Na temelju članka VI 4a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03 i 20/04) i članka 58.
Ustava Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke",
broj 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04), članka 22. stavak 1. točka h. Zakona o lokalnoj
samoupravi
Županije
Zapadnohercegovačke
("Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke", broj 3/09, 18/11), članka 121. i članka 122. stavak 5. i 6. Statuta
Općine Grude («Službeni glasnik Općine Grude», broj 1/08) Općinsko vijeće Grude na 4.
sjednici od 27. ožujka 2013. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Grude
Članak 1.
U Statutu općine Grude («Službeni glasnik Općine Grude», broj 1/08) u članku 41.
stavak 3. se briše.
Članak 2.
Članak 43. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik se bira izravnim izborom od strane birača upisanih u Središnji
birački popis općine.
Za Općinskog načelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine i vezan je za mandat saziva
Općinskog vijeća.
Mandat Općinskog načelnika izabranog na prijevremenim izborima teče do redovitog
isteka mandata Općinskog vijeća.“
Članak 3.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik može biti opozvan.
Inicijativa s obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika može
biti pokrenuta od Općinskog vijeća putem 1/3 vijećnika Općinskog vijeća ili 10% registriranih
birača na području Općine.
Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje postupka opoziva Općinskog
načelnika iz stavka 2. ovog članka staviti na dnevni red prve naredne sjednice Općinskog
vijeća.
Odluka o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika donosi se većinom
glasova od ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću. U slučaju prihvaćanja inicijative
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika
u roku od 30 dana.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative za pokretanje postupka
opoziva Općinskog načelnika, provodi se postupak u kojem građani odlučuju izravnim tajnim
glasovanjem. Mandat Općinskog načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana,
koji su glasovali, donese odluku o opozivu Općinskog načelnika.
Odluka građana je obvezujuća za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.“
Članak 4.
Iza članka 44. dodaje se novi članak 44. a) koji glasi:

„Članak 44. a)
„Izabranom Općinskom načelniku mandat prestaje prije isteka vremena na koje je
izabran sukladno odredbama članka 1.10 Izbornog zakona.“
Članak 5.
Iza članka 44. a) dodaje se novi članak 44. b) koji glasi:
„Članak 44.b)
Općinskog načelnika za vrijeme privremene izočnosti ili spriječenosti zamjenjuje
dužnosnik ili djelatnik općinskih tijela uprave, kojeg on ovlasti.
Dužnost Općinskog načelnika u slučaju prestanka mandata nakon opoziva u smislu
članka 44. ovog Statuta i prestanka mandata u smislu članka 44. a) ovog Statuta, do ponovnog
izbora Općinskog načelnika, vrši osoba izabrana od strane Općinskog vijeća natpolovičnom
većinom od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.“
Članak 6.
Iza članka 44. b) dodaje se novi članak 44. c) koji glasi:
„Članak 44. c)
Nakon prestanka mandata Općinskog načelnika u slučaju opoziva u smislu članka
članka 44. ovog Statuta i prestanka mandata u smislu članka 44. a) ovog Statuta, prijevremeni
izbori za izbor Općinskog načelnika moraju se održati u roku od 60 dana od dana opoziva ili
prestanka mandata.“
Članak 7.
U članku 49. stavku 3. interpunkcijski znak (,) i riječi: „uz suglasnost Općinskog
vijeća“ se brišu.
Članak 8.
U članku 81. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
«Vijeće mjesne zajednice podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću.»
Članak 9.
Članak 82. mijenja se i glasi:
„Mjesna zajednica ima statut koji priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja
vijeće mjesne zajednice».
Članak 10.
Članak 84. mijenja se i glasi:
«Tijela mjesne zajednice su:
- vijeće mjesne zajednice;
- predsjednik vijeća mjesne zajednice.»
Članak 11.
Članak 85. mijenja se i glasi:
«Vijeće mjesne zajednice biraju građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće
biračko pravo neposrednim i tajnim glasovanjem na način i postupkom utvrđenim odlukom
Općinskog vijeća.

Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se mjesto i vrijeme održavanja izbora, tijela za
provođenje izbora, sredstva za provedbu izbora, način utvrđivanja i proglašenje rezultata
izbora, kao i druga pitanja u svezi s izbornim procesom.
Prijedlog kandidata za članova vijeća mjesne zajednice mogu podnijeti građani
pojedinačno ili u skupini, političke stranke i udruge građana koje djeluju na području mjesne
zajednice.
Broj članova vijeća mjesne zajednice utvrđuje se statutom mjesne zajednice i ne može
biti manji od 7 niti veći od 21 članova, a određuje se ovisno o veličini, razvijenosti i broju
stanovnika svakog naselja ili dijela naselja na području mjesne zajednice.
Svako mjesno područje ili više manjih moraju biti zastupljeni s određenim brojem
članova ovisno o veličini mjesnog područja odnosno broju birača, što se utvrđuje statutom
mjesne zajednice.
Vijeće mjesne zajednice je tijelo odlučivanja i konzultiranja o pitanjima od izravnog
interesa za građane mjesne zajednice.
Mandat članova vijeća mjesne zajednice je četiri godine.”
Članak 12.
Članak 86. mijenja se i glasi:
“Članu vijeća mjesne zajednice prestaje mandat:
-istekom vremena na koje je biran;
-podnošenjem ostavke;
-smrću;
-preseljenjem na područje druge mjesne zajednice.
Ako članu vijeća mjesne zajednice prestane mandat prije vremena za koje je biran,
Općinski načelnik će svojom odlukom dodijeliti mandat sljedećem kandidatu koji je dobio
najveći broj glasova nakon provedenih izbora za vijeće mjesne zajednice.”
Članak 13.
Članak 87. mijenja se i glasi:
“Vijeće mjesne zajednice:
-priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut mjesne zajednice;
-donosi poslovnik o svome radu;
-donosi financijski plan;
-bira predsjednika vijeća mjesne zajednice;
-surađuje s drugim mjesnim zajednicama;
-obavlja i druge poslove utvrđene statutom mjesne zajednice.”
Članak 14.
U članku 88. iz stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
“Predsjednik vijeća mjesne zajednice je ujedno po položaju i predsjednik mjesne
zajednice.”
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 15.
Iz članka 88. dodaje se novi članak 88a. koji glasi:
“Tijela mjesne zajednice bit će obvezno konzultirana o pitanjima o kojima Općinsko
vijeće odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja planova Općine kao i o
drugim pitanjima o kojima je zatražena konzultacija od strane Općinskog vijeća ili Općinskog
načelnika.

Tijela mjesnih zajednica mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne
zajednice, Općine i institucija koja vrše javne ovlasti.”
Članak 16.
Članak 90. mijenja se i glasi:
“Zbor građana mjesne zajednice čine svi građani mjesne zajednice upisani u birački
popis.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana mjesne zajednice o prijedlogu
propisa ili drugog općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine.
Na zboru građana mjesne zajednice mogu raspravljati o svim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Općine, predlagati način rješavanja određenih pitanja odnosno
donošenja akata iz njenog djelokruga.
Zbor građana mjesne zajednice saziva vijeće mjesne zajednice po potrebi, a obvezno
na zahtjev Općinskog vijeća, Općinskog načelnika kao i na inicijativu najmanje 10% građana
mjesnog područja za koje se održava zbor građana.
Način sazivanja zbora građana, njegovog rada i odlučivanja, te druga pitanja u svezi
rada zbora građana uređuju se statutom mjesne zajednice.”
Članak 17.
Članak 93. mijenja se i glasi:
“Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe u okviru prava i dužnosti utvrđenih
statutom i odlukom o utemeljenju.
Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajednica koji vodi Služba za opću
upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti.
Rješenje o upisu u Registar mjesnih zajednica donosi Općinski načelnik, a postupak
registracije i način vođenja registra utvrđuje se odlukom Općinskog vijeća.
Odluka o osnivanju mjesne zajednice i rješenje o upisu u Registar mjesnih zajednica
objavljuju se u Službenom glasniku općine.”
Članak 18.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
Članak 19.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku
Općine Grude”.
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