REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Odbor za statut, poslovnik i upravu
Pazin, Dršćevka 3, p.p.40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

Klasa: 012-03/06-01/27
Urbroj: 2163/1-01/4-06-2
Pazin, 28. rujna 2006.
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N.r. predsjednika g. Antona Peruška
Na temelju članka 27. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene
novine Istarske županije", broj 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04 i 2/05), Odbor za statut,
poslovnik i upravu Županijske skupštine Istarske županije na sjednici održanoj dana 28. rujna
2006. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske
županije, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se na usvajanje Županijskoj skupštini Istarske
županije.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se Dino
Kozlevac, predsjednik Odbora za statut, poslovnik i upravu, te Vesna Ivančić, tajnica
Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora
Dino Kozlevac

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

Klasa: 012-03/06-01/27
Urbroj: 2163/1-01/4-06-3
Pazin, 29. rujna 2006.

POGLAVARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
N.r. predsjednika g. Ivana Jakovčića

PREDMET:

Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine
Istarske županije.

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske
skupštine Istarske županije, kojeg je Odbor za statut, poslovnik i upravu utvrdio na sjednici
održanoj dana 28. rujna 2006. godine.
Molimo Vas da se očitujete o navedenom prijedlogu, kako bismo isti uputili u
proceduru usvajanja na slijedećoj sjednici Županijske skupštine.

S poštovanjem,

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO
Klasa:
Urbroj:
Pula,
SKUPŠTINI ISTARSKE ŽUPANIJE
N.r. predsjednika
PREDMET:

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske
županije", broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske županije razmatrajući
Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije, na sjednici
održanoj dana ___________, donosi
ZAKLJUČAK
1. Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske
skupštine Istarske županije, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se na razmatranje i usvajanje Županijskoj
skupštini Istarske županije.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, zadužuje se Dino
Kozlevac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i upravu Županijske skupštine
Istarske županije i Vesna Ivančić, tajnica Stručne službe za poslove Skupštine i
Poglavarstva Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 36. Statuta
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst)
Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana ___________2006. godine,
donosi

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Poslovnik Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske
županije", broj 6/03, 10/04 i 2/05) mijenja se na način da se u članku 7. riječ "prihvati" mijenja
i glasi "primi na znanje".
Članak 2.
U članku 8., riječ "prihvatila" mijenja se i glasi "primila na znanje".
Članak 3.
U članku 9., stavku 2., tekst "danom kada Skupština utvrdi zakonske pretpostavke",
mijenja se i glasi: "kada se ostvare zakonske pretpostavke".
Članak 4.
U članku 11., stavku 1., u točki 2. iza riječi "podnositi" dodati riječ "amandmane,".
Članak 6.
U članku 23. , stavku 2., dodaje se točka 13. koja glasI:
"13. Odbor antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata."
Članak 7.
U članku 27. stavku 3., alineji 5., brisati riječi ", nagrade i priznanja".
Članak 8.
Iz članka 34a., dodaje se članak 34b. koji glasi:
"U djelokrugu Odbora antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog
rata su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike zaštite i unapređenja prava
boraca NOR -a i branitelja Domovinskog rata, a u postupku donošenja odluka i drugih
akata Odbor ima prava i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose
na:
 ostvarivanje prava boraca NOR - a i branitelja Domovinskog rata utvrđenih
Ustavom i zakonima, te predlaganje mjera za ostvarivanje tih prava,
 zaštita vojnih ratnih invalida, civilnih žrtava rata, prognanih i raseljenih
osoba, te svih sudionika NOR - a i Domovinskog rata i njihovih obitelji,
 obilježavanje značajnih datuma iz NOR - a i Domovinskog rata,

zaštita spomen - obilježja povijesnih događanja i osoba iz Domovinskog
rata i NOR-a,
 suradnja sa znanstvenim i stručnim institucijama koje djeluju na području
zaštite prava boraca NOR -a i branitelja Domovinskog rata.
Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.
U Odboru najmanje tri člana moraju biti izabrana iz redova pripadnika boraca
NOR - a ili branitelja Domovinskog rata."


