
 Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA STATUTARNE ODLUKE O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ISTARSKE 

ŽUPANIJE 
 

Nositelj izrade izvješća: Stručna služba Skupštine 
Pazin, 28. svibnja 2020. 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Statutarna Odluka o VI. izmjenama i dopunama Statuta Istarske 
Županije 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Stručna služba Skupštine Istarske županije 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Potrebe za donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Istarske županije proizlaze iz odredbe čl 16. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine 98/19) vezano za promjenu ustroja 

državne uprave.  

Člankom 4. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne  

novine“ br. 66/19) propisano je da se za obavljanje poslova državne 

uprave ustrojavaju  tijela državne uprave, te da su  tijela državne 

uprave  ministarstva i državne upravne organizacije. Člankom 67. 

istog Zakona  propisano je da  uredi državne uprave u županijama 

ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne 

novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske, 93/16 i 104/16) nastavljaju s radom do stupanja na snagu 

posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz 

nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama. Stupanjem 

na snagu posebnih zakona, razmjerno povjerenim poslovima, 

županije su 1. siječnja 2020. godine, bile dužne preuzeti državne 

službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i 

drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih 

ureda državne uprave, o čemu je između Ministarstva uprave 

Republike Hrvatske i Istarske županije dana 16. prosinca 2019. g. 

sklopljen Sporazum o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale 

dokumentacije, opreme, te sredstava za rad od mjesno nadležnog 

ureda državne uprave u županiji.  

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) i 

brojne izmjene posebnih zakona (izmijenjena su 54 Zakona, s time 

da je u tijeku postupak usklađivanja podzakonskih akata) donijele su 

novosti u pogledu stvarne nadležnosti, jer su poslovi državne 

uprave, izuzev poslova upravnog i inspekcijskog nadzora, te 

nadzora zakonitosti općih akata koje, ovisno o upravnom području 

ostaju u nadležnosti tijela državne uprave, prenijeti na županije. U 

skladu s navedenim, radi usklađivanja odredbi Statuta s navedenim 

zakonskim propisima, predlažu se ove izmjene i dopune Statuta 

Istarske županije.  



Slijedom navedenog, osnovni cilj donošenja ovih promjena je 

usklađivanje Statuta Istarske županije sa zakonom. 

 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

www.istra-istria.hr  

  

 

Od 20. travnja do 19. svibnja 2020. 

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

U razdoblju trajanja savjetovanja nije bilo nikakvih primjedbi ni 
prijedloga 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja 
i prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

/ 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
/ 

 

Troškovi provedenog savjetovanja .Nije bilo troškova savjetovanja 

 

  

http://www.istra-istria.hr/


Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja 
Status prijedloga ili mišljenja (prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

     

     

     

     

 


