje se Gradskom vijeću koje je ovlašteno i za raspisivanje izbora za 

članove vijeća mjesnog odbora. 

- Uz navedene izmjene koje se razrađuju na više mjesta, Nacrt Statuta Grada Varaždina 

usklađen je, poboljšan i nomotehnički oblikovan sukladno važećim primjenjivim 

zakonima i propisima.  

 
CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

 

 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s 

Nacrtom Statuta Grada Varaždina i dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te 

eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja s 

obzirom da se Statut Grada Varaždina odnosi na pitanja od interesa za građane  

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

 

26. siječanj do 26. veljače 2018. 



I PRIJEDLOGA 

 

 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe u popunjenom obrascu za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na 

adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Trg 

kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, s naznakom: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na 

Statut Grada Varaždina ili na e-mail adresu: zvjezdana.horvat@varazdin.hr, također putem 

ispunjenog obrasca. 

 

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada 

Varaždina“ broj 4/14 i 6/14-ispravak) izrađivač nacrta akta, nakon provedenog postupka savjetovanja sastavlja izvješće  

u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet 

stranici Grada.  
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