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REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 
GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 10. veljače 2020. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

 
 
 
 
Poštovani, 

 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 
broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst), prosljeđujem 
Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Labina. 
 
 Za izvjestiteljicu koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem pročelnicu Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće 
poslove Loretu Blašković. 

 

 
 

GRADONAČELNIK  
 

                                                                                                                     Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva. 
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        PRIJEDLOG 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-20- 
Labin, _________ 2020. 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-
pročišćeni tekst), 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine 
Grada Labina” broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici _________2020. godine, donijelo je 

 
STATUTARNU ODLUKU O  IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA GRADA LABINA 
 
 

Članak 1. 
 

 U Statutu Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” 59/09., 9/10., 8/13., 3/16., 
2/18., 5/19.-pročišćeni tekst), u članku 23. stavak 2. briše se. 
 

Članak 2. 
 

 U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Troškovi povjerenih poslova iz stavka 1. ovog članka podmiruju se iz državnog 

proračuna sukladno zakonu.“ 
 

Članak 3. 
 

U članku 51. stavku 3. u alineji 14. riječ „preneseni“ zamjenjuje se riječju „povjereni“. 
 

Članak 4. 
 

U članku 52. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 „Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 
državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 
upravnom području.“ 
 

Članak 5. 
 

U članku 54. alineji 1., riječi „ predstojnika ureda državne uprave u Istarskoj županiji“, 
zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 
 

Članak 6. 
 

 U članku 60. stavku 1. riječ „prenijetih“ zamjenjuje se riječju „povjerenih“. 
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Članak 7. 

 
U članku 61. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela 
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 
 

Članak 8. 
 
 Članak 110. mijenja se i glasi: 
 „Gradska upravna tijela u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne 
akte kojima rješavaju u pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba 
(upravne stvari). 

Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 
upravnim stvarima u prvom stupnju. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Istarske županije. 
  Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2.. 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. 
 Odredbe ovog 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 9. 
 

 Članak 112. mijenja se i glasi: 
„Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom 

djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 

Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, Predsjednik Gradskog vijeća 
dužan je opći akt dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt 
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan 
Statutom Grada i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja 
općeg akta. 

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članaka bez odgode 
dostaviti Gradonačelniku.“ 
 

Članak 10. 
 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Labina“. 
 
 

PREDSJEDNICA  
Gradskog vijeća 

 
                       Eni Modrušan 
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OBRAZLOŽENJE  STATUTARNE ODLUKE 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA LABINA 
 
1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE 

- Zakon 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.) 

- Statut Grada Labina (“Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.-
lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst) 

 
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE 

  
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuju se 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. Vezano uz obavljanje poslova državne uprave, u Zakonu sadržan je dio odredaba koje se 
odnose na obavljanje poslova državne uprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Budući da se više ne ustrojavaju uredi državne uprave u županijama, ne utvrđuje 
se ni podjela tijela državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela državne uprave.  

Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona („Narodne novine“ broj 
98/19.) (u daljnjem tekstu Zakon) propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i 
druge opće akte s odredbama zakona. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine. 
Predloženom izmjenom mijenja se dosadašnja nadležnost ureda državne uprave u županiji, 
jer je dio poslova preuzela županija kao poslove državne uprave, a nadzor općih akata su 
preuzela nadležna tijela državne uprave, svatko u svom djelokrugu, sukladno posebnom 
zakonu. 

 
3.  FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE  

 
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.  
 

GRADONAČELNIK 
  

Valter Glavičić, v.r. 
 

 

 
 
Izradila: Loreta Blašković, v.r. 


