


 

Prijedlog 25. veljače 2020. 
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, 123/17 i 98/19.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici                        

_________________ godine, donijelo je 

 

 
  IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA   

GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA 

 

Članak 1. 

 U članku 18. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 21/09., 8/13. i 41/18.) riječ “središnjeg“ briše se. 

 

Članak 2. 

 U članku 38. stavku 2. riječi „predstojnika Ureda državne uprave u  županiji“ zamjenjuju se 

riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

 Stavak 3. briše se.  

 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

       Predsjednik 

   Gradskog vijeća 

    Davor Sloković 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

PRAVNA OSNOVA 

 

 Pravna osnova za donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Gada Pazina 

sadržana je u članku 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, 123/17. i 98/19.) i članku 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), kojima je utvrđena nadležnost predstavničkog tijela jedinica 

lokalne samouprave za donošenje poslovnika i njegovih izmjena.  

  

OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU   

  Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice lokalne 

samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada 

njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.   



  Potreba za izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina proizašla je iz 

odredbi 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 98/19.), a radi usklađenja s usvojenim izmjenama Zakona koje se odnose na 

promjenu ustroja državne uprave. Naime, novi Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“ 

broj 66/19.) donio je novosti u pogledu stvarne nadležnosti ureda državne uprave u županijama na 

način da je pojedine poslove državne uprave povjerio županijama. Izuzetak su poslovi upravnog i 

inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji se, ovisno o upravnom području, 

ostavljaju u nadležnosti tijela državne uprave. Budući se više ne ustrojavaju uredi državne uprave u 

županijama, ne utvrđuje se ni podjela tijela državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela državne 

uprave.   

 Također, nadzor zakonitosti općih akata uređuje se na način da dosadašnja ovlast ureda 

državne uprave, koji se više ne ustrojavaju, odnosno njihovih predstojnika u postupku nadzora 

zakonitosti općih akata, prestaje, a ostaje samo na tijelima državne uprave, svakog u njegovom 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.  

 U skladu s navedenim, radi usklađenja odredbi Poslovnika s pozitivnim zakonskim propisima, 

predlažu se izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina iznesene u prijedlogu.  

 

PREGLED PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA 

 

 Članak 1. 

 U članku 18. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 21/09., 8/13. i 41/18.) riječ “središnjeg“ briše se. 

 

Dosadašnja formulacija:   

„Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 

zahtjev najmanje pet (5) vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

 

 Članak 2. 

 U članku 38. stavku 2. riječi „predstojnika Ureda državne uprave u  županiji“ zamjenjuju se 

riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

 Stavak 3. briše se.  

 

Dosadašnja formulacija:   

„Članak 38. 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga ima pravo obustaviti od 

primjene opći akt Vijeća  ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis. Gradonačelnik 

će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od osam (8) dana od dana donošenja općeg akta.   

Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Vijeća da u roku od osam (8) dana od donošenja odluke 

o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Vijeće ne otkloni nedostatke, Gradonačelnik 

će 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 osam (8) dana od zaprimanja  obavijesti 

ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta, te poduzeti mjere 

utvrđene Zakonom.“ 

 

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu predloženih Izmjena i dopuna Poslovnika nije potrebno osigurati dodatna 

financijska sredstva u Proračuna Grada Pazina.  

 

 URED GRADA 


