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KONAČNI PRIJEDLOG,  20.2.2013. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. 
36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» 
broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici ----------- 2013. godine, donijelo je 

 
IZMJENE  I  DOPUNE 

STATUTA  GRADA  PAZINA 
 

Članak 1. 
U Statutu Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina”, broj 17/09.) u članku 6. 

stavku 3.  riječ „prethodno“ briše se. 
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: usklađenje sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi -  dalje Zakon ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. 
36/09., 150/11. i 144/12.). U konkretnom slučaju se ne radi o prethodnom odobrenju, već o 
odobrenju, odnosno pozitivnom mišljenju na predloženi grb i zastavu.  
 
STATUT GRADA PAZINA – DALJE STATUT («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09.) 
           Članak 6. stavak 3.  
Opis grba i zastave Grada Pazina uređuju se Statutarnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Pazina 
(dalje u tekstu: Gradsko vijeće) uz prethodno odobrenje nadležnog tijela. 
 
ZAKON:           Članak 10. stavak 1.  
 Jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave može imati grb i zastavu. 
Grb i zastava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju se statutom ili statutarnom odlukom 
uz odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

 
Članak 2. 

Članak 18.  mijenja se i glasi: 
 „Grad Pazin može obavljanje pojedinih poslova iz  svog samoupravnog  djelokruga 
organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 
samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, 
zajedničkog trgovačkog društva ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati 
zajednički u skladu s posebnim zakonom. 
 Odluku o obavljanju poslova na način opisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko 
vijeće, a međusobni odnosi u zajedničkom organiziranju poslova uređuju se posebnim 
sporazumom kojeg potpisuje Gradonačelnik. 
 Na osnovu odluke Gradskog vijeća o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog 
upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik će sklopiti  sporazum o osnivanju 
zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, 
statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“ 
 ________________ 

OBRAZLOŽENJE  
 Važeća se odredba dorađuje i usklađuje s  izmjenama Zakona. Posebno se uređuje 
pitanje osnivanje zajedničkog upravnog tijela s drugim jedinicama lokalne samouprave. 

 
STATUT:     Članak 18. 
Grad Pazin može obavljanje pojedinih poslova iz članka 17. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom 
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati 
zajednički u skladu s posebnim zakonom. 
Odluku o obavljanju poslova na način opisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se 
zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova.   
Sporazum iz stavka 2. ovoga članka potpisuje Gradonačelnik. 
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ZAKON:      Članak 54.      
Dvije ili više jedinica lokalne samouprave, osobito one koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu (općine 
i gradovi na otoku i sl.), mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati 
zajednički. 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka jedinice lokalne 
samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo 
ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima. 
Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim 
aktima. 
      Članak 54.a 
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz članka 54. ovoga Zakona odlučuju 
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.  
Temeljem odluke predstavničkih tijela općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju 
zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja 
službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo. 
 

 
Članak 3. 

 U članku 22.  točke 9., 18. i 21.  mijenjaju se i glase: 
 „9. bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili 
ovim Statutom,“ 
 „18. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Pazina i 
raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,“ 
 „21. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim 
jedinicama lokalne samouprave, te o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog 
tijela,“.  
 ________________ 

OBRAZLOŽENJE  
 Opis poslova usklađuje se sa Zakonom koji propisuje da Gradsko vijeće a) osim što 
osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, bira, imenuje i razrješuje i druge osobe 
određene zakonom, drugim propisom ili Statutom, b) odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina Grada Pazina i raspolaganju ostalom imovinom. Do sada nije bilo 
regulirano raspolaganje ostalom imovinom što se pokazalo nedostatnim uz tu vrstu 
raspolaganja. Dakle Gradsko vijeće o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te 
raspolaganju ostalom imovinom odlučuje ako je pojedinačna vrijednost veća od 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju 
i otuđivanju pokretnina i nekretnina i ostalom imovinom (do vrijednosti 0,5% odlučuje 
Gradonačelnik). Granični iznos raspolaganja od do 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u 2012. godini za Grad Pazin iznosi do 217.000,00 kuna, c) odlučuje o osnivanju, 
ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela, a temeljem odluka vijeća zaključuje se 
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način 
upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika/namještenika i druga pitanja. 
 
STATUT:      Članak 22. 
Gradsko vijeće: 
1. donosi Statut Grada Pazina, 
2. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina, 
3. donosi Proračun, odluku o izvršavanju Proračuna, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, 
4. donosi Poslovnik Gradskog vijeća, 
5. donosi opći akt o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama i drugom imovinom u vlasništvu  
Grada, 
6. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, 
7. osniva radna tijela Gradskog vijeća, 
8. bira i razrješava predsjednike, potpredsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća, 
9. imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima ili ovim Statutom, 
10. donosi odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pazina, 
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11. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Pazin, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i 
preoblikovanjima u skladu sa zakonom, 
12. dodjeljuje priznanja Grada Pazina, 
13. raspisuje referendum u skladu sa zakonom i Statutom, 
14. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Pazin, 
15. donosi smjernice razvoja Grada Pazina, 
16. donosi dokumente prostornog uređenja Grada Pazina, 
17. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Pazina, 
18. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Pazina u skladu sa zakonom, 
19. odlučuje o kupnji i prodaji dionica odnosno udjela Grada Pazina u trgovačkim društvima u skladu sa 
zakonom, 
20. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i o davanju jamstva čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 
1% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti za 
zaduženje i o davanju jamstva, 
21. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne 
samouprave, 
22. odlučuje o osnivanju odnosno o pristupanju Grada Pazina udruzi gradova te uspostavljanju suradnje Grada 
Pazina s lokalnim i regionalnim jedinicama, 
23. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u nadležnost, 

 
ZAKON:      Članak 35. točka 3.   
3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene 
zakonom, drugim propisom ili statutom,   

Članak 48. stavak 2. i 3. 
U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može odlučivati 
o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju 
ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan 
može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 
najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 
mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. 
O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti 
utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave. 

Članak 54.a 
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz članka 54. ovoga Zakona odlučuju 
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.  
Temeljem odluke predstavničkih tijela općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju 
zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja 
službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo. 

 
Članak 4. 

 Članak 23. mijenja se i glasi. 
 „Gradsko vijeće ima 15 članova (dalje u tekstu: vijećnik).“ 
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Usklađenje sa Zakonom -  broj članova predstavničkog tijela, kao neparan, utvrđen je 
Zakonom ovisno o broju stanovnika općine, grada i županije. Zakon propisuje da vijeća 
općina i gradova s više od 5.000 do 10.000 stanovnika imaju 15 članova (prije 9-15). Prema 
popisu stanovništva od 2011. godine Grad Pazin  ima 8.638 stanovnika pa je potrebno 
uskladiti broj članova Gradskog vijeća sa 13 na 15 članova.   
 Briše se važeća odredba izabranih u skladu s odredbama zakona, na vrijeme od četiri 
(4) godine, koliko im traje mandat.  Naime Zakon o lokalnoj propisuje  trajanje mandata člana 
Vijeća zavisno o provedenim redovnim ili izvanrednim izborima dok Zakon o lokalnim 
izborima (NN broj 144/12) – dalje Zakon o izborima (objedinjeni raniji Zakon o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN br. 
33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. i 109/07. i Zakon o izborima općinskih 
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba NN br. 109/07., 125/08., 
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24/11. i 150/11.) propisuje početak i trajanje mandata zavisno o mandatu članova vijeća 
izabranih na redovnim ili prijevremenim izborima (članak 1. stavak 1. i članak 8. Zakona o 
izborima): mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na redovnim izborima 
počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i traje do stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela, sukladno zakonu kojim se uređuje 
lokalna i područna (regionalna) samouprava. 

 
STATUT:     Članak 23. 
Gradsko vijeće ima 13 članova (dalje u tekstu: vijećnik) izabranih u skladu s odredbama zakona, na vrijeme od 
četiri (4) godine, koliko im traje mandat.  
 