Članak 9.
U članku 38, stavku 1. brišu se riječi "i podžupane", a u stavku 2. brišu se riječi "i
podžupana".
Članak 10.
U cijelom tekstu Poslovnika, riječ "podžupan" zamijeniti riječima "zamjenik župana" u
odgovarajućem padežu.
Članak 11.
Članak 41. mijenja se i glasi:
"Županijska skupština može županu ili pojedinom članu Poglavarstva ili
Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka
vremena na koje je izabran.
Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja može podnijeti jedna trećina članova
Skupštine.
Prijedlog iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Skupštine dostavlja županu koji
ima pravo očitovati se o prijedlogu, usmeno ili pismeno, na sjednici Skupštine.
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati
prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se
provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku
Skupštine.
Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih
članova Skupštine."
Članak11.
Članak 43. briše se.
Članak 12.
Članak 44. mijenja se i glasi:
"Predsjednik Poglavarstva, odnosno župan, podnosi Skupštini prijedlog za
izbor dva zamjenika župana i članove Poglavarstva.
Za izbor zamjenika župana i članove Poglavarstva glasuje se u cjelini.
Ako se pojedini član Poglavarstva bira naknadno, prijedlog za njegov izbor
podnosi predsjednik Poglavarstva, odnosno župan, u skladu sa stavkom 1. ovog
članka, a izbor se obavlja u skladu sa stavkom 2. ovog članka."
Članak 13.
Članak 50. mijenja se i glasi:
"Župan može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Skupština povodom prijedlog župana ne donese odluku kojom
potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano
nepovjerenje."
Članak 14.
U članku 51., stavku 3. umjesto riječi "Odbora za međugradsku i
međuopćinsku suradnju", treba stajati "Odbora za međužupanijsku i međuregionalnu
suradnju, te odnose s iseljeništvom".
Članak 15.
U članku 53., stavku 3., umjesto riječi "zajednica i manjina", treba stajati "skupina".
Članak 16.
U članku 62., na kraju rečenice 1. stavka iza riječi športu staviti zarez i dodati riječ
"zdravstvu".
Članak 17.
U članku 75. 2. stavku, brisati točku, te dodati riječi "u roku od 15 dana od poziva."
Članak 18.
U članku 76. dodati 3. stavak koji glasi:
"Ukoliko radno tijelo do zasjedanja Skupštine ne razmotri predloženi akt,
isti će se razmatati na sjednici Skupštine bez obzira na ovu okolnost."
Dosadašnji 3. i 4. stavci, postaju stavci 4. i 5.
Članak 19.
U članku 78., stavku 2. brisati riječi "odgoju i".
Članak 20.
Članak 97. mijenja se i glasi:
"Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja na sjednicama Skupštine
pod točkom "Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije" na početku svake sjednice,
nakon verifikacije zapisnika, prije prelaska na narednu točku dnevnog reda.
Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije u pravilu traju do 45 minuta, a
najduže, po odluci predsjedatelja do 60 min.
Vijećnik može postaviti najviše dva pitanja. Pitanje mora biti kratko i
jasno formulirano. Postavljanje pitanja ne može trajati više od dvije (2) minute.
Nakon dobivenog odgovora, vijećnik može iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje, u trajanju od jedne (1) minute, ili zatražiti pismeni odgovor.
Nakon postavljenog dopunskog pitanja, župan ima pravo na odgovor u
trajanju od dvije (2) minute.
Tijekom vijećničkih pitanja, vijećnik ne može zatražiti riječ da bi
odgovorio na navod (repliku) ili ispravio netočan navod iznesen u vijećničkom pitanju
drugog vijećnika ili koji je u odgovoru iznio župan ili drugi član Poglavarstva."

