
     

 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

 GRADSKO VIJEĆE                     

                  GRAD SISAK 

                         p.p. 32 
 

KLASA: 012-03/13-01/02 

URBROJ: 2176/05-02-13-3 

Sisak, 20. ožujka 2013. 

 

Na temelju  članka  35. 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, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 83. st. 1. i 2. Statuta Grada Siska 

(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11 i 18/12) Gradsko 

vijeće Grada Siska je na 22. sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine, donijelo  

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 

9/11 i 18/12) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su roku navedeni.“ 

 

 

Članak 2. 

Članak 3. mijenja se i glasi: 

„Područje Grada obuhvaća slijedeća naselja: 

Sisak, Blinjski kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoć, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, 

Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec 

Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Odra 

Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Sisak, Stara Drenčina, Staro Pračno, Staro Selo, Stupno, 

Suvoj, Topolovac, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno. 

 

Članak 3. 

Članak 8. mijenja se i glasi: 

 „Gradsko vijeće će općim aktom utvrditi mjerila temeljem kojih gradonačelnik može 

odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.“ 

 

Članak 4. 

U članku 15. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: 

 „2. Poslovnik Gradskog vijeća“ 



Točka 8. mijenja se i glasi: 

 „8.odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom 

imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom odnosno čija pojedinačna 

vrijednost je veća od 1.000.000,00 kuna.“ 

 

Točka 9. mijenja se i glasi: 

 „9. dokumente prostornog uređenja.“ 

Briše se točka 13. 

Iza dosadašnje točke 15. koja postaje točka 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi: 

 „15. raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno 

zakonu i ovome Statutu.“ 

Točka 16. mijenja se i glasi: 

 „16. raspisuje lokalni i savjetodavni referendum“ 

Točka 18. mijenja se i glasi: 

 „18. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje 

druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom“ 

Briše se dosadašnja točka 21. 

Dosadašnja točka 22. koja postaje točka 21. mijenja se i glasi: 

 „ 21. donosi pojedinačne i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 

podzakonskim aktima.“ 

 

 

Članak 5. 

Članak 16. mijenja se i glasi: 

„Gradsko vijeće ima dvadeset pet (25) vijećnika. 

Zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem 

odgovarajućeg broja pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnim manjina i Zakona o lokalnim izborima. 

Gradsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika. U pravilu se biraju 

tako da se prvi potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke 

manjine, na njihov prijedlog. 

 Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjedava sjednicama 

i predstavlja to tijelo. 

 Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća 

uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.“ 

 

 

Članak 6. 

Članak 17. mijenja se i glasi: 

 „Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 

 Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi 

način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog 

vijeća. 

 Član Gradskog vijeća ima pravo na naknaduu skladu s posebnom odlukom Vijeća.  

 Član Gradskog vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja 

dužnost. 



 U Gradskom vijeću se može utemeljiti klub vijećnika prema strankama, koaliciji ili 

nezavisni.  

 Pojedinosti o ustrojstvu, pravima, dužnostima i načinu rada klubova vijećnika uređuju 

se Poslovnikom Vijeća.“ 

 

 

Članak 7. 

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 „O donošenju Statuta Grada i njegovih izmjena i dopuna, Poslovnika Gradskog vijeća 

i njegovih izmjena i dopuna, Proračuna Grada i njegovih izmjena i dopuna, Polugodišnjeg i 

Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, odluke o privremenom financiranju, odluke o 

izboru irazrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, o raspisivanju lokalnog i 

savjetodavnog referenduma Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih vijećnika.“ 

 

 

Članak 8. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

 „Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti.  

 Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, nositelj izvršne vlasti u Gradu Sisku je i 

zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ako je mandat gradonačelnika prestao nakon 

isteka dvije godine mandata. 

 Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na 

neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor 

gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika. 

 Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti 

gradonačelnika.  

 Gradonačelnik i njegovi zamjenici biraju se na neposrednim izborima sukladno 

posebnom zakonu. 

 Mandat gradonačelnika traje četiri godine. Mandat gradonačelnika te njegovih 

zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana 

koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi 

danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.“ 

 

 

Članak 9. 

U članak 22. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: 

 „5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju 

ostalom imovinom u skladu s zakonom, statutom i posebnim propisima 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 pokretnina i nekretnina, odnosno 

raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna pod uvjetom da je stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonom“ 

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi: 

 „8.imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih 

je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih 

osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno“, a 

dosadašnje točke 8-12. postaju točke 9-13. 