ZAKON:     Članak 28. 
Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave je neparan, a 
određuje se ovisno o broju stanovnika, i to tako da predstavničko tijelo  
– jedinice s više od 5.000 do 10.000 stanovnika, ima 15 članova (ostalo izostavljeno kao nepotrebno). 
 
      Članak 29. 
Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na redovnim 
izborima traje četiri godine. 
Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na 
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima. 
 
ZAKON O IZBORIMA:    Članak 1. 
(1) Ovim se Zakonom uređuju lokalni izbori. Lokalni izbori u smislu ovoga Zakona su izbori članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.  

   Članak 8. 
(1) Mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja 
predstavničkog tijela i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, 
odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela, sukladno 
zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. 
(2) Mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na prijevremenim izborima počinje danom 
konstituiranja predstavničkog tijela i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim 
izborima. 

 
Članak 5. 

 U članku 25. nakon stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 „Predsjednik  Gradskog vijeća  dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi 
opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji 
se odnosi na postupak donošenja općeg akta, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg 
akta, a bez odgode iste akte dostavlja Gradonačelniku.“ 
 Stavak 2. postaje stavak 3. 
  _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Sukladno Zakonu ovim se člankom uređuje postupanje Predsjednika Gradskog vijeća 
(prije Gradonačelnik)  da akate Gradskog vijeća dostavlja predstojniku ureda državne uprave 
u županiji i Gradonačelniku.  

 
STATUT:     Članak 25. 
Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte 
Gradskog vijeća, predstavlja i zastupa Gradsko vijeće, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani 
postupak, brine o postupku donošenja općih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, brine o ostvarivanju prava i 
izvršavanju dužnosti vijećnika, koordinira rad radnih tijela Gradskog vijeća, brine o javnosti rada Gradskog 
vijeća, te obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Gradskog vijeća. 
Predsjednika Gradskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika na 
način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća. 
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ZAKON:     Članak 79. 
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i 
županija obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
Predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem 
tekstu: opći akt) predstojniku ureda državne uprave u županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik) zajedno sa 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku 
od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 
Predsjednik predstavničkog tijela dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti općinskom 
načelniku, gradonačelniku, odnosno županu. 

 
Članak 6. 

 U članku 26. nakon stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.“ 

 Stavak 2. postaje stavak 3. 
  _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Sukladno Zakonu ovim se člankom uređuje da svi vijećnici mogu izvršiti uvid u 
registar birača za vrijeme obnašanja vijećničke funkcije. Brisana je odredba kojom je tijelo 
sastavljeno od vijećnika vršilo provjeru popisa birača.   
 
STATUT:      Članak 26. 
Vijećnik ima pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, predlagati 
Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, 
podnositi amandmane na prijedloge općih akata, izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica 
Gradskog vijeća, biti biran u radna tijela Gradskog vijeća, te postavljati pitanja Gradonačelniku o njegovom 
radu. 
Prava i dužnosti vijećnika i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuju Poslovnikom Gradskog vijeća. 
 
ZAKON:             članak 31. stavak 3.   
Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost. 
 

Članak 7. 
 U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Vijećnik ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Gradskog vijeća.“ 
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Ovim se člankom uređuje da vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom 
Gradskog vijeća. Brisan je tekst „za rad“ i „predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća“  
kao suvišan (predsjednik i potpredsjednik Vijeća su vijećnici).    
 
STATUT:      Članak 27. 
Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 
Vijećnik, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s odlukom 
Gradskog vijeća. 
Ostala prava i dužnosti vijećnika, te predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća uređuju se Poslovnikom 
Gradskog vijeća. 
 
ZAKON:      članak 31.   
Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 
Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. 
Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost. 
Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, statutom jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela. 
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Članak 8. 
 Članak 28. mijenja se i glasi: 
 „Vijećnik svoj mandat može staviti u mirovanje u sladu sa Zakonom o lokalnim 
izborima. 
 Vijećniku mandat prestaje i prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima 
utvrđenim Zakonom o lokalnim izborima. 
 Ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran 
zamjenjuje ga zamjenik u sladu sa Zakonom o lokalnim izborima.“  
 ________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Zakon o lokalnim izborima detaljno razrađuje institut mirovanja vijećničkog mandata.  
Zadržano je postojeće riješene  o kandidiranju, o postupanju u obnašanju nespojive dužnosti, 
odnosno prihvaćanju dužnosti, te o obvezi vijećnika da o tim okolnostima  obavijesti nadležno 
tijelo prije konstituiranja vijeća odnosno za vrijeme obnašanja vijećničkog mandata.  
 Od novina u odnosu na  postojeće zakonodavstvo navodimo: 1. mirovanje mandata  po 
sili zakona (kada vijećnici ne dostave obavijest o obnašanju nespojive dužnosti bilo u trenutku 
izbora ili tijekom obnašanja vijećničke dužnosti) i  2. mirovanje mandat iz osobnih razloga 
kada vijećnik nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti (zbog zdravstvenih razloga ili 
izbivanja na određeno vrijeme i sl.),  s tim da mirovanje ne može trajati kraće od 6 mjeseci.  
 U odnosu na važeće odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, novinu predstavlja jedino prestanak mandata 
vezano za mogućnost lišenja poslovne sposobnosti. Također je propisano da članu kojem 
prestane hrvatsko državljanstvo, a državljanin je države članice Europske unije, mandat ne 
prestaje činjenicom prestanka hrvatskog državljanstva. Naime ulaskom Republike Hrvatske u 
Europsku uniju pravo biranja imat će i državljani drugih država članica Europske unije. 
 Zakon o izborima kao ovlaštene predlagatelje kandidacijskih lista i kandidata uz 
političke stranke navodi birače koji podnose kandidacijsku listu grupe birača. 
 Uvjeti i postupak zamjene  vijećnika nisu mijenjani.  
 
STATUT:      Članak 28. 
Vijećniku mandat prestaje i prije isteka vremena na koje je izabran ako se ispuni jedan od uvjeta utvrđen 
posebnim zakonom o izboru članova predstavničkih tijela.  
Vijećnik svoj mandat može staviti u mirovanje u slučajevima propisanima posebnim zakonom. 

 
ZAKON O IZBORIMA:  

Mirovanje mandata   -  Članak 79. 
(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je ovim Zakonom zabranjeno 
kandidiranje, može se kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice, a ukoliko bude izabrana za člana 
predstavničkog tijela, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju 
dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti upravno tijelo jedinice nadležno za poslove predstavničkog 
tijela. 
(2) Član predstavničkog tijela koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je 
o tome obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu 
počinje mirovati protekom toga roka. 
(3) Članu predstavničkog tijela koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili 
zakona. 
(4) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na 
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku predstavničkog tijela. Pisani 
zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata 
prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
(5) Ako član predstavničkog tijela po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 
4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
(6) Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.  
(7) Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave 
pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može 
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trajati kraće od šest mjeseci. Član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka 
mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela.  
(8) Člana predstavničkog tijela kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u 
skladu s odredbama ovoga Zakona. 
(9) Na sjednici predstavničkog tijela umjesto člana predstavničkog tijela koji je stavio mandat u mirovanje ili 
mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen 
sukladno odredbama ovog Zakona.  
(10) Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata 
može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata. 

 
Prestanak mandata- Članak 80. 

(1) Članu predstavničkog tijela mandat prestaje u sljedećim slučajevima: 
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku, 
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske 
odluke, 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, 
danom pravomoćnosti sudske presude, 
4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta, 
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuje hrvatsko državljanstvo, 
6. smrću. 
(2) Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka 
treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela. Pisana 
ostavka člana predstavničkog tijela treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja 
iste. 
(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak. 
(4) Članu predstavničkog tijela kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice 
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.  

 
Zamjenjivanje člana predstavničkog tijela-  Članak 81. 

(1) Članovi predstavničkih tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog 
tijela mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 
(2) Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat 
s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je 
bila predlagatelj kandidacijske liste. 
(3) Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga 
političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne 
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i 
postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice. 
(4) Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste. 
(5) Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih 
izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

 
Članak 9. 

