
Zagreb, 3.2.2021.

Usklađivanje statuta i drugih općih akata 
sa Zakonom o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)
samoupravi (NN 144/20)



Rok 22.2.2021.



Prijelazne i završne odredbe

Članci 10., 12., 13., 14., 15., 17.,18., 19., 24. i 26.

 

ODGODNI UČINAK ODREDABA - stupaju na snagu
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora



Prijelazne i završne odredbe

Članak 8. (članak 28.) –broj članova predstavničkog tijela

Članak 30. -članovi predstavničkog tijela nastavljaju s obavljanjem
dužnosti do isteka tekućeg mandata

 

NEMAJU ODGODNI UČINAK 



Prijelazne i završne odredbe

Članak 16. (članak 41.) –broj zamjenika gradonačelnika

Članak 31. - u gradovima u kojima se smanjuje broj zamjenika osobe
zatečene na dužnosti  nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka
tekućeg mandata

 

NEMAJU ODGODNI UČINAK 



Savjetovanje s javnošću ?

Članak 1. stavak 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama
(NN 25/1385/15)
„…jedinice lokalne samouprave i
područne (regionalne) samouprave
i pravne osobe s javnim ovlastima
dužne su provoditi savjetovanje s
javnošću pri ……… donošenju
općih akata .....kad se njima utječe
na interese građana i pravnih
osoba.”



Presuda Visokog upravnog suda RH
br. Usoz-120/16-5 od 28. veljače 2017.

 "smatramo kako savjetovanje s javnošću za akte kojima se samo
provodi tehničko usklađivanje s propisom višeg ranga nije
svrsishodno i nije potrebno."

 

Ured povjerenika za informiranja - MIŠLJENJE od 19.1.2021.



Što usklađujemo?
Odredbe o: privremenom zamjeniku

gradonačelnika
referendum za opoziv
gradonačelnika

zboru građana
pravima članova
predstavničkog
tijela

broju članova predstavničkog
tijela

broju zamjenika



Što usklađujemo?
Odredbe o:

načinu podnošenja peticije
građana o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga
podnošenju predstavke i
pritužbe elektroničkim putem

način podnošenja prijedloga
građana za donošenje općeg
akta ili rješavanja određeng
pitanja



Što usklađujemo?
Odredbe o: pravu predlaganja odluke o

privremenom financiranju

javnoj objavi informacija o
trošenju proračunskih
sredstava

 

visini nakade članova predstavničkog
tijela
o načinu održavanja sjednice
elektroničkim putem u posebnim
okolnostima



Broj članova predstavničkog tijela
ovisno o broju stanovnika

VIŠE OD 300.000
47(51)ČLANOVA

VIŠE OD 200.000
-300.000
41  (45) ČLAN

VIŠE OD 100.000-200.000
31(35) ČLAN

VIŠE OD 35.000-60.000
21(25) ČLANOVA

VIŠE OD 20.000-35.000
19(21) ČLANOVA

VIŠE OD 10.000-20.000
15(19 ČLANOVA

VIŠE OD 60.000-100.000
         27(31) ČLANOVA VIŠE OD 2.500 - 10.000 

13 ČLANOVA

VIŠE OD 1.000 - 2.500 
9 ČLANOVA

DO 1.000 
7 ČLANOVA

NEMA PROMJENA



Broj zamjenika gradonačelnika 
ovisno o  broju stanovnika

NEMA PROMJENA

VIŠE OD 100.000

2 ZAMJENIKA

   1 ZAMJENIK

VIŠE OD 10.000-100.000

NEMA ZAMJENIKA
(PRIVREMENI ZAMJENIK)

DO 10.000



Zamjenik
gradonačelnika

obavlja poslove koje mu
povjeri gradonačelnik

ne prestaje odgovornost
gradonačelnika

zamjenjuje gradonačelnika

u slučaju duže odsutnosti
ili drugih razloga
spriječenosti

dok obaša dužnost
gradonačelnika

ima sva prava i dužnosti
gradonačelnika



 Privremeni zamjenik

imenuje ga gradonačelnik na
početku mandata

iz reda pripadnika nacionalnih
manjina ili iz reda članova
predstavničkog tijela

ovlast prestaje danom
nastavljanja dužnosti
gradonačelnika

ostvaruje sva prava (ne i
dužnosti) gradonačelnika

samo redovne i nužne
poslove za nesmetano
funkcioniranje

ovlašten je obavljati



o pitanjima iz djelokruga gradskog vijeća
nomotehnička dorada

za opoziv gradonačelnika i zamjenika
nomotehnička dorada

predlagatelji i rokovi isti

Referendum

odgovarajuća primjena odredaba Zakona o
referendumu...



Zbor građana
saziva;
- vijeće mjesnog odbora
- gradsko vijeće
- gradonačelnik

način sazivanja, rada i
odlučivanja uređuje se općim
aktom



donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz djelokruga

nomotehnička dorada

pravo podnošenja peticije

predlagatelji i rokovi isti

provjera potpisa birača?????

Prijedlozi građana



Prava članova
predstavničkog
tijela

određuje se odlukom
gradskog vijeća

ograničena naknada
predsjednika i
podpredsjednika gradskog
vijeća

pravo na naknadu za rad u
vijeću i radnim tijelima

određuje se u neto iznosu po
članu
ukupna godišnja naknada
ograničena

pravo na opravdani
izostanak s posla

sukladno sporazumu s
poslodavccem



Održavanje sjednice u posebnim okolnostima

uređuje se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju

 

elektroničkim putem 



HVALA NA PAŽNJI

Pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
Grada Opatije

 

Helena Masarić, dipl.iur.univ.spec.polit.