Članak 21.
U članku 98. stavku 2., iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:
"Odgovor župana ili člana Poglavarstva na vijećničko pitanje može trajati
do pet (5) minuta, ili se može dostaviti pismeno."
Članak 22.
U članku 107., stavku 2. iza riječi održava dodaje se riječ "izvanredna".
Članak 23.
U članku 108., zadnjem stavku, iza riječi "telefonom" staviti zarez i dodati riječi
"elektronskom poštom".
Članak 24.
Članak 109. mijenja se i glasi:
"Smatra se da su poziv i materijali za sjednicu Skupštine vijećnicima
dostavljeni kada su predani na poštu, uloženi u poštanski sandučić, kada su im
osobno uručeni ili dostavljeni elektronskom poštom."
Članak 25.
U članku 110., stavku 1., u drugoj rečenici iz riječi "tako" dodati tekst. "da iz
predloženog dnevnog reda izostavi pojedinu točku, ili", te da se brišu riječi na kraju 1.
stavka „ili predmetima“.
Članak 26.
U članku 115. stavku 1., umjesto riječi "potpredsjednik" dodati riječi "jedan od
potpredsjednika".
Članak 27.
U svim člancima koji reguliraju tijek rada Skupštine, umjesto riječi "predsjednik"
napisati "predsjedatelj".
Članak 28.
Članak 117. mijenja se i glasi:
"Predsjedatelj daje riječ vijećnicima redoslijedom kojim su se prijavili.
Neovisno o redoslijedu, vijećnik može dobiti riječ kad želi ukazati na povredu
Poslovnika, te kad želi ispraviti navod za koji drži da je netočan u replici.
Vijećniku koji ukazuje na povredu Poslovnika, predsjedatelj daje riječ odmah.
Vijećnik mora odmah navesti članak Poslovnika koji je po njemu povrijeđen, a
obrazloženje ne može trajati duže od jedne (1) minute. Predsjedatelj Skupštine je
dužan dati objašnjenje, a ukoliko vijećnik nije zadovoljan objašnjenjem, može zatražiti
mišljenje Odbora za statut, poslovnik i upravu, koje je mišljenje dužno dati do
slijedeće sjednice.
O mišljenju Odbora, Skupština odlučuje bez rasprave.
Ukoliko vijećnik zatraži riječ da bi ispravio netočan navod, predsjedatelj će mu
dati riječ čim završi govor onoga koji je navod iznio. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak, u protivnom će mu predsjedatelj oduzeti riječ. Ispravak krivog
navoda može trajati do jedne (1) minute.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod (replika), predsjedatelj će
mu dati riječ čim završi govor onoga koji je navod iznio.
Replika vijećnika, odnosno odgovor na repliku ne mogu trajati duže od jedne (1)
minute.
Vijećnik može ispraviti netočan navod i odgovoriti na izlaganje (replika) samo
jedanput i to na osnovno izlaganje.
Vijećnik ne može odgovoriti na izlaganje predsjedatelja.
Vijećnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod iz izlaganja (replika)
predlagatelja ili predstavnika Kluba vijećnika.
Vijećnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod iz izlaganja zbog kojeg
je predsjedatelj izrekao govorniku stegovnu mjeru."
Članak 29.
Članak 119. mijenja se i glasi:
„ Unutar iste točke dnevnog reda, odnosno o istoj temi, govornik govori u
pravilu samo jedanput.
Vijećnici i gosti mogu govoriti najdulje četiri (4) minute, a predsjednici ili
predstavnici klubova i predstavnici predlagatelja akata najdulje osam (8) minuta.
Iznimno, Skupština može odlučiti da, zbog važnosti teme, pojedini vijećnici,
predstavnici klubova i predstavnici predlagatelja, mogu govoriti duže od predviđenog
vremena iz stavka 2. ovog Članka.“
Članak 30
U članku 144 stavku 1. i 3. brišu se riječi "i podžupana", a u stavku 2. iza riječi "izbor"
dodaju se riječi "zamjenika župana i".
Članak 31.
Zadužuje se Stručna služba za poslove Skupštine i Poglavarstva da, nakon usvajanja
ovih Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije, sačini pročišćeni
tekst i dostavi ga svim vijećnicima.
Članak 32.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".
Klasa:
Urbroj:
Pazin,
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine
Istarske županije sadržan je u članku 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) koji
propisuje da se rad predstavničkog tijela uređuje Poslovnikom, te u članku 36. Statuta
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst) kojim
je propisana nadležnost Skupštine za donošenje Poslovnika.
II. OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA
Skupština Istarske županije je 27. ožujka 2006. godine usvojila Izmjene i dopune
Statuta Istarske županije, te je time izvršeno usklađenje Statuta sa Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br.
129/05). Tim su činom ostvarene pretpostavke da se i Poslovnik Županijske skupštine
Istarske županije uskladi s navedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Osim navedenog, pokušali su se neki postupci jasnije
propisati čime bi se tijek rada Skupštine poboljšao.
Slijedom navedenog pristupilo se pripremi nacrta Izmjena i dopuna Poslovnik Županijske
skupštine Istarske županije.
Predlažu se slijedeće izmjene:
U Članku 7. i 8. usklađuju se i definiraju vrste akta koje predstavničko tijelo donosi u
svezi s verifikacijom mandata vijećnika.
U Članku 9. poboljšana je jezična formulacija.
U Članku 11. stavku 1., točci 2. jasnije je definirano pravo vijećnika da podnosi
amandmane.
Na zahtjev vijećnika Vladimira Gašparinija, te uz suglasnost Međustranačkog kolegija
Skupštine Istarske županije, u članku 23. stavku 2., pod točkom 13. ustrojava se novo radno
tijelo Skupštine, Odbor antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata. Djelokrug
navedenog Odbora definiran je novim člankom 34 b.
U članku 27. stavku 3. alineji 5. brišu se riječi nagrade i priznanja budući je taj dio u
djelokrugu Komisije za priznanja, koja je ustrojena Izmjenama i dopunama Poslovnika
Županijske skupštine Istarske županije, 21. ožujka 2005. godine.
Zakon je predvidio da se podžupani i članovi Poglavarstva biraju na prijedlog Župana,
čime su podžupani izjednačeni s ostalim članovima Poglavarstva, pa je potrebno propisati da
se način njegova izbora provodi na isti način kao i ostalih članova Poglavarstva tj.
glasovanjem zajedno s ostalim članovima Poglavarstva. Slijedom navedenog, potrebno je u
članku 38. koji propisuje biranje tajnim glasovanjem, izostaviti podžupane, te termin
podžupana u cijelom tekstu Poslovnika zamijeniti sa zamjenikom župana. Iz istoga se
razloga mijenjaju i članci 44. i 144. Poslovnika.
Članak 41. mijenja se na način da se prijašnje zakonske odredbe o mogućnosti pokretanja
pitanja povjerenja Županu usklađuju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj).