 U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika Gradsko vijeće donosi: 
- Statut Grada Pazina, 
- Proračun Grada Pazina, 

 - Godišnji obračun proračuna, te 
 - odlučuje o drugim pitanjima kada je to propisano Poslovnikom Gradskog vijeća.“ 
 ______________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  
 Usklađenje sa Zakonom. Dosadašnja formulacija da Gradsko vijeće može raspisati 
referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika brisana je. Zakonom je 
propisana mogućnost njihova opoziva putem referenduma, s navođenjem tko i pod kojim 
uvjetima može predložiti opoziv. Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv 
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gradonačelnika u onom dijelu koji se odnosi na postupak utvrđivanja je li prijedlog podnesen 
od potrebnog broja birača.   
 Naziv dokumenta Godišnji obračun proračuna umjesto dosadašnjeg naziva Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna usklađen je sa Zakonom o proračunu. 
 Poslovnikom Gradskog vijeća uređuju se druga pitanja (donošenje Poslovnika 
Gradskog vijeća, Odluke o privremenom financiranju, izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Gradskog vijeća…..) o kojima Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova od 
ukupnog broja svih vijećnika Gradsko vijeće. 
 
STATUT:      Članak 29.  
Gradsko vijeće radi na sjednicama ako je nazočna većina od ukupnog broja svih vijećnika.  
Gradsko vijeće donosi odluke javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih vijećnika, osim u slučajevima 
kada je propisana druga većina ili da se glasuje tajno. 
Većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika odlučuje se o: 
- donošenju i promjenama Statuta Grada Pazina, 
- donošenju i izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća, 
- donošenju Proračuna i Odluke o privremenom financiranju, 
- donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, 
- donošenju odluke o raspisivanju referenduma za razrješenje Gradonačelnika i njegovih zamjenika, 
- izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, 
- drugim pitanjima kada je to propisano zakonom ili Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 
ZAKON:     Članak 36. 
Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog 
tijela. 
Statut jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun i godišnji obračun donose se većinom 
glasova svih članova predstavničkog tijela. 
Poslovnikom predstavničkog tijela mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih 
članova predstavničkog tijela. 
 

Članak 40.b, Članak 40.c, Članak 40.d   VIDI obrazloženje uz članak 12.  ovih izmjena Statuta 
 

Članak 10. 
 Članak 33. mijenja se i glasi: 
 „Gradonačelnik zastupa Grad Pazin i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Pazinu. 
 Gradonačelnik ima dva (2) zamjenika. 
 Iznimno, nositelj izvršne vlasti u Gradu Pazinu je i zamjenik koji obnaša dužnost 
gradonačelnika ako je mandat gradonačelnika prestao, u slučajevima propisanim  zakonom.“  
 ___________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  
 Usklađenje sa Zakonom u dijelu obnašanja dužnosti od zamjenika Gradonačelnika 
kada Gradonačelniku prestane mandat. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u gradu je 
gradonačelnik, a iznimno i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ako je mandat 
gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata. Zamjenik koji obnaša dužnost 
gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika: zastupanje grada, obavljanje izvršnih 
poslova, predlaganje općih akata, izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja općih akata Vijeća, 
sklapanje ugovora, usmjeravanje rada upravnih tijela i nadzor njihovog rada, kao i druge 
poslove utvrđene Statutom  u skladu sa zakonom. 

Ovakvim se rješenjem osigurava kontinuitet u obnašanju dužnosti gradonačelnika, u 
situaciji kada je proteklo više od pola mandata te je ostavljena mogućnost obnašanja dužnosti 
od strane zamjenika koji je izabran zajedno i istovremeno s gradonačelnikom. Također, 
omogućava se i otklanjanje nejasnoća, suštinske i praktične naravi, vezano uz obnašanje 
dužnosti izvršnog tijela i obavljanja izvršnih poslova u situaciji kada gradonačelniku prestane 
mandat, ali uz uvjet da je trajao više od dvije godine. S obzirom da se neće raspisivati 
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prijevremeni izbori, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika postaje izvršno tijelo te 
obavlja izvršne poslove. 
 Zadržana je odredba da u gradovima sjedištima županija gradonačelnik ima dva 
zamjenika. 
 
STATUT:      Članak 33. 
Gradonačelnik zastupa Grad Pazin i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Pazinu.  
Gradonačelnik ima dva (2) zamjenika. 
 
ZAKON:      Članak 42. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan zastupa općinu, grad, odnosno županiju. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje 
poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine, grada, odnosno županije. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan obavlja poslove utvrđene statutom općine, grada, odnosno 
županije u skladu sa zakonom. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, 
grada, odnosno županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan donijet će odluku o 
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno 
župan ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni 
uočene nedostatke u općem aktu. 
Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovoga članka, općinski načelnik, 
gradonačelnik, odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u 
županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke općinskog 
načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene općeg akta. 
 
                 Članak 44. 
Izvršne poslove obavlja u općini općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan. 
Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana u 
slučaju iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. 

 
Članak 39. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave u općini je općinski načelnik, u 
gradu gradonačelnik i u županiji župan. 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, 
gradonačelnika, odnosno župana u slučajevima propisanim ovim Zakonom. 
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana je zamjenik općinskog 
načelnika, gradonačelnika, odnosno župana koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim 
načelnikom, gradonačelnikom, odnosno županom, a dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana obnaša ako je mandat općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana prestao nakon isteka dvije 
godine mandata u toj jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 
Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 
 

Članak 41. 
U jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10.000 stanovnika općinski načelnik, odnosno gradonačelnik 
ima jednog zamjenika koji se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. 
U jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, u gradovima sjedištima županija, 
odnosno županijama općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imaju dva zamjenika koji se biraju na 
neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. 

 
Članak 11. 

U članku 34. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi: 
„8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Pazina i 

raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i posebnim 
propisima,“.   
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Nakon točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi: 
„19. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Pazina u tijelima javnih ustanova, 

ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 22. točke 11. ovog Statuta, 
osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,“. 

Točka 19. koja postaje točka 20. mijenja se i glasi: 
„20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.“ 
Nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 19. ovoga članka Gradonačelnik 

je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja i istu objaviti 
u Službenim novinama Grada Pazina.“ 
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  
 Ovim se člankom dopunjuju poslovi Gradonačelnika, dok su uvjeti i način 
raspolaganja kao i ograničenja u raspolaganju  uređeni Zakonom. Bitna promjena odnosno 
dopuna je u  točki 8. kojom je propisano da Gradonačelnik  odlučuje i o raspolaganju ostalom 
imovinom. Naime do sada je Zakonom bilo regulirano samo stjecanje i otuđivanje pokretnina 
i nekretnina, dok raspolaganje ostalom imovinom nije, što se pokazalo nedostatnim uz tu 
vrstu raspolaganja. 
 Gradonačelniku je dano u nadležnost imenovanje i razrješenje predstavnika Grada 
Pazina u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako 
posebnim zakonom nije drugačije određeno. Gradonačelnik ima obvezu odluku o imenovanju 
i razrješenju dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i istu objaviti u 
službenim novinama. Ovakvim se načinom osigurava  transparentnost u provedbi imenovanja  
i razrješenja. 
 
