
Na temelju 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., 137/15. i 123/17.), te članka 
101. Statuta Grada Novigrada – Cittanova  (“Službene novine Grada Novigrada” broj 5/09., 3/13., 2/14., 2/17. i 
1/18.) Gradsko vijeće Grada Novigrada – Cittanova na sjednici održanoj  3. ožujka 2020. godine donosi 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 
GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA 

  
Članak 1. 

U članku 40. Statuta Grada Novigrada – Cittanova (“Službene novine Grada Novigrada” broj 5/09., 3/13., 
2/14., 2/17. i 1/18.) u stavku 3. riječi: „predstojnici/predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 
riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

 
Članak 2. 

U članku 50. stavak 2. Statuta briše se riječ: „središnjeg“.  
 

Članak 3. 

U članku 57. Statuta u stavku 3. alineja 12. riječ: „preneseni“ zamjenjuje se riječju: „povjereni“.  
 

Članak 4. 

U članku 60. Statuta riječi: „predstojnicu/predstojnika ureda državne uprave u županiji, te čelnicu / 
čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne 
samouprave“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 
Članak 5. 

U članku 66. Statuta u stavku 1. riječi: „poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad“ 
zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“. 

 
Članak 6. 

U članku 85. stavak 2. i članku 88. Statuta briše se riječ „središnje“. 
 

Članak 7. 

U članku 98. stavak 3. Statuta briše se riječ „središnjeg“. 
 

Članak 8. 

U članku 105. Statuta dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
“Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u 

prvom stupnju.” 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., te se dodaje novi stavak 4. koji glasi: 
“Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne 

uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.”. 
 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.  
 Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi: 
 “U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima je odlukom 
Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog 
djelokruga Grada.” 
 

Članak 9. 

Dosadašnji članak 107. mijenja se na način da sada glasi: 
„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće Grada 

Novigrada – Cittanova obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom 
zakonu.“ 
 

Članak 10. 

Ovlašćuje se Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti da 
utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Novigrada – Cittanova. 

 
 Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Grada Novigrada – 
Cittanova“. 
 
KLASA: 012-01/20-01/1 
URBROJ: 2105/03-02-20-02 
Novigrad,  03. ožujka 2020. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Vladimir Torbica,v.r.  

 


