
                                                                                         NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
Na temelju članka 61. stavka 4.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine,“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03 Odluka, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 26. i 55. stavak 2. 
Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21) 
Gradsko vijeće Grada Trogira na .... sjednici održanoj dana .............................. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada 
Trogira“ broj 12/13, 4/18 i 5/20), članak  6.  mijenja  se i glasi :  
 

„Članak 6. 

Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik ili  zamjenik gradonačelnika Grada, član uprave 
trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada te ravnatelj ustanove kojoj je Grad osnivač,  kao ni 
ostale osobe koje obnašaju neke od nespojivih dužnosti sukladno zakonu.“ 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“. 
 
 

                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
  Toni Zulim 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
Među taksativno nabrojenim dužnostima koje su nespojive s dužnošću člana predstavničkog tijela ne 
navodi se dužnost člana tijela mjesne samouprave. Međutim, sukladno  članku 59. st. 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne  novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 106/03, Odluka,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - pročišćeni   tekst, 137/15-
ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća 
mjesnog odbora su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, o čemu ona samostalno odlučuje 
statutom, odnosno drugim općim aktom.  
 
U tom smislu pitanje nespojivosti dužnosti člana vijeća mjesnog odbora može se  regulirati općim 
aktom jedinice lokalne samouprave kojima se mogu propisati dužnosti s kojima je nespojiva dužnost 
člana vijeća mjesnog odbora. 
 
Na sjednici 4. Gradskog vijeća grada Trogira održanoj dana 12. studeni 2013.godine usvojena je 
Odluka o izboru članova Vijeća mjesnog odbora prema kojoj je za nespojivu dužnost člana Vijeća 
mjesnog odbora bila navedena i  „član gradskog vijeća...pročelnik.....službenik ili namještenik u 
Gradu.“ 
 
Ovom izmjenom predlaže se da Gradsko vijeće izmjeni Odluku na način da ranije navedeno  ne bude 
više navedeno kao  nespojiva dužnost. 
 
 
 



 
ODREDBA VAŽEĆE ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRADA 
TROGIRA  

Članak 6.. 

„Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik ili  zamjenik gradonačelnika Grada, član 

Gradskog vijeća, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada te ravnatelj ustanove 
kojoj je Grad osnivač,  kao ni  pročelnik,  službenik ili namještenik u Gradu, kao ni ostale osobe koje 
obnašaju neke od nespojivih dužnosti sukladno zakonu.“ 

 

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine,“ broj 25/13 i 85/15) 
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Trogira, objavljuje se na web stranici grada Trogira www.trogir.hr radi provođenja javnog savjetovanja 
sa javnošću budući se ovim općim  aktom neposredno uređuju pitanja sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u 
lokalnoj sredini a vezano uz nespojivost obnašanja dužnosti člana Vijeća mjesnog odbora.  

Cilj savjetovanja je da javnost sudjeluje u  promjenama vezanim uz  postupak  izbora članova Vijeća 
mjesnih odbora te da  dostave svoje prijedloge i mišljenja   u roku od 30 dana,  koliko je savjetovanje 
otvoreno za javnost.  

Po isteku roka za dostavom mišljenja i prijedloga izraditi će se izvješće i objaviti na istim rubrikama 
na internetskim stranicama grada Trogira koje če sadržati zaprimljene prijedloge i mišljenja te 
očitovanja s razlozima za neprihvačanje i prihvačanjem pojednih prijedloga i primjedbi .  

Izvješće o provedenom savjetovanju dostavlja se nadležnom Gradskom vijeću grada Trogira koje 
donosi opći akt.  


