REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. 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. -ispravak i 123/17. ) i članka 31. stavka 1.
točke 1. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13.)
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2018. godine
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA BJELOVARA
Članak 1.
U Statutu Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) u
članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:
“ Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji
su izabrani zajedno s njim može predložiti 20% ukupnog broja birača u gradu Bjelovaru
i 2/3 članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara.“
U stavku 3. ispred riječi „predsjednik Gradskog vijeća“ dodaju se riječi „Ako je
raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača u gradu
Bjelovaru“, a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.
Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma zatražilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku
o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su
izabrani zajedno s njim Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Gradskog vijeća.“
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Članak 2.
U članku 18. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.
Članak 3.
U članku 19. stavku 2. riječi „Gradsko vijeće dostavit će“ zamjenjuju se riječima
„predsjednik Gradskog vijeća dostavit će“ , a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.

Članak 4.
U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:
“ Mandat vijećnika Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih
izbora koji se održavanju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća.“
Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
“ Mandat vijećnika Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje
do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se
održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.“
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.
Članak 5.
U članku 31. stavku 1. točki 8. riječi „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se
riječima „drugom raspolaganju“ a iza riječi „te“ dodaje se riječ „drugo“ a riječ „ostalom“
se briše.
Članak 6.
U članku 32. stavku 2. riječi „obračun proračuna“ zamjenjuje se riječima
„izvještaj o izvršenju proračuna“.
Članak 7.
U članku 45. stavku 1. u točki 5. riječi „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se
riječima „drugom raspolaganju“ a iza riječi „te“ dodaje se riječ „drugo“ a riječ „ostalom“
se briše.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 11. ovog članka
gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju „Službenog glasnika grada Bjelovara“
koji slijedi nakon donošenja te odluke.“
Članak 8.
U članku 50. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
“Osobe iz stavka 1. ovog članka koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu
promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“
Članak 9.
U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada Bjelovara neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća.“

Članak 10.
U članku 69. stavku 1. riječi „organizacije i udruženja građana“ zamjenjuju se
riječima „ članovi Gradskog vijeća“.
U stavku 2. iza riječi „građani“ briše se zarez i riječi „organizacije i udruženja
građana“ i dodaju riječi „i članovi Gradskog vijeća“.

Članak 11.
Članak 82. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća
mjesnog odbora obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila mjesnog
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“
Članak 12.
U članku 84. stavku 1. riječi „postupajući po načelima dobrog gospodarenja u
skladu sa zakonom i ovim Statutom“ brišu se i mijenjaju riječima „pažnjom dobrog
gospodara“.
Članak 13.
U članku 85. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi: „prihodi od naknada za
koncesiju“
U stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi: „ udio u zajedničkom porezu“.
U stavku 2. točka 7. mijenja se i glasi: „sredstva pomoći Republike Hrvatske
predviđena u državnom proračunu.“
Članak 14.
Članak 88. mijenja se i glasi:
„Proračun Grada Bjelovara donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim
zakonom.
Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog
proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom.“
Članak 15.
Članak 89. mijenja se i glasi:
„Ako 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 središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenika koji su izabrani zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti

gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom
zakonu.
Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u
roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.
Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45
dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio Gradskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 1.
ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni
gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u
roku od 8 dana od dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od
dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske
i razriješenom gradonačelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim
novinama«.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati
prijevremene izbore za gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.“
Članak 16.
Članak 90. mijenja se i glasi:
„Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela
Grada Bjelovara i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s
posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31.
prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije
razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske gradonačelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o
financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga
članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim
zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

Članak 17.
U članku 92. stavku 2. riječi „godišnji obračun“ zamjenjuju se riječima „godišnji
izvještaj o izvršenju“.
Članak 18.
Članak 100. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave. Iznimno, općim aktom
može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana
objave.“
Članak 19.
Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara da
utvrdi pročišćeni tekst Statuta Grada Bjelovara.

Članak 20.
Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Bjelovara stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.
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