Iza dosadašnje točke 12.  koja postaje točka 13. dodaju se nove točke 14, 15 i 16  koje 

glase: 



 „14.razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana 

 15. donosi odluku  o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje  

 komunalnih djelatnosti 

 16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti“, a dosadašnje 

točke 13. do 18. postaju točke 17. do 22.  

Dosadašnja točka 18. koja postaje točka 22. mijenja se i glasi: 

 „22.donosi opće i pojedinačne akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, 

podzakonskim aktima i općim aktima te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim 

Statutom i općim aktima Grada. 

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„U slučaju iz stavka 1. točke 8. ovog članka, gradonačelnik je dužan odluku o 

imenovanju i razrješenju dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti 

je u službenom glasilu.“ 

 

 

Članak 10. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

 „U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, gradonačelnik ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon 

ili drugi propis. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta 

u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta te 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 Sisačko-moslavačkoj županiji i 

dostaviti mu odluku o obustavi. 

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj 

akt u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.“ 

 

 

Članak 11. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

 „Gradonačelnik ima dva zamjenika.  

 Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti  ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje 

dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg on odredi.“ 

 

 

Članak 12. 

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a koji glasi: 

„26.a 

 Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani 

obavljati profesionalno odnosno dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 

dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom odjelu Grada o tome na koji će način obnašati 

dužnost. 

 Za osobu iz prethodnog stavka koja nije postupila na način propisan prethodnim 

stavkom ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.  

 Danom stupanja na dužnost gradonačelnika i njegovih zamjenika smatra se dan 

početka mandata određen člankom 20. ovog Statuta. 



Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 

mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom 

upravnom odjelu Grada. 

 Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave 

obavijesti iz prethodnog stavka.“ 

 

 

Članak 13. 

Članak 28. mijenja se i glasi: 

 „Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 

propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako mu prestane prebivalište na području grada Siska, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću  

Ako gradonačelniku mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik 

upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 

Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novoga gradonačelnika.  

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, 

raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik iz članka 20. ovoga 

Statuta, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.  

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, 

neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja 

mandata će obnašati njegov zamjenik. 

Dužnost gradonačelnika obnašat će zamjenik koji je na kandidaturi za izbor 

gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika. 

Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovom 

zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika. 

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika, raspisat će se 

prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike, a do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika nastupio opozivom, 

raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike, a do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika, pročelnik 

upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose u Gradu dužan je bez odgode obavijestiti 

središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

 

 

Članak 14. 

Članak 29. mijenja se i glasi: 



 „Gradonačelniku i njegovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti 

prestaju danom stupanja na dužnost novoga gradonačelnika i njegovih zamjenika. 

 Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora za gradonačelnika pa do dana stupanja na 

dužnost novog gradonačelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i 

nesmetano funkcioniranje Grada uređene zakonima i ovim Statutom.“ 

 

 

Članak 15. 

Članak 30. mijenja se i glasi: 

 „Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem referenduma. 

 Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača Grada Siska. 

 Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenike gradonačelnika. 

 Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika 

u skladu s člankom 42. stavkom 5. ovoga Statuta. 

 Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 

mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini 

u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.“ 

 

 

Članak 16. 

Članak 31. mijenja se i glasi: 

 „Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na 

referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali pod uvjetom da ta većina 

iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Siska. 

 Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih 

zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike 

Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske koji će obnašati dužnost 

gradonačelnika do prijevremenih izbora. 

 Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv gradonačelnika i 

njegovih zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju 

državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.“ 

 

 

Članak 17. 

Članak 32. briše se. 

 

Članak 18. 

U članku 38. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje 

proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o 

amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.“ 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 

 „Ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća mogu predložiti 

donošenje odluke o privremenom financiranju. 

 Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom 

financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu sa 

posebnim zakonom.“ 



 

Članak 19. 

U članku 41. stavku 1. iza riječi lokalnog dodaju se riječi „ i savjetodavnog“. 

 

Članak 20. 

Članak 42. mijenja se i glasi: 

 „ Gradsko vijeće može u skladu sa zakonom i ovim Statutom propisati lokalni 

referendum radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, te o 

svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga Grada od posebnog i neposrednog interesa za 

Grad  ili njegove građane o kojem Gradsko vijeće ima pravo donositi odluke. 

 Lokalni referendum se provodi na način propisan zakonom. 

 Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina vijećnika, 

gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača grada Siska i većina vijeća 

mjesnih odbora na području Grada. 

