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

ŽUPANIJE 
 

Nositelj izrade izvješća: Stručna služba Skupštine 
Pazin, 03. ožujka 2021. 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Statutarna Odluka o VII. 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 32. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine 144/20).  

Predmetnim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi pobliže se definira način i mogućnost provedbe 

referenduma, a kao osnovni cilj nameće se smanjivanje broja 

dužnosnika i članova predstavničkog tijela koji se određuju ovisno o 

broju stanovnika koji broji jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Stoga, se ovim izmjenama Statuta određuje da 

Istarska županija ima uz Župana jednog zamjenika koji se bira 

zajedno sa Županom, te još jednog zamjenika Župana koji se bira iz 

redova pripadnika talijanske nacionalne zajednice. Umjesto 45 

vijećnika u predstavničkom tijelu, po sadašnjim izmjenama 

Skupština ima 41 vijećnika.  Ove odredbe stupaju na snagu danom 

stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i 

redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinca područne 

(regionalne) samouprave te župana. 

Statutom Istarske županije predlaže se i definiranje nagrada koje 

Skupština dodjeljuje, jer se prema Zakonu o porezu na dohodak, 

kategorija  Državne nagrade i nagrade jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (dalje u tekstu JLPRS) kao priznanja 

istaknutim pojedincima za značajna ostvarenja postignuta na 

područjima kulture, sporta, umjetnosti, odgoja i obrazovanja, 

znanosti i dr, ne podliježu poreznim obvezama. 

Slijedom navedenog, osnovni cilj donošenja ovih promjena je 

usklađivanje Statuta Istarske županije sa zakonom. 

 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

www.istra-istria.hr  

  

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


 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

 

Od 20. siječnja do 27. veljače 2021. godine 

 

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 

 

  



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)  

     

     

     

     

 


