
Temeljem članka 35. ZaKona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. stavka 
1. točka 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar br. 4/09), Gradsko vijeće 
Grada Vukovara, na 1. sjednici, održanoj 28. ožujka 2011., donosi 
 

STATUT 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VUKOVARA 

 
Članak 1. 

U Statutu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik“ Grada Vukovar  br. 4/09), Članak 21. 
mijenja se i glasi: 
„Kada je prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovih 
zamjenika dao potreban broj birača odreñen člankom 20. člankom 3. ovog Statuta, Gradsko vijeće 
mora donijeti Odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od  dana prijema prijedloga.“ 

 
Članak 2. 

U članku 23., i riječi: „odnosno na području za koje se raspisuje referendum“, brišu se. 
 
      Članak 3. 

U članku 26. stavku 1. i 4. ispred riječi: „zborova grañana“ dodaje se riječ: „mjesnih“. 
 
      Članak 4. 

U članku 27. stavku 1. ispred riječi: „zbor grañana“ dodaje se riječ „mjesni“, a riječi: 
„predsjednik Gradskog vijeća“  zamjenjuje se riječima: „Vijeće mjesnog odbora“. 
 U stavku 2. ispred riječi: „zboru grañana“ dodaje se riječ „mjesnom“, a ispred riječi: „zbor 
grañana“ dodaje se riječ: „mjesni“. 
 U stavku 3. ispred riječi: „zboru grañana“ dodaje se riječ: „mjesnom“. 
       

Članak 5. 
U članku 32. Stavku 1. Točki 18. Iza riječi „imenuje“, dodaju se riječi: “i razrješava“. 

       
Članak 6. 

U članku 34. stavku 1. alineja 1. riječ: „zastupa“ mijenja se i glasi: „predstavlja“. 
 
      Članak 7. 

U članku 47. stavku 3. iza točke 29. dodaje se nova točka 30. koja glasi:  
„30. osniva savjetodavna tijela i imenuje savjetnike radi davanja stručnih mišljenja i predlaganja 
rješavanja odreñenih pitanja iz područja koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela Grada“. 
Dosadašnja točka 30. postaje točka 31. 

Članak 8. 
U članku 70. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: „4. Mjesni odbor 

Trokut“, dosadašnje točke 4. do 8. postaju točke 5.do 9. 
 

Članak 9. 
Ovaj Statut stupa na snagu  osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada 

Vukovara. 
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O b r a z l o ž e nj e  
uz prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vukovara 

  
Uz članak 1.  

- odredbu članka 21. Statuta treba uskladiti sa člankom 40. c Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je odreñeno da predstavničko tijelo mora donijeti 
odluku o raspisivanju referenduma kada prijedlog za raspisivanje referenduma daju birači u 
roku od 30 dana od prijema prijedloga.  

Uz članak 2. 
- odredbu članka 23. Statuta treba uskladiti sa odredbom članka 24., stavka 4. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojom je propisano da pravo glasovanja na 
referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište na području općine, grada, odnosno 
županije i upisani su u popis birača, tj. referendum se raspisuje i provodi za područje čitave 
jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. 

Uz članak 3. i 4. 
- u člancima 26. i 27. Statuta umjesto termina „zbor grañana“ potrebno je koristiti 

termin „mjesni zbor grañana“, što je sukladno odredbi članka 24., stavka 1. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Uz članak 5. 
- pravo je Gradskog vijeća kako imenovanje predstavnika Grada Vukovara u 

Skupštinama trgovačkih društava u kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik i Upravnim 
vijećima ustanova kojih je Grad Vukovar osnivač, takoñer i razrješenje tih 
predstavnika te se sukladno tome predlaže dopuna članak 32. stavka 1. točke 18. 
Uz članak 6. 

- u odredbi članka 34., stavka 1., podstavak 1. Statuta propisano je da predsjednik 
zastupa Gradsko vijeće, a sukladno je zakonskim odredbama da predsjednik Gradskog vijeća 
predstavlja ovo tijelo. 

Uz članak 7. 
- Statutom nije propisana ovlast gradonačelnika za osnivanje savjetodavnih tijela i 

imenovanje članova tih tijela. U svezi sa ovim Ministarstvo napominje da sukladno njegovom 
mišljenju, Statutom se može propisati ovlast gradonačelnika za osnivanje savjetodavnih tijela 
i imenovanje savjetnika, iznimno, radi davanja stručnog mišljenja i predlaganja rješavanja 
odreñenih pitanja iz područja koja ne spadaju u djelokrug Upravnih tijela JLS. 

Uz članak 8. 
Temeljem članka 71. i 108. stavka 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 

Grada Vukovara br. 4/09) predlaže se osnivanje još jednog mjesnog odbora na području 
Grada Vukovara pod nazivom „Mjesni odbor Trokut“. Ovaj mjesni odbor obuhvaćao bi 
područje slijedećih ulica: Kudeljarska, Kudeljarski odvojak, Kneza Višeslava, Franje Kuhača, 
Hrvoja Vukčića Hrvatinića, ðergajska, ðergajski odvojak, Pakračka, Kolodvorska, Slobode, 
Milke Trnine, Srijemska, Stjepana Filipovića, Gospićka, Kriva Bara, Vinkovačka, 
Vinogradska, Budžak.    

Ovo područje Vukovara tradicionalnog naziva „Kudeljara“, „Trokut“ i „Budžak“  u 
odnosu na ostale dijelove grada čini zasebnu razgraničenu cjelinu gdje bi grañani tog dijela 
mogli lakše ostvariti neposredno sudjelovanje u odlučivanju o lokalnim poslovima od 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad. Ako bi se ovo područje uključilo u 
mjesni odbor koji obuhvaća širi prostor povezan sa dijelom grada „Borovo naselje“, kako je to 
prema sadašnjoj odredbi Statuta, to bi im bilo onemogućeno. 

