Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, br. 33/2001., 60/2001.-vjerodostojno tumačenje, 129/2005., 109/2007.,
125/2008., 36/2009., 150/2011., 144/2012., 19/2013.–pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak,
123/2017., 98/2019. i 144/2020.) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“
Grada Pule, br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici
održanoj dana 20. siječnja 2021. 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, 2/18 i 2/20),
Članak 22. mijenja se i glasi:
„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“
Članak 2.
Članak 24. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i statutom.“
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona
kojim se uređuje provedba referenduma.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 3.
U naslovu iznad članka 31. naziv točke „2. Traženje mišljenja“ mijenja se i glasi:
„2. Zbor građana“
Članak 4.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana i davanja mišljenja o
pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada te raspravljanja o
potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 %
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasanjem, osim ako se na zboru većinom
glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno je
za Gradsko vijeće i Gradonačelnika te ih ne obvezuje.
Članak 5.
Članak 32. mijenja se i glasi:
„Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, na prijedlog 1/3 članova Vijeća.
Vijeće je dužno razmotriti prijedlog u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga, a ako
prijedlog ne prihvati, o razlozima odbijanja obavijestiti će predlagača. Zbor građana saziva
predsjednik vijeća mjesnog odbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke vijeća.
Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće te Gradonačelnik radi raspravljanja i
izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad.
Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, radi traženja mišljenja
od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada, zborovi
građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Grada, pojedina naselja ili dijelove
naselja na području grada, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog
odbora.
Odlukom iz stavka 1. i 2. određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od
zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Prijedlog za traženje mišljenja može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i
Gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog u roku od 60 dana od dana zaprimanja
prijedloga, a ako prijedlog ne prihvati, o razlozima odbijanja obavijestiti će predlagača.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke Gradskog vijeća.
Članak 6.
U nazivu iznad članka 34. naslov točke „3. Predlaganje akata“ mijenja se i glasi:
„3. Predlaganje općih akata i peticije“
Članak 7.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Grada, u skladu sa zakonom i Statutom.
O prijedlogu i peticiji Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu te dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije mogu se dostaviti neposrednom predajom u pisarnici Grada Pule, a
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada na e-mail
adresu Pisarnice sa evidentirane adrese podnositelja.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca
od prijema prijedloga.

Članak 8.
U članku 35. stavku 3., iza riječi „tijela Grada“ stavlja se točka te se briše tekst do
kraja stavka.
Iza stavka 3. članka 35. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti neposrednom
predajom u pisarnici Grada Pule, a mogu se podnijeti i elektronskim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima Grada na e-mail adresu pisarnice pisarnica@pula.hr sa evidentirane
adrese podnositelja.“
Članak 9.
Članak 40. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće ima 21 vijećnika, izabranih sukladno zakonu.“
Članak 10.
U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“
Članak 11.
U članku 52. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih tijela iznimno se
mogu održavati videokonferencijom ili elektroničkim putem.“
Članak 12.
U članku 53. stavku 1. riječi: „9 (devet) vijećnika“ zamjenjuju se riječima: „1/3
vijećnika“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Nakon proteka rokova utvrđenih ovim člankom sjednicu može sazvati, na
obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, čelnik tijela državne uprave nadležan za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 13.
U članku 61. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je i zamjenik gradonačelnika koji je
izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika
obnaša ako je gradonačelnik za vrijeme trajanja mandata spriječen u obavljanju svoje
dužnosti.“
Dosadašnji stavci 5., 6., i 7. postaju stavci 6., 7., i 8. te se u stavku 6. brojke „3. i 4“
mijenjaju u brojke „3., 4. i 5.“, a u stavku 8. riječi „stavka 3.“ mijenjaju se i glase „stavka 7.“

Članak 14.
Članak 65. mijenja se i glasi:
Gradonačelnik ima jednog zamjenika gradonačelnika koji se bira na neposrednim
izborima zajedno s gradonačelnikom i koji obnaša dužnost gradonačelnika ako je mandat
gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata te ako je gradonačelnik za vrijeme
trajanja mandata zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječen u obavljanju svoje
dužnosti.
Osim zamjenika iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik, temeljem stečenih prava
talijanske nacionalne manjine na zastupljenost predstavnika u izvršnom tijelu Grada Pule,
ima i jednog zamjenika gradonačelnika iz reda talijanske nacionalne manjine.
Stavak 3. članka 65. briše se.
Članak 15.
Članak 66. mijenja se i glasi:
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjeniku gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim i zamjeniku iz reda talijanske
nacionalne manjine.
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa
gradonačelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost
gradonačelnika za njihovo obavljanje.“
Članak 16.
U članku 67. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Ako u pisanoj obavijesti nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti,
novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te
obavijesti.“
Članak 17.
U članku 68. st.1. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
„7. opozivom putem referenduma“.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika,
pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“
Članak 18.
Ispred članka 99. točka „2. Zborovi građana“ i članak 99. briše se.
Članak 19.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Grada Pule, osim odredbi koje sukladno članku 10., 12., 13., 14., 15., 17., 18.,
19., 24., i 26. Novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne

novine br.144/20) stupaju na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih
sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
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