 Ako je raspisivanje lokalnog referenduma predložila najmanje jedna trećina vijećnika, 

gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu, te ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 

od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u 

popis birača grada Siska, 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. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu donese odluku da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 

 Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na 

području grada Siska. 

 Odluka donesena na lokalnom referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.“ 

 

 

Članak 21. 

Iza članka 42. dodaje se novi članak 42.a koji glasi: 

„42.a 

  Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 

djelokruga. 

 Na savjetodavnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište 

na području grada Siska. 

 Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Gradsko vijeće.“ 

 

 

Članak 22. 

Članak 43. mijenja se i glasi: 

 „Odluka o raspisivanju referenduma sadrži područje za koje se raspisuje referendum, 

naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojim će birači 

odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko 

pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 

održavanja referenduma.  

 Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma 

ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana. 



Na referendum iz članka 42., 42.a i 43. ovog Statuta odgovarajuće se primjenjuju odredbe 

zakona kojim se uređuje provedba referenduma i odredbe zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.“ 

 

 

Članak 23. 

U članku 45. mijenja se stavak 1. koji glasi: 

 „ Gradsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg 

akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim 

zakonom i ovim Statutom. 

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

 „Mišljenje mjesnih zborova ne obvezuje Gradsko vijeće“. 

 

 

Članak 24. 

U članku 51. riječi „Čigoč“, „Preloščica“ zamjenjuju se riječima „Čigoć“ i „Prelošćica“ 

 

 

Članak 25. 

Članak 55. mijenja se i glasi: 

 „Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 

pravo. 

 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. 

 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.  

 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od trideset (30) 

niti više od šezdeset (60) dana 

 

 Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora te druga pitanja u svezi s izborom 

članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko vijeće posebnom odlukom uz odgovarajuću 

primjenu odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica 

lokalne samouprave.“ 

 

 

Članak 26. 

U članku 56. stavci 3. i 4. brišu se. 

 

 

Članak 27. 

U članku 57. u stavku 1. riječi „tajnim glasovanjem“ zamjenjuju se riječima „ većinom 

glasova svih članova“ 

 

 

Članak 28. 

Članak 61. mijenja se i glasi: 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, 

poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom. 



Program rada iz prethodnog stavka ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i 

mogućnostima. 

Ukoliko samostalno obavlja financijsko poslovanje, Vijeće mjesnog odbora donosi financijski 

plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.“ 

 

Članak 29. 

U članku 63. stavku 2. iza riječi Grada briše se točka i stavlja se zarez te se dodaju riječi: 

„ a za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka predsjednik vijeća mjesnog odbora 

odgovara gradonačelniku.“ 

 

Članak 30. 

U članku 68. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „ Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i 

ustanova kojih je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i 

drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.“ 

 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 

 

Članak 31. 

Članak 73. mijenja se i glasi: 

 „Upravna tijela Grada, u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, donose pojedinačne 

akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba(upravne stvari) 

 Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa 

zakonom, povjerene javne ovlasti.  

 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom 

ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 

 Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 

upravnom postupku. 

 Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno 

odredbama Zakona o upravnim sporovima. 

 Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe 

kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.“ 

 

 

Članak 32. 

Članak 74. mijenja se i glasi; 

 „Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Gradskog vijeća, središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu 

predstavničkog tijela ili njezin dio proglasiti nezakonitim, a akte donesene na sjednici 

proglasiti ništavim. 

Protiv odluke iz prethodnog stavka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 

spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“ 

 

 

Članak 33. 

Iza članka 74. dodaje se novi članak 74a. koji glasi: 



„74.a 

 Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom 

djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i nadležna središnja 

tijela Državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

 Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi 

opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta 

propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

 Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz prethodnog stavka ovog članka bez 

odgode dostaviti gradonačelniku.“ 

 

Članak 34. 

U članku 75. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 „ Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na  

snagu dan nakon objave, što predlagatelj mora obrazložiti.“ 

 

Članak 35. 

U članku 83. ispred riječi „odluka“ u odgovarajućem padežu dodaje se riječ „statutarna“ u 

odgovarajućem padežu. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 36. 

 Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih izmjena i dopuna Statuta, 

primjenjivat će se opći akti Grada Siska u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s 

odredbama zakona i ovih izmjena i dopuna Statuta. 

 U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se 

primjenjivati odredbe zakona i ovih izmjena i dopuna Statuta. 

 

 

Članak 37. 

 Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, osim 

odredbi članka 4., 9., 12., 14. i 30.koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. 

 

Članak 38. 

 Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst 

Statuta Grada Siska. 

 

 

         PREDSJEDNIK 

 

 

        Veljko Novak, v. r. 


