Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 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 39.
Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule, br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18),
Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 19. veljače 2020. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA GRADA PULA-POLA

Članak 1.
U Statutu Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule, br. 7/09, 16/09, 12/11,
1/13 i 2/18), u članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu
Puli, predsjednik Gradskog vijeća će dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi
je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu Puli i je li referendumsko pitanje
sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću Grada Pule.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da
je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće Grada Pule raspisat će referendum u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije
ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.“.
Članak 2.
U članku 61. stavku 6. podstavku 19. riječ: „preneseni“ zamjenjuje se rječju:
„povjereni“.
U stavku 20. iza riječi: „i“ dodaje se riječ: „povjerenim“.
Članak 3.
U članku 64. stavku 1. podstavku 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u
Istarskoj županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt“.
Članak 4.
U članku 70. stavku 1. iza riječi: „obavljanje“ dodaje se riječ: „povjerenih“.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti
i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“.
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
Članak 5.
U članku 127. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
„Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u
upravnim stvarima u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 4. ovog članka koje donose upravna tijela Grada u
obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu
državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.“.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.
Članak 6.
U članku 128.a stavku 1. riječ: „središnja“ briše se.
Članak 7.
U članku 129. stavku 1. riječi: „ured državne uprave u Istarskoj županiji“ te riječ:
„središnja“ brišu se.
U stavku 2. riječ: “središnje“ briše se.
U stavku 3. riječ: „središnje“ briše se.
Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Grada Pule.
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