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PREDMET: Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina, 
                    - prijedlog, dostavlja se,  
       

 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13.), Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina upućujem predsjedniku Gradskog vijeća 
Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina određuje se 
Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada.   

 
 
 

     
            Gradonačelnik 
            Grada   Pazina 
                     Renato Krulčić,v.r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.7.2014. 
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. 36/09., 150/11., 144/12. i 19./13. – pročišćeni 
tekst) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici ---------------- 2014. godine, donijelo je 

 
 

  IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA  GRADA  PAZINA 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina”, broj 17/09. i 4/13.) nakon članka 

31. dodaje se novi članak 31.a koji glasi: 
 

„Članak 31.a 
Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Pazina kao savjetodavno tijelo Grada Pazina koje 

promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.  
Osnivanje, djelokrug, postupak izbora članova i njihovih zamjenika, te druga pitanja od 

značaja za rad Savjeta mladih Grada Pazina uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Pazina koju donosi Gradsko vijeće.“  

 
Članak 2. 

U članku 99. stavak 2.  mijenja se i glasi:  
„Opći akt stupa na snagu najranije osmi (8) dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se 

aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvoga dana od dana objave.“ 
 
  

Članak 3. 
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.  
 
 
 
 
KLASA: 012-01/14-01/ 
URBROJ: 2163/06-02-02-14- 
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O b r a z l o ž e nj e  

Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina 
 
I.  Hrvatski sabor je u ožujku 2014. godine donio novi Zakon o savjetima mladih koji je stupio 

na snagu 8. travnja, a objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 41/14. Zakonom je propisano da će 
općine, gradovi i županije uskladiti svoje statute i druge akte s odredbama Zakona pa je bilo potrebno 
pristupiti izradi promjena Statuta, kako bi se Statut Grada Pazina uskladio s odredbama novog Zakona 
o savjetima mladih.  
 

II. Novi Zakon savjete mladih definira kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (do sada kao savjetodavna tijela predstavničkih tijela). Izmijenjen je  sastav i 
djelokrugu savjeta mladih (biraju se članovi i zamjenici članova Savjeta s navršenih 15 do navršenih 
30 godina života, a  kandidature ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima 
opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih 
stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih s određenim 
brojem mladih – za Grad Pazin kao jedinicu lokalne samouprave koja ima od 3001 do 10.000 
stanovnika, skupina od najmanje 20 mladih), trajanje  mandata (tri godine). Propisana je obveza 
predsjednika Gradskog vijeća da po potrebi, a najmanje svaka 3 mjeseca, održi sastanak sa Savjetom 
mladim; obveza Gradonačelnika po potrebi, a najmanje svaka 3 mjeseca, održi sastanak sa Savjetom 
mladim, a svakih 6 mjeseci pisanim putem obavijesti Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti 
ili od interesa za mlade,  te druga pitanja koja se tiču osnivanja i rada savjeta mladih.  Zato je potrebno 
pristupiti promjenama Statuta Grada Pazina i definirati da je Savjet mladih Grada Pazina savjetodavno 
tijelo Grada Pazina, do će se druga pitanja urediti novom Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Pazina.  
 

Predlaže se izmjena stavka 2. članka 99. Statuta na način da opći akt može iz osobito 
opravdanih razloga stupiti na snagu prvoga dana od dana objave, a ne danom objave općeg akta. 

  Naime, temeljem Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj:U-I-3845/2006, 
U-I-5348/2012 najkraće dopušteno vakacijsko razdoblje (rok koji treba proći) za stupanje na snagu 
zakona je jedan dan, pa je riječ o prvom danu nakon objave zakona u „Narodnim novinama“ ili prvom 
danu „od dana njegove objave“. Ova se odredba primjenjuje i na stupanje na snagu općih akata 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
  

Odredba Statuta Grada Pazina  koja se predlaže izmijeniti: 
 

Članak 99. 
Prije nego što stupi na snagu opći akt obvezno se objavljuje u Službenom glasilu Grada 

Pazina. 
Opći akt stupa na snagu najranije osmi (8) dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se 

aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom prvoga dana od dana 
objave. 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 
III. Ocjenjuje se da provedba ovih izmjena Statuta neće iziskivati dodatna financijska 

sredstava u Proračunu Grada Pazina. 
 
 
          Ured Grada 
 
 
 
 
 