STATUT:      članak 34.  
Gradonačelnik u okviru svog djelokruga i ovlaštenja: 
1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće, 
2. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima, 
3. daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
4. predlaže Gradskom vijeću donošenje Proračuna, odluke o izvršavanju Proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna, 
5. odgovoran je za planiranje i izvršavanje Proračuna, 
6. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
7. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Pazina, kao i prihodima i 
rashodima Grada Pazina u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Pazina, 
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Pazina u skladu sa zakonom,  
9. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i o davanju jamstva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznosi 
od 1% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti 
za zaduženje i o davanju jamstva, 
10. usmjerava i koordinira djelovanje upravnih tijela Grada Pazina u obavljanju poslova iz njihovog 
samoupravnog djelokruga i obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada, 
11. donosi opći akt o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika,  
12. odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Pazina, 
13. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Pazina i unutarnjeg revizora, 
14. odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnje financijske kontrole (financijsko upravljanje 
i kontrola te unutarnja revizija) u Gradu Pazinu, 
15. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuće izvještaje, 
16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
17. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, 
18. odgovora središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug 
tijela Grada Pazina, 
19. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada 
Pazina ili drugim propisima. 
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O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstava za ispunjenje obveza iz stavka 1. točke 9. ovoga 
članka Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko vijeće najkasnije u roku od 60 dana od dane suglasnosti odnosno 
jamstva. 

 
ZAKON:      Članak 48. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan: 
1. priprema prijedloge općih akata, 
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u 
obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, 
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim 
propisima, 
6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga 
Zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 
7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. 
U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može odlučivati 
o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik 
odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada 
može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje 
ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. 
O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti 
utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave. 
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, 
odnosno župan dužan je dostaviti predstavničkom tijelu u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u 
službenom glasilu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. 

 
Članak 12. 

 Članak 43. mijenja se i glasi: 
„Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona u 

slučajevima propisanim posebnim zakonom. 
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem referenduma i u postupku 

propisanom zakonom. 
U slučaju prestanka mandata Gradonačelnika dužnost gradonačelnika obnašat će 

zamjenik Gradonačelnika u skladu sa zakonom. 
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na 

neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor 
gradonačelnika bio prvi naveden nakon kandidata za gradonačelnika.“  
 _________________ 

OBRAZLOŽENJE:  
Promjena se odnosi na prestanak mandata gradonačelnika i zamjenika, po sili zakona 

te se propisuje da gradonačelniku i zamjenicima mandat prestaje po sili zakona u slučajevima 
propisanim Zakonom o lokalnim izborima. 
 Postupak raspisivanja referenduma o razrješenju gradonačelnika i zamjenika 
zamijenjen je institutom opoziva, a referendum za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja 
birača. 

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika dužnost gradonačelnika obnašat će 
zamjenik gradonačelnika do provedbe prijevremenih izbora odnosno do kraja mandata 
zavisno o vremenu prestanka mandata - prije isteka ili nakon isteka dvije godine mandata.  

Zakonom je propisana mogućnost imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 
Povjerenik  obnaša dužnost gradonačelnika kada su raspisani prijevremeni izbori uz uvjet   da 
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je prestao mandat  i zamjeniku gradonačelnika, te ako je prestanak mandata  gradonačelnika  i  
zamjenika nastupio opozivom.  

 
STATUT:              Članak 43. 
Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona kad se za to steknu uvjeti propisani 
zakonom. 
Gradonačelnik i njegovi zamjenici razriješit će se dužnosti ako se odluka o njihovom razrješenju donese na 
referendumu na način i u postupku propisanim zakonom i ovim Statutom.  
 
ZAKON:                                                                 Članak 40. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno 
posebnom zakonu. 
                                                                                Članak 40.b 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan i njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njima mogu se 
opozvati putem referenduma. 
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv 
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima. 
Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i 
njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga Zakona, u dijelu 
koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana. 
Referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika ne smije se 
raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 

 
Članak 40.c 

Odluka o opozivu općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njima donesena je 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 u jedinici. 
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona kojim se 
uređuje provedba referendum. 

Članak 40.d 
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika i župana nastupio prije isteka dvije godine 
mandata, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za 
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika i župana nastupio nakon isteka dvije godine 
mandata, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave neće se raspisati prijevremeni izbori za 
općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, a dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana do 
kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim. 
Ako općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan u slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima više 
zamjenika, dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, obnašat će zamjenik koji je na 
kandidaturi za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana bio prvi naveden iza kandidata 
za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana prestane mandat samo 
njihovom zamjeniku, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave neće se raspisati prijevremeni 
izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana. 
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz 
stavka 2. ovoga članka, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisat će se prijevremeni 
izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana obnašat će povjerenik 
Vlade Republike Hrvatske. 
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika 
nastupio opozivom, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisat će se prijevremeni 
izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana obnašat će povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske. 
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Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, 
gradonačelnika, odnosno župana izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni 
izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina. 
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih 
zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u jedinici lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu. 
 
ZAKON O IZBORIMA:                                      Članak 93. 

(1) Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, odnosno njihovim zamjenicima mandat prestaje 
po sili zakona: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku,  

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti 
sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,  

4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,  
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,  
6. smrću. 
(2) Ako općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga 

članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke 
odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, 
gradonačelnika i župana, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika, gradonačelnika, 
odnosno župana. 

Članak  13. 
 Članak 44. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina  ima 
pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis. 
 Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.“ 
 _______________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  
 Ovom se odredbom načelno uređuje pravo Gradonačelnika da u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga može obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni 
da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis. Detaljnije postupanje uređeno je zakonom i 
Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 
STATU:              Članak 44. 
Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća. 
 
ZAKON:              Članak 42. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan zastupa općinu, grad, odnosno županiju. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje 
poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine, grada, odnosno županije. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan obavlja poslove utvrđene statutom općine, grada, odnosno 
županije u skladu sa zakonom. 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, 
grada, odnosno županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan donijet će odluku o 
obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno 
župan ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni 
uočene nedostatke u općem aktu. 
Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovoga članka, općinski načelnik, 
gradonačelnik, odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u 
županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke općinskog 
načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene općeg akta. 
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Članak 14. 
 U članku 58. točke 8., 11.  i 12. mijenjaju se i glase:  

„8. Mjesni odbor PAZIN, za dio naselja Pazin i to za sljedeće ulice i trgove: 
Miroslava Bulešića, Bune kmetova, Buraj, Matka Brajše Rašana, Viktora Cara Emina, Jurja 
Dobrile, Dršćevka, Draželj, Družbe Sv. Ćirila i Metoda, Dubravica, Luigija Dallappicole, 
Camilla de Franceshija, Franine i Jurine, Franjevačke stube, Gortanov brijeg, Gradskih 
igrališta, Vladimira Gortana, Hrvatski trg, Hrvatskog narodnog preporoda, ulica 154. brigade 
Hrvatske vojske, ul. Tugomila Ujčića, prof., Istarskih glagoljaša, Julesa Vernea, Antuna 
Kalca, Kapetana Lazarića, Kolodvorski prilaz, Evgenija Kumičića, Šime Kurelića, Lakota, 
Lindarska cesta, Matka Laginje, Matići, Mečari, Mečarski put, Bože Milanovića, Muntriljska, 
Ospizio Mosconi, Frana Novljana, Vladimira Nazora, Poljoprivredne škole, Pristava, Prilaz 
Kaštelu, Prolaz Vincenta od Kastva, Prolaz Frana Matejčića, Prolaz Ernesta Jelušića, Prolaz 
Jože Šurana, Prolaz Otokara Keršovanija, Joakima Rakovca, Štefanije Ravnić, Rijavac, 
Rošeti, Rusijani, Soline, Vjekoslava Spinčića, Stancija Rihter, Stareh kostanji, Stari trg, Saše 
Šantela, Šetalište Pazinske gimnazije, Šaltarija, Štranjga, Trg hodočasnika, Trg Istarskog 
razvoda, Trg Kristijana Ladavca, Trg Male funtane, Trg Pod lipom, Trg slobode, Dinka 
Trinajstića, Ulica 25. rujna, Ulica 15. siječnja, ulica 43. istarske divizije, Uspon Histra, 
Valvasorova, Velanov brijeg, Velog Jože, Dinka Vitezića, Jakova Volčića, Vranica, Vrtlišće, 
Dr. Vjekoslava Zidarića i Žudeka; 

Sjedište Mjesnog odbora je u Pazinu;“ 
„11. Mjesni odbor ZAMASK, za naselje Zamask s pripadajućim dijelovima naselja 