 Na ovom području postoji zgrada u kojoj je nekada radila bivša mjesna zajednica, 
koja je sada vlasništvo Grada, i u kojoj bi mogao nastaviti raditi mjesni odbor. 
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PRIJEPIS ČLANAKA STATUTA GRADA VUKOVARA  
KOJI SE MIJENJAJU  ILI DOPUNJAVAJU 

 
Članak 21. 

 
Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, 
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga. 
 

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali 
birači sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.  

 
Članak 23. 

 
Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište na području Grada 
Vukovara, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 

 
Članak 26. 

 
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova grañana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima odreñenim zakonom.  
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 
Gradskog vijeća i gradonačelnik. 
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
zaprimanja prijedloga. 
Odlukom iz stavka 1. ovog članka odreñuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od 
zborova grañana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
 

Članak 27. 
 

Zbor grañana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Gradskog vijeća. 
 
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru grañana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor grañana. 
Izjašnjavanje grañana na zboru grañana je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih grañana. 

Članak 32. 
 
Gradsko vijeće: 

1. donosi Statut Grada, 
2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, 
3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Grada, 
4. donosi Proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
5. donosi odluku o godišnjem izvješću o izvršenju proračuna, 
6. donosi odluku o privremenom financiranju, 
7. odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Grada Vukovara čija ukupna 

vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
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godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija 
je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna, 

8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 
izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje 
ustanova kojih je osnivač Grad, 

9. donosi odluku o promjeni granice Grada Vukovara, 
10. ureñuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 
11.  donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provoñenja 

ocjenjivanja, 
12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  
Grad,  

13. daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano, 

14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, 

15. raspisuje lokalni referendum, 
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,   
17. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća, 
18. imenuje predstavnike Grada Vukovara u skupštinama trgovačkih društava u kojima je 

Grad vlasnik ili suvlasnik vlasničkih udjela ili dionica, te u upravnim vijećima 
ustanova kojih je Grad Vukovar osnivač, 

19. donosi odluku o visini plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika, 
20. donosi odluku o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje imenuje Gradsko 

vijeće,  
21. odlučuje o pokroviteljstvu, 
22. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 

javna priznanja,  
23. imenuje i razrješava i druge osobe odreñene zakonom, ovim Statutom i posebnim 

odlukama Gradskog vijeća, 
24. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, ukoliko to ne učini 
gradonačelnik, 

25. donosi odluku o prostornom planu kao i njegovim izmjenama i dopunama, 
26. donosi odluku o sklapanju ugovora o koncesiji za obavljanje odreñenih djelatnosti, 
27. donosi odluku o sklapanju ugovora o povjeravanju poslova za obavljanje odreñenih 

djelatnosti, 
28. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima. 
 
U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime 
Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge 
manifestacije od značaja za Grad Vukovar. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik 
obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 
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Članak 34.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
- zastupa Gradsko vijeće 
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,  
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  
- održava red na sjednici Gradskog vijeća, 
- usklañuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće, 
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i druge poslove odreñene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 
Članak 47. 

 
Gradonačelnik zastupa Grad Vukovar i nositelj je izvršne vlasti Grada Vukovara. 
Mandat gradonačelnika traje četiri godine 
U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik: 

1. priprema prijedloge općih akata, 
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
3. utvrñuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna, 
4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u 

skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
5. odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Grada Vukovara čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i 
nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuñivanje planirano u 
proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 

6. upravlja prihodima i rashodima Grada, 
7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 
8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada, 
9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 
10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
11. utvrñuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada, 
12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
13. razmatra i utvrñuje konačni prijedlog prostornog plana, 
14. obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje 

nekretninama, 
15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, 
16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje odreñenih djelatnosti, na temelju odluke 

Gradskog vijeća, 
17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, na 
temelju odluke Gradskog vijeća, 

18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 
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19. predlaže i sklapa Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima 
Grada, na temelju odluke Gradskog vijeća, 

20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu, 

21. utvrñuje uvjete, mjerila i postupak za odreñivanje reda prvenstva za kupnju stana iz 
programa društveno poticane stanogradnje, 

22. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća 
o poslovnim prostorima, 

23. organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provoñenju i 
poduzimanju mjera za unapreñenje zaštite od požara, 

24. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni 
Gradu, 

25. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 
uprave, 

26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
28. donosi odluku o cijeni komunalnih usluga, 
29. donosi odluku o sklapanju Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u 

upravnim tijelima Grada i zaposlene u trgovačkim društvima i ustanovama kojima je 
osnivač Grad Vukovar, 

30. obavlja i druge poslove predviñene ovim Statutom i drugim propisima. 
 

Članak 70. 
 

Mjesni odbori na području Grada Vukovara su: 
1. Mjesni odbor Mitnica 
2. Mjesni odbor Sajmište 
3. Mjesni odbor Centar 
4. Mjesni odbor Borovo naselje 
5. Mjesni odbor Trpinjska cesta 
6. Mjesni odbor Lužac 
7. Mjesni odbor Sotin 
8. Mjesni odbor Lipovača. 

  
Područje i granice mjesnih odbora odreñuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća  i 
prikazuju se na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke. 
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Na temelju članka 47., stavka 3., točke 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 
Grada Vukovara br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utvrñuje se prijedlog Statuta o izmjenama i dopuna Statuta Grada Vukovara  i 

prosljeñuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD VUKOVAR 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 012-03/09-01/01 
URBROJ: 2196/01-02-11-10     
Vukovar,  17. lipnja 2011.  

 
 
Gradonačelnik 
 
Željko Sabo, teolog 

 


