
Temeljem čl. 35., st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 150/11 i 144/12), Županijska 
skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2013. godine, donosi  
 

STATUTARNU ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije 

 
Članak 1. 

 U Statutu Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09) u čl. 36., 
stavku 2. na kraju teksta dodati "ili 20% ukupnog broja birača u Županiji". 
 
 Dodaju se novi stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase: 

"Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 
predstavničkih tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio/predložila 
Župan/Županica, Skupština je dužna izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako ga prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.  
 Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, 
predstavničko tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od dana zaprimanja 
prijedloga.  
 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Skupština će raspisati referendum u roku od 30 
dana od zaprimanja odluke.  
 Protiv odluke središnjeg 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.  
 Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga.  
 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.  
 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 9., te se mijenja i glasi:  
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:  

- naziv tijela koje raspisuje referendum,  
- područje za koje se raspisuje referendum,  
- naziv akta kojim se odlučuje o referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, 

odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu, 
- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum, 
- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači 

odlučivati,  
- dan održavanja referenduma.  

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 10., dok se stavak 11. briše.  
 

Članak 2. 
 Članak 38. mijenja se i glasi:  
 "Referendum se može raspisati radi razrješenja Župana/Županice i njegovih /njezinih 
zamjenika/zamjenica u slučajevima i na način propisan zakonom.  
 Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u 
jedinici u kojoj se traži opoziv Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica koji su 
izabrani zajedno s njim/njom.  
 Skupština će raspisati referendum za opoziv Župana/Županice i njegovih/njezinih 
zamjenika/zamjenica koji/koje su izabrani/izabrane zajedno s njim /njom u skladu sa Zakonom, 
u dijelu koji se odnosi na utvrđenje da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 
jedinici.  
 Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika/zamjenicu 
Župana/Županice. 
 Referendum za opoziv Župana/Županice ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 
mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se 
održavaju redovni izbori za izbor Župana/Županice.  
 

 



Članak 3. 
 Članak 39. mijenja se i glasi:  
 "Odluka o opozivu Župana/Županice i njegovih/njezinih zamjenika/zamjenica koji su 
izabrani/izabrane  zajedno s njim/njom donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila 
većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača u jedinici. 
 Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Zakona 
i zakona kojim se uređuje provedba referenduma." 
 

Članak 4. 
 U čl. 43.,stavak 1., točka  4. mijenja se i glasi:  
"osniva radna tijela i bira članove/članice tih tijela, te bira , imenuje i razrješuje i druge osobe 
određene zakonom, drugim propisom i statutom." 
 U čl. 43., st.1., točke 14., 21. i 22., brišu se, te se ostali stavci pomiču u broju. 

Točka 13. mijenja se i glasi: 
„13. odlučuje o stjecanju, opterećenju i otuđenju pokretnina i nekretnina i  raspolaganju 

ostalom imovinom u skladu sa zakonom, statutom i posebnim propisima,“ 
U točki 18. iza riječi „škola“ dodaju se riječi 
„i kulturnih ustanova“. 

 
Članak 5. 

 U čl. 45. st. 1. mijenja se i glasi:  
 "Skupštinu čini 45 članova/članica od kojih su četiri člana/članice pripadnici/pripadnice 
talijanske nacionalne zajednice." 
 Dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 

"Zastupljenost ostalih nacionalnih manjina u Skupštini određuje se sukladno Ustavnom 
zakonu o pravima nacionalnih manjina .  
 Prije svakih lokalnih izbora Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće 
uprave objavit će na svojim internetskim stranicama podatke o broju članova predstavničkih 
tijela jedinica koji se biraju iz reda pripadnika pojedine nacionalne manjine.“  

 
Članak 6. 

 U čl. 46. dodaje se stavak 4. koji glasi:  
"Ako predstavničko tijelo ima dva potpredsjednika/potpredsjednice u pravilu se biraju tako da se 
jedan/jedna potpredsjednik/potpredsjednica bira iz reda predstavničke većine, a drugi/druga iz 
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.  
 

Članak 7. 
 Čl. 52. mijenja se i glasi:  
"Član/članica Skupštine ne može biti kazneno gonjen/gonjena niti odgovoran/odgovorna na bilo 
koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 
predstavničkog tijela."  