(selima) Brigi, Flegi, Frančez, Križišće, Kršin, Lukači, Movrine, Petehi, Šiminčići i Zamask, 
te za naselje Zamaski Dol s pripadajućim dijelovima naselja (selima) Čuf, Korona, Lužer, 
Pauletići, Pekasi, Petohlebi, Rumini, Toncinići i Trloni; 

Sjedište Mjesnog odbora je u Zamasku;“ 
„12. Mjesni odbor ZAREČJE, za naselje Zarečje s pripadajućim dijelovima naselja 

(selima) Bani, Bežići, Brhaji, Dušani, Gabrijelićev brijeg, Kažel, Rimanići, Slavčići, Simičići 
i Zarečje; 

Sjedište Mjesnog odbora je u  Zarečju.“ 
 __________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  
 U popisu naselja, ulica i trgova na području MO Pazin dodaju se nazivi: ulica 154. 
brigade Hrvatske vojske, ul. Tugomila Ujčića, prof. i trg Kristijana Ladavca, a u  MO Zamask 
naziv Pavletići mijenja  u Pauletići, sve u skladu s odlukama Gradskog vijeća. 
 Ispravlja se pogreška u   nazivu naselja  Šimičići u Simičići (MO Zarečje).  

 
Članak  15. 

 U članku 60.  stavak 3. mijenja se i glasi: 
 „Inicijativu iz stavka 2. ovoga članka, osim kad inicijativu daje Gradonačelnik, mora 
potpisati najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži 
teritorijalni preustroj.“ 
 ___________________ 
  OBRAZLOŽENJE:  
  Tekst osoba koje imaju biračko pravo i koje imaju prebivalište zamjenjuje se tekstom 
građana upisanih u popis birača. 

   
STATUT:                                                              Članak 60. 

Ako postoje uvjeti i opravdani razlozi, mogu se osnovati i novi Mjesni odbori, a osnovani mjesni odbori 
mogu se teritorijalno preustrojiti. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora ili za izdvajanje pojedinog naselja ili dijela naselja 
radi osnivanja novog Mjesnog odbora ili za pripajanje drugom Mjesnom odboru (dalje: teritorijalni preustroj) 
mogu dati građani na tom području, udruge građana koje imaju sjedište na tom području, te Vijeće Mjesnog 
odbora i Gradonačelnik. 

Inicijativu iz stavka 2. ovoga članka, osim kad inicijativu daje Gradonačelnik, mora potpisati najmanje 
10% osoba koje imaju biračko pravo i koje imaju prebivalište na području za koje se traži teritorijalni preustroj. 
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Članak 16. 
 Članak 64. mijenja se i glasi: 

„Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog 
odbora.  
 Članove Vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 Za člana Vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 
području mjesnog odbora čije se Vijeće bira. 
 Vijeće iz svog sastava,  većinom glasova svih članova Vijeća, bira Predsjednika Vijeća 
na vrijeme od četiri (4) godine.“  
 ___________________ 
  OBRAZLOŽENJE:  
  Presložene su odredbe članaka 64. i 65. Statuta.  Ovim je člankom uređeno da Vijeće 
biraju građani s područja toga mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim 
izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine. Za člana Vijeća može biti biran 
građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se Vijeće bira.  
 Predsjednik Vijeća bira se javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Vijeća. 
 Radi usklađenja sa  novim zakonskom rješenjima biti će potrebno Odluku o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» 
broj 3/02., 32/09. i 3/11.) i opće akte mjesnih odbora (Pravila i Poslovnik) uskladiti sa 
Zakonom o lokanim izborima i  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 144/12.).   
 
STATUT:      Članak 64. 
Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.  

 
ZAKON:      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 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  17. 

 Članak 65. mijenja se i glasi: 
„Gradsko vijeće raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora. 
Odlukom Gradskog vijeća kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove 

provedbe.  
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više 

od 60 dana. 
Odluka o raspisivanju izbora dostavlja se gradskom izbornom povjerenstvu. 
Redovni izbori za članove  Vijeća  održavaju se svake četvrte godine. 
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Prijevremeni izbori za članove Vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja ili 
izdvajanja ili osnivanja novog mjesnog odbora održavaju se u roku od 90 dana od dana 
raspuštanja Vijeća odnosno od dana izdvajanja i osnivanja novog mjesnog odbora. 
 Postupak izbora članova Vijeća te druga pitanja u vezi s izborom članova Vijeća 
uređuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće. “ 
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  

Zakonom je propisano da izbore za članove vijeća MO  raspisuje Gradsko vijeće. Do 
sada ovo pitanje nije bilo uređeno Zakonom pa su izbore za članove Vijeća raspisivali 
gradonačelnik/načelnik ili gradsko/općinsko vijeće. Odluku o raspisivanju izbora za članove 
Vijeća MO na području Grada Pazina donosio je  Gradonačelnik. 
 Izbori za članove vijeća mjesnih odbora i reguliranje tih pitanja prepušteno je 
jedinicama lokalne samouprave jer je mjesna samouprava u njihovom samoupravnom 
djelokrugu.  Postupak izbora uređuje Vijeće,  posebnim aktom, odgovarajućom primjenom 
odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave.  Provođenje izbora za članove vijeća MO je zakonska obveza.  
 Primjenom stavka 3. članka 6. Zakona o lokalnim izborima ovim se člankom propisuje 
obveza dostave odluke o raspisivanju izbora Gradskom izbornom povjerenstvu.   
 
STATUT:          Članak 65. 
Izbore za članove Vijeća Mjesnih odbora raspisuje Gradonačelnik posebnom odlukom kojom utvrđuje točan  
datum održavanja izbora. 
Vijeće Mjesnog odbora (dalje u tekstu: Vijeće) biraju građani s prebivalištem na području Mjesnog odbora i koji 
imaju biračko pravo, tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju  odredbe zakona kojim se 
uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i ovim Statutom. 
Predsjednika i potpredsjednika Vijeća bira Vijeće iz svog sastava tajnim glasovanjem, većinom glasova od 
ukupnog broja članova Vijeća, ako je sjednici Vijeća nazočna većina članova Vijeća. 
Vijeće i predsjednik Vijeća biraju se na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
ZAKON:                                        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. 

 
ZAKON O IZBORIMA:    Članak 6. 
(1) Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe. 
(2) Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. 
(3) Odluka o raspisivanju izbora dostavlja se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (u daljnjem 
tekstu: Državno izborno povjerenstvo) istog dana kada je donesena.  

 
Članak 7. 

(1) Redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i 
župana i njihove zamjenike održavaju se istodobno, treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine. 
(2) Prijevremeni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, 
održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja predstavničkog tijela. 

 
Članak 18. 

 U članku 66. u stavku 1. tekst „godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana“ 
zamjenjuje se tekstom „godišnji obračun financijskog plana“. 
 Nakon stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 „Pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu mjesnog odbora, financijski plan mjesnog 
odbora i godišnji obračun financijskog plana Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog 
broja svih članova Vijeća.“  
 __________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Usklađenje sa zakonskom regulativom pa se umjesto godišnjeg izvještaja o izvršenju 
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financijskog plana upisuje tekst godišnji obračun financijskog plana. 
 Mišljenja smo da Statutom treba urediti potrebnu većinu glasova za donošenje 
navedenih dokumenata odgovarajućom primjenom potrebne većine glasova za donošenje 
akata koje su u nadležnosti Gradsko vijeće 
   
STATUT:        Članak 66. 
Vijeće donosi Pravila Mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, program rada i izvješće o radu mjesnog odbora, 
financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, planove malih komunalnih akcija, bira i 
razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora , saziva mjesne zborove građana, odlučuje o 
korištenju sredstava osiguranih u Proračunu za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća, 
utvrđuje prioritete za realizaciju pojedinih programa, surađuje s drugim mjesnim odborima, osniva radna tijela 
Vijeća, te bira i razrješuje njihove članove, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za 
građane s područja Mjesnog odbora, te obavlja  druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i općim 
aktima Gradskog vijeća, Gradonačelnika i svojim Pravilima. 
  
