Temeljem članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. stavka 1. alineja 1. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 8/18 i 12/18-ispravak i „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 2/20), Gradsko vijeće Grada
Vrbovca na 35. sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VRBOVCA

Članak 1.
U Statutu Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 8/18 i 12/18-ispravak i „Glasnik Grada
Vrbovca“, broj 2/20), u članku 18. stavku 1. iza riječi: " zakonom" dodaju se riječi: "i ovim Statutom".
Članak 2.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od
lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima
i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, koji čini
zasebnu cjelinu.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Grada.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 4. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika
Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 5. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke
Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu
cjelinu.
Zbor građana može sazvati i gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima
od značenja za Grad.
Članak 3
Članak 26. mijenja se i glasi:
„Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora
građana, područje za koje se saziva te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko
vijeće i gradonačelnika.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova
prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih
građana.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom
Gradskog vijeća.
Članak 4.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada od
lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku
od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima Grada.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim
aktom Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom."
Članak 5.
U članku 28. stavku 3. riječi: “sredstvima elektroničke komunikacije“ zamjenjuju se riječima:
„elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada.“
Članak 6.
U članku 32. stavku 1. brojka: "17" zamjenjuje se brojkom: "15".
Članak 7.
U članku 36. stavku 1. alineji 5 riječ: “zamjeniku/cima“ zamjenjuje se riječju „zamjeniku“.

Članak 8.
Članak 48. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Kad zamjenik zamjenjuje gradonačelnika radi duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
zamjenik ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.“
Članak 9.
U članku 49. stavku 1. riječ: “zamjenicima“ zamjenjuje se riječima „zamjeniku koji je izabran zajedno s
njim“.

Članak 10.
U članku 49. stavku 1. riječ: “zamjenicima“ zamjenjuje se riječju: „zamjeniku“.
Članak 11.
U članku 51. stavku 1. riječ: “zamjenicima“ zamjenjuje se riječju: „zamjeniku“.
Stavci 2. i 3. brišu se.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:
"Ako prije isteka dvije godine mandata prestane mandat gradonačelniku, raspisat će se
prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i
zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
Ako nakon isteka dvije godine mandata prestane mandat gradonačelniku, neće se raspisati
prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov
zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku
koji je izabran s njim, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika iz stavka 3. ovoga članka,
raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika nastupio opozivom,
raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, pročelnik
upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Gradu dužan je bez odgode obavijestiti tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.ʺ.
Članak 12.
U članku 52. stavku 1. riječi: “njegovi zamjenici koji su izabrani“ zamjenjuje se riječima: „zamjenik
gradonačelnika koji je izabran“.
U stavku 3. riječ: „njegovih“ briše se.
U stavku 4. riječ: „njegovih“ briše se.
Članak 13.
Članak 72. briše se.
Članak 14.
U članku 81. stavku 2. iza riječi: „vijeće“ dodaju se riječi: "na prijedlog gradonačelnika ili drugog
ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 15.
Iza članka 81. dodaju se članci 81.a, 81.b koji glase:

"Članak 81.a
Kada je u Gradu konstituirano novoizabrano Gradsko vijeće nakon provedenih prijevremenih
izbora, do donošenja proračuna Grada financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda
i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.“
Članak 81.b
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku
o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi proračuna, za
vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine
proračun Grada, Gradsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u "Narodnim novinama". Do donošenja proračuna
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.“

Članak 16.
Iza članka 83. dodaje se članak 83.a koji glasi:
"Članak 83.a
Grad je dužan javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojoj mrežnoj
stranici tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se
uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva
nadležnog za financije."
Članak 17.
Odluke i drugi akti doneseni na temelju Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“,
broj 8/18 i 12/18-ispravak i „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 2/20) i zakona, uskladit će se s odredbama
ovoga Statuta i zakona kojima se uređuje pojedino područje.
Članak 18.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte Gradskog vijeća Grada Vrbovca da utvrdi i
izda pročišćeni tekst Statuta Grada Vrbovca.
Članak 19.
Članovi gradskog vijeća Grada Vrbovca i zamjenici gradonačelnika koji su danom stupanja na
snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj:144/20) zatečeni na dužnosti, obzirom na propisano smanjenje broja članova
predstavničkog tijela i broja zamjenika gradonačelnika, nastavljaju s obnašanju dužnosti do isteka
tekućeg mandata.