Članak 8. 
 U čl. 53. st. 1. alineja 5 riječ "troškova" briše se, te se dodaje nova alineja 6. koja glasi:  

"- imaju pravo na uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost." 
 

Članak 9. 
 U čl. 56. iza alineje 5. dodaje se alineja 6 koja glasi:  

" - odluku o raspisivanju referenduma ako je prijedlog za raspisivanje referenduma 
uputila jedna trećina članova predstavničkog tijela ili Župan/Županica,".  
Alineja 6. postaje alineja 7.  
 

Članak 10. 
 U čl. 59., stavak 3. i 4.  mijenjaju se i glase: 
„Ukoliko predsjednik/predsjednica predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku od 15 dana 
od primitka zahtjeva, sjednicu će sazvati Župan/Županica u roku od 8 dana, na ponovni zahtjev 
1/3 vijećnika/vijećnica. 
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova/članica predstavničkog tijela, čelnik/čelnica središnjeg tijela 
državne uprave nadležan/nadležna za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu."  



 Dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase: 
 „Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3., i 4. ovog 
članka mora se održati u roku od 15 dana od sazivanja. 
 Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni 
akti ništavima."  
 Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.  
 

Članak 11. 
 U čl. 60., stavku 4. iza riječi "elektroničkim putem" stavlja se točka , a riječi "te se 
iznimno mogu održavati putem videoveze (videokonferencija)." brišu se.  
 

Članak 12. 
 U čl. 63., stavak 2. mijenja se i glasi:  
 "Županija ima tri zamjenika/zamjenice Župana/Županice od čega se dva 
zamjenika/zamjenice Župana/Županice biraju zajedno sa Županom/Županicom i jednog 
zamjenika/zamjenicu Župana/Županice iz reda pripadnika talijanske nacionalne zajednice koji je 
predstavnik/predstavnica talijanske nacionalne zajednice u izvršnom tijelu, izabran/izabrana iz 
reda i samo od pripadnika/pripadnica talijanske nacionalne zajednice, sukladno čl. 41a. st. 2. i 
4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Dosadašnji stavak 3. mijenja 
se i glasi: 
"Izuzetno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik/zamjenica Župana/Županice 
izabran/izabrana zajedno sa Županom/Županicom koji obnaša dužnost Župana/Županice u 
slučaju propisanom zakonom." 
 Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:  
 "Zamjenik/zamjenica koji/koja obnaša dužnost Župana/Županice koji/koja je 
izabran/izabrana na neposrednim izborima zajedno sa Županom/Županicom, a dužnost 
Župana/Županice obnaša nakon isteka dvije godine mandata u Županiji ima sva prava i 
dužnosti  Župana/Županice.“  
 

Članak 13. 
 U čl. 65. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:  
"6. Imenuje i razrješava predstavnike/predstavnice Županije u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Županija osnivač ili vlasnik, ili koji su 
osnovani odlukom Skupštine Istarske županije.“ 
 Točka 9. mijenja se i glasi:  
"9. Odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom 
imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i posebnim propisima, najviše do 1.000.000 kuna.“ 
 U točki 17. iza riječi „školskim ustanovama“ dodaju se riječi „i ustanovama u kulturi“. 
 Dodaje se nova točka 25. koja glasi: 
„25. Župan/Županica ocjenjuje pročelnike/pročelnice upravnih tijela i službi.“  
 
 Dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„U slučaju iz stavka 1. točke 16. i 17. ukoliko ustanove svojim statutima nisu utvrdile vrijednost 
stjecanja, opterećenja ili otuđenja nekretnina, sklapanja ugovora o izvođenju radova ili nabavke 
opreme do iznosa kojeg ustanova samostalno raspolaže, smatra se da je utvrđeni iznos 
200.000 kuna.“ 

Članak  14. 
Članak 68. mijenja se i glasi:  
 "Župan/Županica zastupa Županiju.  
 Župan/Županica je odgovoran/odgovorna središnjim tijelima državne uprave za 
obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Županije. 
 Župan/Županica obavlja poslove utvrđene Statutom Županije u skladu sa Zakonom. 
 Župan/Županica u obavljanju poslova samoupravnog djelokruga Županije ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis Župan/Županica će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana 
od dana donošenja općeg akta. Župan/Županica ima pravo zatražiti od Skupštine da u roku od 
8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.  
 Ako Skupština ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovog članka, Župan/Županica 
je dužan/dužna bez odgode o tome obavijestiti predstojnika/predstojnicu ureda Državne uprave 
u županiji i dostaviti mu/joj odluku o obustavi općeg akta." 



