


 

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 
STATUTA  GRADA  PAZINA 

 

 

Članak 1. 

U članku 25. stavku 3. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina”, broj 17/09., 

4/13., 23/14. i 1/18.) riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima 

„nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“ 

 

Članak 2. 

U članku 34. stavku 1. točka 18. mijenja se i glasi: „18. odgovora za zakonito i pravilno 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području,“ 

Članak 3. 

 U članku 46. stavku 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih na Grad Pazin“ zamjenjuju se 

riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 

 Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „U obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave, upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave u skladu sa zakonom kojim se 

uređuje sustav državne uprave.“  

 Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.  

 

Članak 4. 

 U člancima 77. i 77.a riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu 

zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu 

 

Članak 5. 

 U članku 100. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:  

  „Upravna tijela Grada Pazina u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 

upravnim stvarima u prvom stupnju.  

 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 5. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 

državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.“.  

 Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7. te se mijenja i glasi: „Odredbe ovoga članka odnose se i 

na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa 

zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada.“ 
 

Članak 6. 

 U članku 102. stavku 1. riječ „središnja“ briše se. 

 Stavak 2. mijenja se i glasi: „Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu 

donosi Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno  

posebnom zakonu.“ 

 

Članak 7. 

Ove Izmjene i dopune Statuta 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 Statuta Grada 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 statuta i njegovih izmjena.  

 PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

 

 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 Statuta 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.  

 Dakle, s obzirom da više nema podjele na prvostupanjska i središnja tijela državne uprave, 

najveći dio predloženih promjena Statuta odnose se na to da se u čitavom tekstu izraz „središnje tijelo 

državne uprave“ zamjenjuje izrazom „tijelo 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.  

 Ostale izmjene i dopune odnose na promjene u izričaju (izraz „preneseni“ zamjenjuje se 

izrazom „povjereni“), te se detaljnije usklađuju pitanja vezana za obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave (nadležnost, odgovornost, rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju).   

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

predlažu se izmjene Statuta Grada Pazina iznesene u prijedlogu.  



 

PREGLED PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA 

 

 Članak 1. 

U članku 25. stavku 3. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina”, broj 17/09., 

4/13., 23/14. i 1/18.) riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima 

„nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“ 

 

Dosadašnja formulacija:   
 „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.“ 

 

 Članak 2. 

U članku 34. stavku 1. točka 18. mijenja se i glasi: „18. odgovora za zakonito i pravilno 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području,“  

Dosadašnja formulacija:   
„18. odgovora središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave 

prenijetih u djelokrug tijela Grada Pazina,“ 

 

 Članak 3. 

 U članku 46. stavku 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih na Grad Pazin“ zamjenjuju se 

riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 

 Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „U obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave, upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave u skladu sa zakonom kojim se 

uređuje sustav državne uprave.“  

 Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.  

 

Dosadašnja formulacija:   
„Članak 46. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao i poslova državne 

uprave prenijetih na Grad Pazin ustrojavaju se upravna tijela Grada Pazina (u daljnjem tekstu: 

upravna tijela). 

Upravna tijela osnivaju se odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje njihovo ustrojstvo, 

djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad. 

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.“ 

 

 Članak 4. 

U člancima 77. i 77.a riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu 

zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu. 

 

 Članak 5. 

 U članku 100. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:  

  „Upravna tijela Grada Pazina u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 

upravnim stvarima u prvom stupnju.  

 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 5. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 

državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.“.  

 Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7. te se mijenja i glasi: „Odredbe ovoga članka odnose se i 

na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa 

zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada.“ 
 
 



 
 

Dosadašnja formulacija:   

„Članak 100. 

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.“ 

 
 Članak 6. 

 U članku 102. stavku 1. riječ „središnja“ briše se. 

 Stavak 2. mijenja se i glasi: „Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu 

donosi Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno  

posebnom zakonu.“ 

 

Dosadašnja formulacija:   

„Članak 102.  
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. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom  djelokrugu 

obavlja ured državne uprave u županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave, svako u svojem 

djelokrugu.“ 

 
 FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

 Za provedbu ovih Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina nije potrebno osigurati dodatna 

sredstva u Proračunu Grada Pazina. 

 

 

URED GRADA 

 

 

 

  


