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IZVADAK 
 
 

IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 24. 
 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma 
i zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave.  
 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i statutom.  
 
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 
uređuje provedba referenduma.  
 
Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članaka 
79. do 82. ovoga Zakona. 
 

Članak 24.a 
 

Na temelju odredaba zakona i statuta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, općinski načelnik, gradonačelnik ili župan, 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju 
se traži raspisivanje referenduma, a u općini, gradu i Gradu Zagrebu i većina vijeća mjesnih 
odbora, odnosno gradskih četvrti ili gradskih kotareva na području općine, grada, odnosno 
Grada Zagreba.  
 
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, gradonačelnik ili 
župan te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, odnosno 
gradskih četvrti ili gradskih kotareva na području općine, grada, odnosno Grada Zagreba, 
predstavničko tijelo 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 predstavničkog tijela.  
 
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik 
predstavničkog tijela 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 jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno 
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 
ispravan, predstavničko tijelo 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.  



 
Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine, 
grada, odnosno županije i upisani su u popis birača. 
 
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene 
na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 
 

Članak 24.b 
 

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno grada te raspravljanja o potrebama 
i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice.  
 
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara, u skladu 
sa statutom općine ili grada.  
 
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, gradske 
četvrti ili gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.  
 
Zborove građana može sazvati i općinsko, odnosno gradsko vijeće te općinski načelnik, 
odnosno gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za 
pojedinu općinu ili grad.  
 
Kada zborove građana saziva općinsko, odnosno gradsko vijeće ili općinski načelnik, odnosno 
gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine ili 
grada, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine ili grada, a mogu se sazvati i za 
cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara koji čini 
zasebnu cjelinu.  
 
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, gradsku četvrt ili gradski 
kotar, a savjetodavno za općinsko, odnosno gradsko vijeće i općinskog načelnika, odnosno 
gradonačelnika.  
 
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine ili grada 
u skladu sa zakonom i statutom. 
 

Članak 25. 
 
Građani imaju pravo predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova 
djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine, grada, 
odnosno županije od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom jedinice.  
 
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga 
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici 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 općine, grada, odnosno županije.  
 



Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim 
aktom općine, grada ili županije u skladu sa zakonom i statutom. 
 

Članak 26. 
 

Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su  omogućiti građanima i 
pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj  rad kao i na rad njihovih upravnih 
tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u  tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja 
svojih prava i interesa ili  izvršavanja svojih građanskih dužnosti.  
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim  osobama dati 
odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno  pritužbe.  
 
Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na  vidnom mjestu osigurati 
potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje  predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) 
i omogućiti usmeno  izjavljivanje predstavke i pritužbe.  
 
Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 
skladu s tehničkim mogućnostima jedinice. 

 
VII. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 57. 

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad građana. 

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio 
većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu 
cjelinu (dio naselja). 

Članak 58. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i članovi predstavničkog 
tijela te druga tijela određena u statutu općine, odnosno grada. 

Članak 59. 

Statutom općine, odnosno grada, u skladu sa zakonom, uredit će se postupak davanja 
inicijative i podnošenja prijedloga za osnivanje mjesnog odbora, djelokrug i ovlasti tijela 
mjesnog odbora, utvrđivanje programa rada mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog 
odbora, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za 
njihove potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih 
zakonom, statutom i drugim općim aktom predstavničkog tijela. 

Statutom, odnosno drugim općim aktom općine ili grada uredit će se sva pitanja vezana uz 
izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora. 

Članak 60. 

Statutom općine, odnosno grada može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih 
poslova iz samoupravnog djelokruga općine ili grada, koja su od neposrednog i 
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora. 

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu općine, 
odnosno grada. 

 

Članak 61. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 



Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište 
na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, 
razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje 
predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se 
uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. 

Članak 61.a 

Jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore dužna je provoditi izbore za 
članove vijeća mjesnih odbora. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo. 

 

 

Članak 61.b 

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora 
rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom predstavničkog tijela. 

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan 
takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave, odnosno nadležnom 
gradskom uredu u Gradu Zagrebu. 

Članak 61.c 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, 
poslovnik o svom radu u skladu sa statutom, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i 
druge poslove utvrđene zakonom i statutom. 

Članak 62. 

Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika 
vijeća na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa statutom, predstavlja mjesni odbor i za svoj 
rad odgovara vijeću mjesnog odbora. 

Za obavljanje poslova iz članka 60. ovoga Zakona predsjednik vijeća mjesnog odbora 
odgovara općinskom načelniku, odnosno gradonačelniku. 

Članak 63. briše se 

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima 
građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati 
mjesne zborove građana. 

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio 
naselja, stambeni blok i sl.). 

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg 
odredi vijeće. 

Članak 64. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, odnosno 
gradonačelnik  te na njegov prijedlog predstavničko tijelo i može raspustiti vijeće mjesnog 
odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 
povjerene mu poslove. 

Članak 65. 



U gradovima se mogu statutom osnivati gradski kotarevi ili gradske četvrti kao posebni oblici 
mjesne samouprave. 

Gradski kotar, odnosno gradska četvrt je oblik mjesne samouprave koji se osniva za 
područje koje predstavlja gradsku,  gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano 
zajedničkim interesima građana. 

Djelokrug, ovlasti i tijela gradskih kotareva, odnosno gradskih četvrti uređuju se statutom 
grada shodno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na mjesnu samoupravu u mjesnim 
odborima. 

Članak 66. 

Mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne su osobe. 

 