 
Članak 15. 

 Iza članka 70. dodaju se novi članci koji glase:  
 

„Članak 70.a 
 Županu/Županici i njegovim/njezinim zamjenicima/zamjenicama mandat prestaje po sili 
zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.  
 Pročelnik/pročelnica upravnog tijela nadležan/nadležna za službeničke odnose će u 
roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Župana/Županice 
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Župana/Županicu, u slučajevima propisanim 
Zakonom.  

Članak 70b. 
 Ako je prestanak mandata Župana/Županice nastupio prije isteka dvije godine mandata 
raspisat će se prijevremeni izbori za Župana/Županicu i njegovog/njezinog 
zamjenika/zamjenice. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Župana/Županice obnašat će 
njegov/njezin zamjenik/zamjenica koji/koja je izabran/izabrana zajedno s njim/njom, a ako je 
mandat prestao i zamjeniku/zamjenici, do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
Župana/Županice obnašat će povjerenik/povjerenica Vlade Republike Hrvatske.  
 Ako je prestanak mandata Župana/Županice nastupio nakon isteka dvije godine 
mandata Župana/Županice, dužnost Župana/Županice do kraja mandata obnašat će 
zamjenik/zamjenica koji/koja je izabran/izabrana zajedno s njim/njom.  
 Ako za vrijeme trajanja mandata Župana/Županice prestane mandat samo 
njegovom/njezinoj zamjeniku/zamjenici neće se raspisati prijevremeni izbori za 
zamjenika/zamjenicu Župana/Županice.  
 Ako prestane mandat zamjeniku/zamjenici koji/koja obnaša dužnost Župana/Županice 
raspisat će se prijevremeni izbori za Župana/Županicu i njegova/njezina zamjenika/zamjenicu. 
 Ako je prestanak mandata Župana/Županice i njegovog/njezinog zamjenika/zamjenice 
nastupio opozivom raspisat će se prijevremeni izbori za Župana/Županicu i njegova/njezinog 
zamjenika/zamjenicu. Do provedbe prijevremenih izbora, dužnost Župana/Županice obnašat će 
povjerenik/povjerenica Vlade Republike Hrvatske.  
 Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako prestane mandat zamjeniku/zamjenici 
Župana/Županice izborom iz reda pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina, raspisat će se 
prijevremeni izbori za zamjenika/zamjenicu iz reda pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina. 
 O svim promjenama tijekom mandata Župana/Županice i njegovih/njezinih 
zamjenika/zamjenica, pročelnik/pročelnica upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u 
Županiji dužan/dužna je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  
 

70.d. 
 Izvršne poslove u Županiji obavlja Župan/Županica.  
 Izvršne poslove obavlja i zamjenik/zamjenica Župana/Županice koji obnaša dužnost 
Župana/Županice u slučajevima propisanim zakonom. " 

Članak 16. 
 U čl. 72., st. 3. iza riječi "Pripadnici/pripadnice" dodaju se riječi "nacionalne manjine". U 
ostalom dijelu ostaje neizmijenjen.  
 

Članak 17. 
 Nakon čl. 78., iza poglavlja "2. Financiranje Istarske županije dodaju se sljedeći članci 
koji glase:  

„Čl.78a. 
 "Temeljni financijski akt Istarske županije je proračun." 
 Proračun donosi Skupština Istarske županije u skladu s posebnim zakonom.  
 Župan/Županica kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Skupštini Istarske županije 
donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna Župan/Županica može povući i nakon 
glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.  
 Župan/Županica dostavlja proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna, te 
izmjene i dopune proračuna Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova 
donošenja.  
 