ZAKON:                 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 19. 
 Članak 76. mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem  
referenduma i putem mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 
__________________ 
OBRAZLOŽENJE: 
 Riječ „lokalnog“ ispred riječi referenduma i tekst u zagradi „(dalje u tekstu: 
referendum)“ brišu se.   

 
STATUT:                Članak 76. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem  lokalnog referenduma (dalje u 
tekstu: referendum) i putem mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 
ZAKON:           Članak 24. stavak 1. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog 
zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

Članak  20. 
Članak 77. mijenja se i glasi: 
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o 

prijedlogu općeg akta ili o drugom pitanju iz djelokruga Gradskog vijeća, o osnivanju novog 
mjesnog odbora, o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih odbora i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i ovim Statutom. 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može predložiti najmanje 
pet (5) vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnoga broja birača Grada Pazina i 
većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina.  

Ako je raspisivanje referenduma predložilo najmanje pet (5) vijećnika Gradskog vijeća 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik ili ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Odluka o raspisivanju referenduma 
donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača 
Grada Pazina, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja 
prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako 
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središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrditi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 
dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisat referendum. 

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga: o uređenju naselja, o zaštiti i očuvanju okoliša, o prostornom planiranju, o 
uređenju prometa.    

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se uređuje provedba referenduma. 
 Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu 
nadzoru zakonitosti općih akata u skladu sa Zakonom.“ 
 ________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Radi jasnijeg razgraničenja odredbi vezanih uz predlaganje raspisivanja referenduma i 
donošenje odluke o raspisivanju referenduma, novom odredbom propisuje se tko može 
predložiti raspisivanje referenduma,  postupanje Gradskog vijeća po podnesenom prijedlogu 
rok za donošenje odluke - 30 dana od zaprimanja prijedloga odnosno rok za dostavu  
zaprimljenog  prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu  - 8 dana od zaprimanja prijedloga, te uvjeti pod kojima Gradsko 
vijeće odlučuje i donosi odluku o raspisivanju referenduma. 
 Uvodi se mogućnost raspisivanja savjetodavnog referenduma kao još jednog oblika 
neposrednog izjašnjavanja građana o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća  s tim da odluka 
donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Gradsko vijeće.  
 
STATUT:        Članak 77. 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili 
o drugom pitanju iz djelokruga Gradskog vijeća,  o osnivanju novog Mjesnog odbora, o teritorijalnom preustroju 
osnovanih Mjesnih odbora, i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom. 
Gradsko vijeće će razmotriti prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
prijema prijedloga. Ako ne prihvati prijedlog Gradsko vijeće je dužno podnositeljima dati pisani odgovor 
najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijema prijedloga.  
Referendum, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, raspisuje Gradsko vijeće  na  prijedlog najmanje jedne 
trećine vijećnika ili na prijedlog Gradonačelnika, ili na prijedlog najmanje polovine Mjesnih odbora na 
području Grada ili na prijedlog najmanje 20% posto birača upisanih u birački popis Grada Pazina sa zadnjih 
provedenih izbora. Pisani prijedlog birača s potpisima građana koji podupiru prijedlog za pokretanje 
referenduma dostavlja se predsjedniku Vijeća. 

 
ZAKON:                                                              Članak 24. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog 
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 temelju odredaba zakona i statuta 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, predstavničko tijelo 
dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje 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 
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pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako središnje 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 
središnjeg 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. 
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 članka 79. do 82. ovoga 
Zakona. 

Članak 21. 
  Nakon članka 77. dodaje se novi članak 77.a koji glasi: 
 

„Članak 77.a 
 Referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako 
raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Pazina. 

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja  prijedloga  središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrditi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača,  Gradsko vijeće 
raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnje tijelo državne 
uprave.“ 
 ________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  
 Postupak raspisivanja referenduma o razrješenju gradonačelnika i zamjenika 
zamijenjen je institutom opoziva, a referendum za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja 
birača. Time se omogućuje građanima koji su na neposrednim izborima izabrali nositelja 
izvršne vlasti da donesu odluku o njegovom opozivu ukoliko su nezadovoljni njegovim 
radom.  Vijeće će raspisati referendum za opoziv gradonačelnika i zamjenika, u onom dijelu 
koji se odnosi na postupak utvrđivanja je li prijedlog za opoziv podnesen od potrebnog broja 
birača. Opoziv se ne može raspisati samo za zamjenika  gradonačelnika.  Propisana je i 
nemogućnost raspisivanja referenduma za opoziv Gradonačelnika prije proteka roka od 12 
mjeseci od održanih izbora, znači u prvoj godini mandata. Također je propisano da se 
referendum ne može raspisati prije proteka istog roka od ranije održanog referenduma za 
opoziv, što znači da ukoliko je već bio raspisan referendum za opoziv u tijeku trajanja 
njegovog mandata te on nije opozvan, do raspisivanja novog referenduma mora proteći 
najmanje 12 mjeseci. Referendum za opoziv ne smije se raspisati u godini u kojoj se 
održavaju redovni izbori za novog gradonačelnika. 
 
ZAKON:    Članak 40.b 
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan i njihov zamjenik koji je izabran zajedno s njima mogu se 
opozvati putem referenduma. 
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži 
opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njima. 
Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga Zakona, u 
dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno 
župana. 
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Referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika ne smije se 
raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 
 
     Članak 24. stavak 4., 5. i 6. 
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, predstavničko tijelo dostavit 
će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje 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 središnje 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 središnjeg 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. 
 

Članak 22. 
  U članku 78. stavak 2. briše se.   
 ________________ 
 OBRAZLOŽENJE:   

Rokovi i postupak uređeni su Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog 
sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
STATUT:     Članak 78. 
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje 
referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima 
će birači odlučivati na referendumu, obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje 
referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, 
tijela za provedbu referenduma, te dan i vrijeme održavanja referenduma. 
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 
niti više od 40 dana. 

 
Članak 23. 

  Članka 79. mijenja se i glasi: 
 „Na referendumu imaju pravo glasovati građani koji imaju prebivalište na području 
Grada Pazina odnosno na području za koji se raspisuje referendum i upisani su u popis 
birača.“ 
 ________________ 
 OBRAZLOŽENJE:   
 Usklađenje sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i zakona kojim se 
uređuje referendum i drugi oblici sudjelovanja u obavljanju vlasti lokalne samouprave.  
  
STATUT:      Članak 79. 
Pravo glasovanja na referendumu imaju birači s prebivalištem na području Grada Pazina, odnosno na području 
za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 

 
ZAKON:      Članak   24. stavak 7. 
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine, grada, odnosno 
županije i upisani su u popis birača. 
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Članak 24. 
  Članka 80. mijenja se i glasi: 
 „Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 
 Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu 
nadzoru zakonitosti općih akata u skladu sa Zakonom. 
 ________________ 
 OBRAZLOŽENJE:  
 Usklađenje sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i zakona kojim se 
uređuje referendum i drugi oblici sudjelovanja u obavljanju vlasti lokalne samouprave, te 
utvrđenje da odluke savjetodavnog referenduma nisu obvezujuće za Gradsko vijeće. 
 Novina je u propisivanju nadzora nad provedbom referenduma u skladu s člancima 79. 
do 82. Zakona. 
  
STATUT:                 Članak 80. 
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće. 
Gradsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga 
članka prije proteka roka od godine (1) dana od dana održavanja referenduma. 
O istom pitanju odnosno pitanjima ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest (6) 
mjeseci od dana održanog referenduma. 

 
Članak 25. 

 Članak 81.  mijenja se i glasi:  
 „Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina, o komunalnom i drugom 
opremanju područja, o uređenju mjesnih odbora, te o drugim pitanjima. 
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može dati i najmanje pet (5) 
vijećnika i Gradonačelnik. 
 Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 
dana od dana njegova zaprimanja i o tome donijeti odluku. 
 Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje 
od zborova građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
 Traženje mišljenja građana obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih 
rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja i na druge prikladne načine.  

