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 5. ožujka 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.
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 osnovi 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.“
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,“.
Članak 4.
Članak 23. mijenja se i glasi.
„Gradsko vijeće ima 15 članova (dalje u tekstu: vijećnik).“
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.
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.
Članak 7.
U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Gradskog vijeća.“

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 skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.“
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 izvještaj o izvršenju proračuna, te
- odlučuje o drugim pitanjima kada je to propisano Poslovnikom Gradskog vijeća.“
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, u slučajevima propisanim zakonom, nositelj izvršne vlasti u Gradu Pazinu je
zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, ako je mandat gradonačelnika prestao.“
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,“.
Nakon točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:
„19. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Pazina u tijelima javnih 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.“
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.
Dužnost zamjenika gradonačelnika iz prethodnog stavka obnašat će 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.“
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.“

2

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.“
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.“
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.“
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.
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. “
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Članak 18.
U članku 66. u stavku 1. tekst „godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana“ zamjenjuje se
tekstom „godišnji izvještaj o financijskom planu“.
Nakon stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu mjesnog odbora, financijski plan mjesnog odbora i
godišnji izvještaj o financijskom planu Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja svih članova
Vijeća.“
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.“
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 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.“
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
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku
od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave.“
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U članku 78. stavak 2. briše se.

Članak 22.

Članak 23.
Članak 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.“
Članak 24.
Članak 80. mijenja se i glasi:
„Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“
Članak 25.
Članak 81. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće može svojom odlukom 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 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.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.“
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.“
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.
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.“
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.
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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.“
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.
KLASA: 012-01/13-01/01
URBROJ: 2163/01-03-02-13-8
Pazin, 5. ožujka 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Valter Milohanić, v.r
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