Članak 20.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasnika Grada Vrbovca"
osim članaka 9., 10., 11., 12. i 15. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju
prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
„Članak 20. a
Članak 31. stavak I. Statuta isti se mijenja i glasi:
U obavljanju predstavničke vlasti Gradsko vijeće:
donosi Statut Grada Vrbovca
donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća
donosi odluku o opisu grba i zastave Grada Vrbovca te način njihove upotrebe i zaštite
donosi proračun i odluku o izvršavanju proračuna
donosi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donosi odluku o privremenom financiranju
donosi zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o stjecanju ili otuđenju pokretnina ili nekretnina, najkasnije do konca veljače
donosi odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom
većom od 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
ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganje ostalom imovinom
planirano u proračunu i u Godišnjem programu upravljanja imovinom Grada, te je provedeno
sukladno zakonskim propisima
donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
Vrbovca
donosi strategiju upravljanja imovinom
utvrđuje strateške razvojne ciljeve za trgovačka društva u kojima Grad ima dionice ili udjele, kao
i u ustanovama kojima je Grad osnivač,
raspravlja i daje mišljenje na Izvješće o godišnjem poslovnom rezultatu i radu trgovačkih
društava i ustanova kojima je grad vlasnik i osnivač
raspravlja i daje mišljenje na Izvješće o utrošku proračunskih sredstava i radu udruga i ostalih
pravnih subjekata korisnika proračunskih sredstava čija visina dobivenih godišnjih proračunskih
sredstava prelazi vrijednost iznad 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini
donosi istovremeno sa proračunom, Godišnji program upravljanja imovinom Grada u kojem je
navedeno koje se pokretnine i nekretnine planiraju stjecati i otuđivati, te raspolaganje ostalom
imovinom za sljedeću proračunsku godinu
raspravlja i daje mišljenje na polugodišnja Izvješća o radu gradonačelnika
donosi odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora
donosi program rada mjesnih odbora
raspravlja i daje mišljenje na izvješće o izvršenju programa rada mjesnih odbora za prethodnu
godinu
donosi konačni prijedlog prostornog plana
donosi prijedlog odluke o promjeni granice Grada Vrbovca
donosi odluku o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Vrbovca
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Vrbovec

predlaže članove nadzornih odbora i upravnih tijela u trgovačkim društvima u kojima Grad
Vrbovec ima dionice ili udjele, a u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa
odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i Statutom
daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije
drugačije propisano
donosi odluku o prestanku rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Grad Vrbovec
osnivač ili ima dionice ili udjele, u skladu sa zakonom
daje suglasnost za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Grada Vrbovca i ustanova kojih je osnivač Grad Vrbovec
donosi odluku o zaduživanju, izdavanju obveznica ili drugih oblika financiranja Grada Vrbovca
donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u
skladu sa statutom i zakonom
donosi odluku o raspisivanju lokalnog referenduma
bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća
odlučuje o pokroviteljstvu Gradskog vijeća
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
priznanja
imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama
Gradskog vijeća
donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktom.

Članak 20. b
Članak 36. stavak I. Statuta isti se mijenja i glasi:
Vijećnik ima prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
raspravljati i glasati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća
predlagati Gradskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata
postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća
postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku/cima gradonačelnika
postavljati pitanja direktorima trgovačkih društava i ravnateljima ustanova, kojima je Grad
Vrbovec dionik ili osnivač
postavljati pitanja o radu pročelnicima upravnih tijela
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima
kojih je član i glasati
prihvatiti članstvo u radnim tijelima u koja ga izabere Gradsko vijeće
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada Vrbovca te u
svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge
uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Članak 20. c
Članak 44. stavak 3. Statuta isti se mijenja i glasi:
U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:
priprema prijedloge općih akata
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
utvrđuje prijedlog proračuna Grada Vrbovca i izvršenje proračuna
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Vrbovca u skladu
sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća

predlaže strateške razvojne ciljeve za trgovačka društva u kojima Grad ima dionice ili udjele,
kao i u ustanovama kojima je Grad osnivač
utvrđuje i predlaže istovremeno s proračunom, Godišnji program upravljanja imovinom Grada u
kojem je navedeno koje se pokretnine i nekretnine planiraju stjecati i otuđivati, odnosno raspolaganje
ostalom imovinom za narednu proračunsku godinu.
donosi odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te 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 pokretnina i nekretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina odnosno
raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i u Godišnjem planu stjecanja i otuđivanja
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganja ostalom imovinom, te je provedeno sukladno
zakonskim propisima
upravlja prihodima i rashodima te raspolaže novčanim sredstvima Grada Vrbovca u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća
donosi plan javne nabave
donosi pravilnik o unutarnjem redu za Upravna tijela Grada Vrbovca

-

-

imenuje i razrješava pročelnike Upravnih tijela Grada Vrbovca

imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
imenuje i razrješava predstavnike Grada Vrbovca u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih
je osnivač Grad Vrbovec, trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovec ima udjele ili dionice i
drugih pravnih osoba kojih je Grad Vrbovec osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
- utvrđuje plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Vrbovca
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti uz prethodnu odluku Gradskog
Vijeća o davanju koncesije
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
usmjerava djelovanje Upravnih tijela Grada Vrbovca u obavljanju poslova iz samoupravnog

-

djelokruga Grada Vrbovca, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu Vrbovcu nadzire rad Upravnih tijela Grada Vrbovca u samoupravnom djelokrugu
podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja i izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Vrbovca u skladu s važećim zakonskim propisima
organizira zaštitu od požara na području Grada Vrbovca i vodi brigu o uspješnom provođenju i
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
daje mišljenje o prijedlozima koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
saziva sastanak predsjednika mjesnih odbora
predlaže gradskom vijeću program rada mjesnih odbora zajedno s prijedlogom proračuna
podnosi gradskom vijeće izvješće o izvršenju programu rada mjesnih odbora za prethodnu
godinu do 31. ožujka naredne godine

-

-

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.“
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