
Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 144/2020), te članka 101. Statuta Grada 

Novigrada – Cittanova  (“Službene novine Grada Novigrada” broj 5/09., 3/13., 2/14., 2/17., 

1/18. i 2/20) Gradsko vijeće Grada Novigrada – Cittanova na sjednici održanoj 22. veljače 

2021. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA 

  

Članak 1. 

U Statutu Grada Novigrada-Cittanova (“Službene novine Grada Novigrada” broj br. 

5/09., 3/13., 2/14., 2/17., 1/18. i 2/20.) u članku 30. riječ ''dva'' zamjenjuje se riječju ''tri''.   

 

Članak 2. 

 Članak 38. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

 ''Gradsko vijeće može, u skladu sa zakonom, imati i veći broj članova, odnosno 

vijećnika, ako je to potrebno radi postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika 

talijanske nacionalne manjine.''  

 

 Članak 3. 

U članku 45. stavku 2. briše se riječ ''troškova''. 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 

  ''Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u 

radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem''. 

 

Članak 4. 

 Članak 47. mijenja se i glasi: 

 

''Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednice/predsjednika na prvoj 

sjednici na kojoj je nazočna većina članova Gradskog vijeća.'' 

 

Članak 5. 

Članak 50. mijenja se i glasi: 

 

''Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog 

za poslove Gradskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u Gradu nije imenovan 

pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća ili službenik ovlašten za 

obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne 

uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti. 

Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od 

dana objave konačnih rezultata izbora. 

Ako se Gradsko vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni 

sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna 

sjednica trebala biti održana. Ako se Gradsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, 

ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 

Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednice/predsjednika 

predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je 



više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 

  

Ako se Gradsko vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, 

raspisat će se novi izbori.'' 

 

 Članak 6. 

U članku 58. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 

''Gradonačelnica/gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje 

povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području.'' 

  

Članak 7. 

Članak 60. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi: 

 

''ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana 

donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od 

Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 

nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnica/gradonačelnik je dužna/dužan o 

tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu 

odluku o obustavi općeg akta''. 

 

Članak 8. 

Članak 61. mijenja se i glasi: 

 

''Pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost u izvršnom 

tijelu Grada na način da se prema odredbama posebnog zakona izabire jedna/jedan 

zamjenica/zamjenik gradonačelnice/gradonačelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne 

manjine. 

Izabrana/izabrani zamjenica/zamjenik iz stavka 1. ovog članka 

predstavnica/predstavnik je talijanske nacionalne manjine u izvršnom tijelu.'' 

  

Članak 9. 

Članak 62. mijenja se i glasi: 

 

''Zamjenica/zamjenik gradonačelnice/gradonačelnika iz reda pripadnika talijanske 

nacionalne manjine je privremena/privremeni zamjenica/zamjenik 

gradonačelnice/gradonačelnika koja/koji zamjenjuje gradonačelnicu/gradonačelnika za 

vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je 

gradonačelnica/gradonačelnik kojoj/kojem mandat nije prestao onemogućena/onemogućen 

obavljati svoju dužnost. 

Privremena/privremeni zamjenica/zamjenik ovlaštena/ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Grada. 

Privremena/privremeni zamjenica/zamjenik za vrijeme zamjenjivanja 

gradonačelnice/gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnice/gradonačelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata 

gradonačelnice/gradonačelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za 

gradonačelnicu/gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

gradonačelnice/gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 



Ovlast privremene/privremenog zamjenice/zamjenika za zamjenjivanje 

gradonačelnice/gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti 

gradonačelnice/gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je 

gradonačelnica/gradonačelnik bila/bio onemogućena/onemogućen u obavljanju svoje 

dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 4. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o 

imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. ovoga članka gradonačelnica/gradonačelnik ili 

pročelnica/pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog za službeničke odnose dužna/dužan je 

obavijestiti predsjednicu/predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 4. ovoga članka predsjednica/predsjednik Gradskog vijeća će 

u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novu/novog gradonačelnicu/gradonačelnika.'' 

  

Članak 10. 

Članak 63. mijenja se i glasi: 

 

''Gradonačelnica/gradonačelnik i njezina/njegov zamjenica/zamjenik iz redova 

pripadnika talijanske nacionalne manjine odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani 

obavljati profesionalno. 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na 

dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada o tome na koji način će 

obnašati dužnost.  

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. 

ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 

Gradonačelnica/gradonačelnik i zamjenica/zamjenik gradonačelnice/gradonačelnika 

iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine mogu promijeniti način obavljanja dužnosti 

u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti 

nadležnom upravnom tijelu Grada. 

Ako u obavijesti iz stavka 4. ovog članka nije naveden dan početka novog načina 

obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca 

nakon dostave te obavijesti. 

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja 

dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.'' 

 

Članak 11. 

U članku 64. stavak 1. iza riječi ''zamjenici/zamjeniku'' dodaju se riječi: ''iz reda 

pripadnika talijanske nacionalne manjine''. 

Stavak 2. i stavak 3. brišu se. 