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.“ 
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: Usklađenje sa Zakonom. 
   
STATUT:                                                            Članak 81.  
Prije donošenja akta Gradsko vijeće može od mjesnih zborova građana tražiti prethodno mišljenje ili konzultirati 
građane o prijedlogu općeg akta ili o pojedinom pitanju iz gradskog djelokruga, o proračunu, o komunalnom i 
drugom opremanju područja, o programima javnih potreba, o uređenju mjesnih odbora, te o drugim pitanjima. 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može dati i pet (5) vijećnika i Gradonačelnik. 
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od dana njegova 
zaprimanja i o tome donijeti odluku. 
Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te 
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
Traženje mišljenja građana obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima, 
prikupljanjem mišljenja i na druge prikladne načine. 
 
ZAKON:                                                            Članak 24.a 
Općinsko, odnosno gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno grada, kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom ili statutom. 
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje općinsko, odnosno gradsko vijeće. 
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Članak 26. 
Članak 100. mijenja se i glasi: 

 „Upravna tijela Grada Pazina u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose 
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 
pravnih osoba (upravne stvari).   

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 

Protiv pojedinačnih akata može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 
Zakona o upravnim sporovima. 

U izvršavaju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe 
kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.“ 

_________________  
 OBRAZLOŽENJE: 
 Izvršeno je usklađenje s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o 
upravnim sporovima. 
 Pazin ima status velikog grada pa se protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju 
donose upravna tijela Grada, može izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, a ne nadležnom 
upravnom tijelu županije. 
 
STATUT:            Članak 100. 
Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom 
Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
Protiv pojedinačnih akata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako 
posebnim zakonom nije drukčije propisano. 
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavaka 1. i 2. 
ovoga članka može se pokrenuti upravni spor. 
Na donošenje akata iz ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako 
posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave. 

 
ZAKON:       Članak 76. 
Upravna tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u izvršavanju općih 
akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela kad je to određeno zakonom, 
pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose 
prvostupanjska tijela državne uprave. 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinska i gradska upravna tijela, može se 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose 
upravna tijela županije i velikih gradova, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim 
zakonom nije drukčije propisano. 
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o 
upravnim sporovima. 
Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su odlukom 
predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 

 
Članak 27. 

 Članak 102. mijenja se i glasi: 
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom 

djelokrugu Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
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Nadzor nad zakonitošću  općih akata Gradsko vijeće u njegovom samoupravnom  
djelokrugu obavlja ured državne uprave u županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu.“ 
 __________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 
 Nadzor zakonitosti  neupravnih akata koje donosi  Gradsko vijeće i Gradonačelnik 
propisano je zadnjim izmjenama Zakona.  U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će 
pojedinačni ne-upravni akt ništavim: 1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 2. ako je u 
postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice, 3. ako se akt 
odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. Protiv rješenja 
kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 

 
ZAKON:     Članak 77.b 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 
predstavnička i izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni ne-upravni akt ništavim u slučaju: 
1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice, 
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. 
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja 
pojedinačnog akta. 
Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 

 
Članak 28. 

 Članak 107. mijenja se i glasi: 
 „Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti pet (5) vijećnika Gradskog vijeća, 
Gradonačelnik i Odbor za statut, poslovnik i upravu. 

Obrazloženi prijedlog iz stavka 1. ovoga članka upućuje se predsjedniku Gradskog 
vijeća. 

Gradsko vijeće, većinom glasova  svih  vijećnika odlučuje da li će pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, isti se prijedlog ne 
može ponovno staviti na dnevni red sjednice Gradskog vijeća prije isteka roka od šest (6) 
mjeseci od dana zaključivanje rasprave o prijedlogu.“  
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 

Ispravlja se i usklađuje potrebna većina glasova za donošenje prijedloga za  promjene 
Statuta. Za odlučivanje da li se pristupa donošenju promjena Statuta potrebna većina svih 
članova Gradskog vijeća, a ne većina od prisutnih članova na sjednici Gradskog vijeća.  
 
STATUT:                                                                Članak 107. 
Prijedlog za promjenu ili za donošenje novog Statuta Grada Pazina može podnijeti jedna trećina vijećnika, 
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Gradonačelnik. 
Obrazloženi prijedlog iz stavka 1. ovoga članka upućuje se predsjedniku Gradskog vijeća. 
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih vijećnika.  
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni 
red sjednice prije isteka šest (6) mjeseci od dana kad je Gradsko vijeće o tome donijelo odluku. 
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Članak 29. 
 Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, 
primjenjivat će se opći akti Grada Pazina u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s 
odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta. 
 U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se 
primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta. 
 

Članak 30. 
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga (8) dana od dana objave u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun 
i Sv. Petar u Šumi, osim članaka 3. i 11. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i 
župana. 
 _________________ 
 OBRAZLOŽENJE: 

Stupanje na snagu članaka 3. i 11. ovih izmjena Statuta odgađa se do stupaju na snagu 
odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i 
župana. 
  
ZAKON:     Članak 56. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 17., 18., 21., 
44., 46., 47., 50., 51. i 52., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 
općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. 
Članak 13. ovoga Zakona stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o lokalnim izborima kojim će se 
urediti izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 
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OBRAZLOŽENJE 
UZ IZMJENE  I DOPUNE STATUTA GRADA PAZINA  

s osvrtom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i  
područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o lokalnim izborima 

 
I. 

 Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave uređen je Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.). Tim Zakonom uređene su jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih 
tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom. Zakonom su utvrđene ovlasti i nadležnosti tijela 
lokalnih jedinica, njihovi međusobni odnosi i odgovornosti.  
 Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine, broj 144/12.) se osigurava kvalitetnije i učinkovitije funkcioniranje 
predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
   

II. 
 Osnova za donošenje izmjena Statuta Grada Pazina, Poslovnika Gradskog vijeća i drugih 
općih akata je njihovo usklađivanje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 144/12.). Jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije) dužne su uskladiti 
statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od  3 mjeseca od dana njegovog stupanja 
na snagu, dakle do 29. ožujka 2013. (članak 54. Zakona). 
 S obzirom da se uz pojedine članke  izmjena Statuta koji su predmet promjena navodi 
obrazloženje odnosno razlozi za promjenu s navođenjem važeće odredbe  Statuta čija se 
promjena predlaže, te odredbe zakona koji upućuju na obvezu usklađenja ovim se 
obrazloženjem  daju značajnije promjene  uređene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima.  
 
 1. uz Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina: 
 1.1. se utvrđuje da je izvršno tijelo u gradu gradonačelnik, a iznimno i zamjenik koji 
obnaša dužnost gradonačelnika ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine 
mandata, i neće se raspisivati prijevremeni izbori. Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika 
ima status izvršnog tijela i obavlja izvršne poslove, te ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.   
Ukoliko mandat gradonačelnika prestane unutar dvije godine od početka obnašanja mandata, 
Vlada RH će raspisati prijevremene izbore za izbor novog gradonačelnika i zamjenika.   

U slučaju prestanka  mandata  gradonačelnika  dužnost gradonačelnika obnašat će 
zamjenik koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden nakon kandidata za 
gradonačelnika. 

Iznimno, ako je prestanak mandata gradonačelnika i zamjenika nastupio opozivom 
raspisuju se prijevremeni izbori, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika 
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 
 1.2. propisuje se mogućnost opoziva gradonačelnika i zamjenika putem referenduma, na 
prijedlog 20% ukupnog broja birača u jedinici. Ispravnost podnesenog prijedloga, u smislu 
potpisa dovoljnog broja birača, utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu, te ako je prijedlog ispravan, Vijeće raspisuje referendum za 
opoziv. Gradonačelnik i njegov zamjenik bit će opozvani ako se za opoziv izjasni većina birača 
koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u 
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popis birača. U slučaju utvrđivanja neispravnosti prijedloga, protiv odluke središnjeg tijela može 
se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Opozivom  gradonačelnika opozvani 
su i zamjenici, koji su izabrani zajedno s njima, te će se raspisati   prijevremeni izbori. 
 Propisana su i ograničenja vezana uz referendum za opoziv tako da se referendum za 
opoziv ne može raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni od ranije 
održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini redovnih izbora. 
 
