Temeljem članka 8. i 35 točke 1. Zakona 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 i
144/12) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09 i 28/10), Gradsko vijeće

Grada Zadra, na 38. sjednici, održanoj dana 7. veljače 2013. godine, d o n o s i

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA ZADRA

Članak 1.
U Statutu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09 i 28/10), u članku 18. stavak 3.
mijenja se i glasi:
„Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća,
Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača Grada Zadra i većina vijeća mjesnih odbora na području
Grada Zadra.“
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:
„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog
vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako je raspisivanje
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku
od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom
glasova svih članova Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Zadru,
Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60
dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog
podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama
zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko
vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg
tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“
Članak 2.
U članku 20. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: „osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“
Članak 3.
U članku 21. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.“
Članak 4.
U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće ima 31 člana, izabranih na način određen zakonom.“
Stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavak 4 postaje stavak 3, u kojem se broj: “27“ zamjenjuje brojem „31“.

Članak 5.
U članku 27. u stavku 1. točke 6., 9. i 10. mijenjaju se i glase:
„6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Zadra i raspolaganju ostalom
imovinom, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina
odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od
milijun kuna,
9. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela,
10. bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim
Statutom,“
Članak 6.
U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Potpredsjednici se biraju tako da se u pravilu jedan bira iz reda predstavničke većine, a
drugi iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog.“
Članak 7.
U članku 31. stavku 1. u točki 2. iza riječi „predlagati donošenje općih“ dodaju se
riječi „(osim proračuna grada)“.
U točki 6. riječ “troškova“ briše se.
Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
„Članovi Gradskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju
dužnost.
Član Gradskog vijeća ne može bit kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način
zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.“
Članak 8.
U članku 35. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:
„Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost
Gradonačelnika.
Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je zamjenik Gradonačelnika koji je izabran
na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika obnaša ako je
mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu Zadru.
Zamjenik iz stavka 3. i 4. ovoga članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i
dužnosti Gradonačelnika.“
Članak 9.
U članku 36. u točki 1. iza zareza dodaju se riječi „te je jedini ovlašteni predlagač
proračuna grada,“
Točka 8. mijenja se i glasi:
„8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Zadra i raspolaganju ostalom
imovinom, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna,“
Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:
„15. imenuje i razrješava predstavnike Grada Zadra u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih
osoba kojih je Grad Zadar osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, a
odluku o imenovanju i razrješenju dužan je dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od
donošenja i objaviti je u Glasniku Grada Zadra.“

Dosadašnje točke 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 postaju točke 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 i 25.
Članak 10.
U članku 38. stavku 1. riječi „do 15 rujna“ zamjenjuju se riječima „do 30. rujna“.
Članak 11.
Članak 39. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zadra ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća. Ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana
donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana
od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke Gradonačelnik je dužan bez odgode o
tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji i dostaviti mu odluku o
obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost
odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.“
Članak 12.
Članak 42. mijenja se i glasi:
„Gradonačelniku i zamjenicima Gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona u
slučajevima propisanim posebnim zakonom.
Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog Gradonačelnika, u slučajevima propisanim zakonom.
Ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata, dužnost
Gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je na kandidaturi za izbor
Gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za Gradonačelnika.
Ako prestane mandat samo zamjeniku, odnosno zamjenicima Gradonačelnika prijevremeni
izbori neće se raspisat.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika raspisat će se
prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika, a do provedbe prijevremenih izbora
dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“
Članak 13.
U članku 43. riječ „razriješiti“ zamjenjuje se riječju „opozvati“.
Članak 14.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati putem
referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu
Zadru.
Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika u
skladu sa člankom 18. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen
od potrebnog broja birača u Gradu Zadru.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenike Gradonačelnika.
Referendum za opoziv Gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12
mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.“

Članak 15.
Članak 45. mijenja se i glasi:
„Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim,
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da
ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zadru.
Članak 16.
Članak 46. mijenja se i glasi:
„Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika i njegovih zamjenika nastupio opozivom, do
provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika i njegovih zamjenika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.“
Članak 17.
U članku 58. stavak 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:
„Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko
vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.“
Članak 18.
U članku 65. stavku 1. riječi „tajnim glasovanjem“ zamjenjuju se riječima „većinom
glasova svih članova.“
Članak 19.
Članak 85. mijenja se i glasi:
„Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se
odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske
godine.
Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i svojim
poslovnikom, te je dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana donošenja.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.“
Članak 20.
Članak 92. mijenja se i glasi:
„Upravna tijela Grada Zadra u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća, donose pojedinačne
akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne
stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom
Ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Na donošenje akata iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno
odredbama Zakona o upravnim sporovima.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.“

Članak 21.
U članku 101. stavak. 6. briše se.
Članak 22.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik izraditi pročišćeni tekst Statuta Grada Zadra.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada
Zadra“, osim odredbi članka 5. točke „6.“, i članka 9., koji stupaju na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, Gradonačelnika i
župana.
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