 

 Članak 12. 

 Članak 65. mijenja se i glasi: 

 

 ''U slučaju prestanka mandata gradonačelnice/gradonačelnika nastupom okolnosti iz 

članka 64. Statuta, pročelnica/pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose će 

u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata 

gradonačelnice/gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora. 

 Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjenici/zamjeniku 

gradonačelnice/gradonačelnika izabranoj/izabranom iz reda pripadnika talijanske 

nacionalne manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika iz reda 

pripadnika talijanske nacionalne manjine. 



 O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnice/gradonačelnika i 

zamjenice/zamjenika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, pročelnica/pročelnik 

upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.'' 

 

Članak 13. 

U članku 82. brišu se riječi ''lokalnog'' i ''građanki''. 

 

Članak 14. 

Članak 83. mijenja se i glasi: 

 

''Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 

Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o 

drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom. 

Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog 

vijeća, gradonačelnica/gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača Grada Novigrada-

Cittanova i većina vijeća mjesnih odbora Grada. 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 

kojim se uređuje provedba referenduma.'' 

 

Članak 15. 

Članak 84. mijenja se i glasi: 

 

''Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 

Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložila/predložio 

gradonačelnica/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 jedinici, 

predsjednica/predsjednik Gradskog vijeća dužna/dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog 

tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 

30 dana od zaprimanja prijedloga. 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 Gradu i je li 

referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti 

Gradskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 

30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke 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. 

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 

djelokruga.'' 

 

Članak 16. 

Članak 85. mijenja se i glasi: 

 

''Gradonačelnica/gradonačelnik može se opozvati putem referenduma. 

 



Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača u Gradu Novigradu – Cittanova, 

– 2/3 članova Gradskog vijeća. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u 

Gradu Novigradu – Cittanova, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 

gradonačelnice/gradonačelnika, u skladu s člankom 84. stavkom 2. ovog Statuta, u dijelu koji 

se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, 

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnice/gradonačelnika Gradsko vijeće 

donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 

Referendum za opoziv gradonačelnice/gradonačelnika ne smije se raspisati prije 

proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao 

ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnicu/gradonačelnika. 

Odluka o opozivu gradonačelnika/gradonačelnice je donesena 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 Grada.'' 

 

Članak 17. 

Članak 89. mijenja se i glasi:  

  

''Zborovi građana mogu se sazivati 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 Statutom.  

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom. U tom slučaju se 

zborovi građana sazivaju za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 

zasebnu cjelinu. 

Zborove građana može sazivati Gradsko vijeće te gradonačelnica/gradonačelnik radi 

raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad. U tom slučaju se 

zborovi građana sazivaju za cijelo područje ili za dio područja Grada, pojedina naselja ili 

dijelove naselja na području Grada a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja 

mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.''  

 

Članak 18. 

Članak 90. mijenja se i glasi: 

 

''Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom 

glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 

Gradsko vijeće i gradonačelnicu/gradonačelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Grada 

u skladu sa zakonom i Statutom.'' 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 19. 

U članku 91. stavku 1. riječ ‘’određenog’’ zamijenjuje se riječju ‘’općeg’’ te se iza 

riječi ‘’vijeća’’ dodaje: ''te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada 

u skladu sa zakonom i Statutom’’. 

U članku 91. stavku 2. iza veznika ‘‘i’’ dodaje se riječ ‘’peticiji’’. 

U članku 91. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: 

 

‘’Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim 

putem.’’ 

‘’Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju 

se općim aktom Grada u skladu sa zakonom i Statutom.’’ 

 

Članak 20. 

Članak 98. stavak 3.  mijenja se glasi:  

 

''Ako gradonačelnica/gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče 

prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u 

roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela 

državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu razriješiti 

gradonačelnicu/gradonačelnika i njezinu/njegovog zamjenicu/zamjenika iz redova pripadnika 

talijanske nacionalne manjine.'' 

 

Članak 21.  

U članku 98.a stavku 2., iza riječi ''Republike Hrvatske'' dodaju se riječi: ''te drugog 

ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Gradskog vijeća.'' 

 

Članak 22. 

Iza članka 100. dodaje se članak 100.a koji glasi: 

 

''Grad Novigrad-Cittanova će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 

planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te sukladno uputama i drugim aktima 

ministarstva nadležnog za financije, objaviti na mrežnim stranicama Grada informacije o 

trošenju proračunskih sredstava na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive.'' 

  

Članak 23. 

Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda 

pročišćeni tekst Statuta Grada Novigrada-Cittanova. 

 

Članak 24. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim 

novinama Grada Novigrada-Cittanova, osim članaka 8., 9., 10., 12. i 16. koji stupaju na snagu 

na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 

članove predstavničkog tijela te gradonačelnika. 

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 144/20.) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

 

 

 

 



KLASA: 012-01/21-01/01 

URBROJ: 2105/03-02-21-02 

Novigrad-Cittanova,  22. veljače 2021. 

 

 

 

      GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Vladimir Torbica v.r. 

 

 

 

 