 1.3. Zakon propisuje prestanak mandata gradonačelnika i zamjenika po sili zakona: ako 
podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku; ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta 
poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti; 
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 
od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude; ako mu prestane prebivalište na 
području jedinice, danom prestanka prebivališta; ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 
državljanstvo i smrću. 
 Ako navedene okolnosti nastupe i mandat prestane prije isteka dvije godine mandata,  
Vlada Republike Hrvatske će  raspisati prijevremene izbore.  
 
 1.4. dopunjuju se poslovi Gradonačelnika tako da Gradonačelnik raspolaže  o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, i ostalom imovinom što ranije nije bilo uređeno. 
 Ostaje ograničenje u odlučivanju zavisno o visini pojedinačne vrijednosti manje/više 
do/od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje. Gradonačelnik je ovlašten odlučivati do iznosa od 0,5% što za Grad Pazin u 2013. 
godini iznosi do oko 217.000,00 kuna. Vijeće raspolaže o pojedinačnim vrijednostima iznad tog 
iznosa.  
 Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije 
određeno. Obveza je Gradonačelnika  da odluku o imenovanju i razrješenju dostaviti Vijeću u 
roku od 8 dana od donošenja i istu objavi u službenom glasilu Grada. Ovakvim se načinom 
osigurava  transparentnost u provedbi imenovanja  i razrješenja. 
 
 1.5. Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Vijeću donošenje 
proračuna,  a podneseni prijedlog može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije 
glasovanja o proračunu u cjelini. Ovakvo uređenje proizašlo je iz prakse jer se događalo da 
prijedlog proračuna podnesen od gradonačelnika kao jedinog ovlaštenog predlagatelja, Vijeće 
amandmanima izmijeni u znatnoj mjeri i na način da ga  gradonačelnik, koji je ujedno 
odgovoran i za njegovo izvršenje, nije bio u mogućnosti izvršiti. 
 Ako se ne donese proračun Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju. Zakon ne 
određuje predlagatelja i daje mogućnost jedinicama da Poslovnikom Vijeća odrede 
predlagatelja/e odluku o privremenom financiranju, npr. gradonačelnik ili pet vijećnika.   
 
 1.6. Izmjenama Zakona je propisano  da vijeća općina i gradova s više od 5.000 do 
10.000 stanovnika imaju 15 članova. Prema popisu stanovništva od 2011. Grad Pazin ima 8.638 
stanovnika pa je potrebno broj članova Gradskog vijeća uskladiti sa Zakonom sa sadašnjih 13 na 
15 članova (prije 13 a broj članova Vijeća odredilo je Vijeće unutar raspona od 9-15 članova u 
skladu sa tadašnjim Zakonom).    
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 1.7. kao novina u odnosu na  postojeće zakonodavstvo uređuje se mirovanje mandata  po 
sili zakona kada vijećnici ne dostave obavijest o obnašanju nespojive dužnosti bilo u trenutku 
izbora ili tijekom obnašanja vijećničke dužnosti i  mirovanje mandata iz osobnih razloga kada 
vijećnik nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti (zbog zdravstvenih razloga ili izbivanja na 
određeno vrijeme i sl.) uz uvjet da mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće 
od 6 mjeseci.    
 
 1.8. Vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma većinom glasova svih članova 
predstavničkog tijela ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 
Vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik ili ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području grada i ako prijedlog prihvati. 
 Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici,  
Vijeće će  dostavit  prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu  i ako to  tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće  će raspisati  
referendum.  
 Propisuje se mogućnost raspisivanja savjetodavnog referenduma o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga  Vijeća, a može se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana.   
 Odluke donesene na referendumu obvezujuću su za Vijeće. Odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu  i dobiveno mišljenje  mjesnih zborova građana nije obvezujuće za 
Vijeće.   
 
 1.9. Zakon propisuje obvezu provođenja izbora za članove vijeća  MO, te ovlast  
predstavničkog tijela  za raspisivanje tih izbora.  
 Uređuje se postupak izbora predsjednika vijeća MO tako da predsjednika bira vijeće MO 
iz svog sastava većinom glasova svih članova vijeća. Način glasovanja (tajno ili javno) 
prepušteno je svakoj jedinici, a postupak izbora uređuje se posebnom odlukom koju donosi 
predstavničko tijelo (ranija zakonska obveza –tajno glasovanje).  
 
 1.10. Definiraju ovlasti i postupanje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u nadzoru zakonitosti rada Vijeća, zakonitosti 
pojedinačnih neupravnih akata Vijeća i  Gradonačelnika.  
 Postupak nadzora statuta odvojen je od nadzora ostalih općih akata.  Ako  središnje tijelo 
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od primjene 
statut ili ocijeni osnovanom, predložiti će Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za 
ocjenu suglasnosti statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. 
 
 2. pitanja koja se uređuju Poslovnikom Vijeća 
 2.1.. Detaljnije se propisuju ovlasti za sazivanje sjednice Vijeća na obrazloženi zahtjev 
najmanje 1/3  članova Vijeća,  tijela (gradonačelnik i čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu /regionalnu/ samoupravu) i roka za sazivanje i održavanje 
takve sjednice ako to ne učini predsjednik Vijeća te proglašavanje takve sjednice nezakonitom, a 
donesenih akata ništavim ukoliko ne bude sazvana na predloženi način. 
 Ako  Vijeće ima dva potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik 
bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća (ranije i za prekršaj). 
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 2.2. Definiraju razlozi istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela-Vijeća i 
razrješenja izvršnog tijela-Gradonačelnika kada Vijeće ne donese Proračun ili odluku o 
privremenom financiranju. 
 Novina je da će se samo predstavničko tijelo raspustiti 1) ako ne raspiše referendum na 
prijedlog 20% od ukupnog broja birača u jedinici, ako je prijedlog ispravan, odnosno podnesen 
od potrebnog broja birača i  ako je referendumsko pitanje postavljeno u sukladno zakonu, 2)   
ako ne raspiše referendum za opoziv gradonačelnika i zamjenika,  ako je prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača u jedinici. 
 
 3. druga zakonska rješenja koja nije potrebno uređivati Statutom i/li Poslovnikom:  
 3.1. Profesionalno obnašanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika  više nije vezano za 
broj stanovnika jedinice. Neovisno o broju stanovnika, gradonačelnik i zamjenici mogu odlučiti 
hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno, a  uređuje se i mogućnost promjene 
načina obavljanja dužnosti u tijeku mandata. Novina je da osobe koje su dužnost obavljale 
profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku 
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za 
vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne 
plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja 
dužnosti. Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na 
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne plaće koja 
im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. Osobe koje 
dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja 
dužnosti. 
 
 3.2. Uređuje se status gradonačelnika i zamjenika nakon prestanka profesionalnog 
obavljanja dužnosti i to od naknade plaće i staža osiguranja, te  pravo rasporeda odnosno 
povratka na radno mjesto ako je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme. 
 
 3.3. Zbog čestih dvojbi u postupanju vezano uz donošenje pojedinačnih akata o 
statusnim pitanjima gradonačelnika i zamjenika, sada se propisuje da je pročelnik upravnog 
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnog za službeničke odnose: 
 - ovlašten za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja 
dužnosti gradonačelnika i zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene 
sukladno odredbama posebnog zakona. 
 - dužan u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata  
gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga gradonačelnika u slučajevima 
propisanim ovim Zakonom. 
 - o svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i njihovih zamjenika obavijestiti 
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
 

III. 
 Za provedbu Izmjena i dopuna  Statuta Grada Pazina nije potrebno osigurati dodatna 
sredstva u proračunu Grada Pazina. 

 
 
 

 Pazin, 20.2.2013. 


