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., 19/13. – pročišćeni
tekst, 137/15. – ispravak i 123/17.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“
broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 31. siječnja 2018. godine,
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA PAZINA
Članak 1.
U članku 22. stavku 1. točki 18. Statuta Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina”, broj
17/09., 4/13. i 23/14.) riječi „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima „drugom raspolaganju“.
Članak 2.
U članku 34. stavku 1. točki 8. riječi „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima „drugom
raspolaganju“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 19. ovog članka gradonačelnik je dužan
objaviti u prvom broju Službenih novina Grada Pazina koji slijedi nakon donošenja te odluke.“
Članak 3.
U članku 47. stavku 1. riječi „nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća,“ brišu se.
Članak 4.
U članku 58. u točki 7. iza riječi „Šepčići,“ dodaju se riječi „kao i za sljedeće ulice:
Industrijska i Obrtnička,“.
U točki 8. iza riječi „Ospizio Mosconi,“ dodaju se riječi „Narodnog doma,“.
Članak 5.
U članku 60. stavku 2. iza riječi „Vijeće Mjesnog odbora“ dodaju se riječi “, vijećnici
Gradskog vijeća Grada Pazina“.
Članak 6.
U članku 73. riječi „koji može raspustiti Vijeće“ zamjenjuju se riječima „a na njegov prijedlog
Gradsko vijeće može raspustiti Vijeće Mjesnog odbora“.
Članak 7.
U članku 77. stavku 4. riječi „8 (osam)“ zamjenjuju se riječima „30 (trideset)“.
Članak 8.
U članku 77.a stavku 1. iza riječi „Grada Pazina“ dodaju se riječi „ili dvije trećine vijećnika
Gradskog vijeća“.
U stavku 2. riječi „8 (osam)“ zamjenjuju se riječima „30 (trideset)“.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Ako su raspisivanje referenduma za opoziv predložile dvije trećine vijećnika Gradskog
vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika Gradsko
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika Gradskog vijeća.“
Članak 9.
U članku 90. stavku 2. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.

Članak 10.
U članku 91. stavku 2. točki 4. riječi „koje daje Gradsko vijeće“ brišu se.
Točka 6. mijenja se i glasi: “udjeli u zajedničkom porezu“.
U točki 7. riječi „i dotacija“ brišu se.
Članak 11.
U članku 93. stavak 1. iza riječi „izrada,“ dodaje se riječ “predlaganje“, a riječ „zakonu“
zamjenjuje se riječju „zakonima“.
Članak 12.
Članak 98. mijenja se i glasi:
„U postupku prije donošenja pojedinih akata iz svoje nadležnosti Gradsko vijeće i
Gradonačelnik provode savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u skladu s posebnim zakonom.“
Članak 13.
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 i Sv. Petar u Šumi.
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