Članak 43. briše se iz razloga što su odredbe članka 43. već sadržane u promijenjenim
Članku 41.
Člankom 52 a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, je propisano da župan može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.
Međutim, isto tako propisuje da u slučaju kada nije iskazano povjerenje Županu ili
Poglavarstvu time se ne smatra da je Poglavarstvu samom tom činjenicom iskazano
nepovjerenje. Ta je mogućnost ugrađena u članak 50. Poslovnika.
Člankom 14., 15. i 16. Izmjena i dopuna Poslovnika predložene su ispravke nomotehničke
naravi.
U Članku 75. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije, u stavku 3. precizira se rok
objedinjavanja prijedloga akata od poziva predsjednika Skupštine.
U Članku 76. predlaže se dodavanje novog stavka kojim se preciznije određuje postupak
donošenja akta u slučaju da radno tijelo nije u mogućnosti održati sjednicu prije razmatranja
pojedine točke na Skupštini.
Na prijedlog Predsjednika Skupštine, dopunjeni su članci 97., 98., 107, 110, 115, 117. koji
reguliraju poslovni red na sjednici. Predloženim nadopunama željelo se jasnije definirati
pojedine situacije koje se javljaju u radu Skupštine.
U članku 119. skraćuje se vrijeme rasprave vijećnicima i gostima na četiri minute, a
predstavnicima klubova i predlagateljima na 8 minutaU člancima 108. i 109. Poslovnika dodana je mogućnost slanja materijala vijećnicima
elektronskom poštom za one vijećnike koji to žele i koji imaju tehničke mogućnosti.
Predsjednik Skupštine predlaže da umjesto riječi "predsjednik" u svim člancima koji reguliraju
tijek rada Skupštine stoji "predsjedatelj", pa je Člankom 26. Izmjena i dopuna Poslovnika isto
predloženo.
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU
Za provedbu ovih Izmjena i dopuna Statuta nisu potrebna nikakva dodatna sredstva.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Stručna služba za poslove
Skupštine i Poglavarstva
Pazin, 29. rujna 2006.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDMET:

Izmjene i dopune Statuta Istarske županije
Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije

Odbor za statut, poslovnik i upravu Županijske skupštine Istarske županije je na
svojoj sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine, utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Istarske županije, te Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske
županije, koje Vam u privitku dostavljamo.
Zapisnik s navedene sjednice Odbora za statut, poslovnik i upravu, ćemo Vam
dostaviti na sjednici uz zapisnike s ostalih održanih radnih tijela Skupštine.
Temeljem članka 47. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,
Poglavarstvo Istarske županije daje mišljenje o prijedlozima akata koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji. Slijedom navedenog, prije razmatranja predloženih akata na sjednici
Skupštine, Poglavarstvo će dati svoje mišljenje, koje ćemo Vam također dostaviti pred
početak sjednice Skupštine.
S poštovanjem,

Tajnica
Vesna Ivančić, dipl.iur., v.r.