 



Članak 78b. 
 Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti osim pod uvjetima utvrđenim 
Zakonom o proračunu i odlukom o izvršenju proračuna.  
 Iznimno, ako se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih 
korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika može se izvršiti 
najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Skupštine 
Istarske županije koja se umanjuje, ako to odobri Župan/Županica.  
 

Članak 78c. 
 Ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, 
privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, 
funkcija i programa tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini koja je 
neophodna za njegovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava proračuna 
utvrđena zakonom i drugim propisom na temelju zakona. 
 Odluku o privremenom financiranju donosi Skupština u skladu sa Zakonom i svojim 
Poslovnikom, na razdoblje od najduže tri mjeseca.  
 Privremeno financiranje obavlja se razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju 
prethodne godine, a najviše do jedne četvrtine ukupno izvršenih rashoda bez izdataka.“  
 

Članak 18. 
 Članak 80. mijenja se i glasi: 

„Proračun Istarske županije se donosi za kalendarsku godinu i vrijedi za godinu koju je 
donesen. 
 Nakon proteka godine za koju je Proračun donesen, Skupština donosi Godišnji izvještaj 
o izvršenju proračuna.  
 Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna Županije dostavlja se Ministarstvu financija i 
Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese Skupština Istarske 
županije.  
 Izuzetno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj iz stavka 1. ovog članka, isti se 
dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana 
podnošenja predstavničkom tijelu." 
 

Članak 19. 
 Iza čl. 80. dodaje se čl. 80a. koji glasi:  
 "Ukupno materijalno i financijsko stanje Županije nadzire Skupština".  
 

Članak 20. 
 Članak 81. mijenja se i glasi:  
 
 "Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za županijski 
proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje 
prihodi i/ili primici županijskog proračuna, Župan/Županica može obustaviti izvršavanje pojedinih 
rashoda i/ili izdataka (privremena obustava izvršavanja) kroz najduže 45 dana.  
 Mjerama privremene obustave izvršavanja Župan/Županica može:  

- zaustaviti preuzimanje obveza i/ili 
- predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili 
- zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava." 

 
Članak 21. 

 U čl. 89. riječi "zaključke, preporuke i rješenja" mijenja se i glasi:"zaključke i preporuke".  
 

Članak 22. 
 Prije čl. 91. dodaje se podnaslov koji glasi:  
 
„2.  Pojedina čni akti“ 
 
 Čl. 91. mijenja se i glasi:  
 "Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije u 
izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).“  



 
Članak 23. 

 Članak 92. mijenja se i glasi:  
 
 "Iznimno od čl. 91. ovog Statuta, u izvršavanju općih akata Skupštine kada je to 
određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela državne uprave. " 
 Iza čl. 92. podnaslov "1. Pojedina čni akti " briše se". 

Članak 24. 
 Čl. 93. mijenja se i glasi:  
 "Protiv pojedinačnih akata iz čl. 91. ovog Statuta koje donose gradska i općinska 
upravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije, a protiv pojedinačnih 
akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije i velikih gradova, može se izjaviti 
žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. 
 Na donošenje akata iz čl. 91., 92. i 93. primjenjuju se odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku.  
 Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno 
odredbama Zakona o upravnim sporovima.  
 Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe 
kojima su odlukom Skupštine, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti." 
 

Članak 25. 
 Članak 95. mijenja se i glasi: 
 
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi 
skupština i Župan/Županica obavljaju središnja tijela Državne uprave, svako u svom djelokrugu, 
sukladno posebnom zakonu.  
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni ne-upravni akt ništavim u slučaju: 

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, Statut ili drugi opći akt jedinice, 
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Županije, 
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. 

U slučaju iz stavka 2. ovog Članka, ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine 
dana od donošenja pojedinačnog akta. 
Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali 
se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 
 

Članak 26. 
 Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
Skupštine Istarske županije da izradi pročišćeni tekst Statuta Istarske županije. 

 
Članak 27. 

 Ove izmjene i dopune Statuta Istarske županije stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenim novinama Istarske županije“, osim članaka 2., 3., 5., 12., 13., 14., 15. i 20. 
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. 
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