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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA ŽMINJ 
  OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Klasa: 012-03/18-01/01 
Urbroj: 2171/04-01-20-3 
Žminj, 25. veljače 2020. 
         
 
 
Na temelju članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 
5/18.) općinski načelnik Općine Žminj dana 25. veljače 2020. godine donio je 
slijedeći 
 
 
 
       ZAKLJUČAK 
 
 
      I. 
 
Utvrđuje se prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Žminj, koja je sastavni dio ovog Zaključka. 
 
      II. 
 
Prijedlog Odluke iz točke I. upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
 
 
      III. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
       
     
               OPĆINSKI NAČELNIK 
               Željko Plavčić, mag.oec. 
 
         
 
 
 
DOSTAVITI: 
 
1. Predsjedniku Općinskog vijeća - ovdje 
2. Pismohrana - ovdje 
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- prijedlog - 
 
 
 

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90., 
135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01., 76/10., 85/10. i 
05/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 21. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik 
Općine Žminj", broj 5/18.) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj 
___________ 2020. godine, donosi 
   
 
 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE ŽMINJ 

  
 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj", broj 5/18.) - dalje u tekstu 
»Statut«, u članku 33. riječi »,prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora«, brišu 
se.  
 

Članak 2. 
 

Članak 34. i članak 35. Statuta brišu se.  
 

Članak 3. 
 

U članku 46. stavak 1. alineji 3. Statuta iza riječi »dnevni red«  dodaje se riječ 
»sjednica«. 
 
U članku 46. u stavku 2. Statuta umjesto riječi »predstojniku ureda državne uprave u 
županiji« upisuje se »nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći 
akt«. 
 

Članak 4. 
 
U Statutu, u članku 60., dodaje se stavak 2. koji glasi: 
»Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 
državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 
upravnom području.« 
                                                                                                                        

Članak 5. 
 
U članku 63. Statuta, iza riječi Općine brišu se znakovi »:« i »-«, umjesto riječi 
»predstojnika ureda državne uprave u županiji« upisuju se riječi »nadležno tijelo 
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državne uprave«, a alineja 2. se briše.  
 

Članak 6. 
 
U članku 68. Statuta, stavak 1. mijenja se i glasi: 
»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Žminj kao i povjerenih 
poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.« 

 
Članak 7. 

 
Članak 108. Statuta Općine Žminj, mijenja se i glasi: 
»Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 
vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi 
opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak 
donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana 
donošenja općeg akta. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 3. ovoga članka bez odgode 
dostaviti općinskom načelniku.« 
 

Članak 8. 
 
U cijelom tekstu Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/18.) riječi 
»središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima 
»tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu. 

 
Članak 9. 

 
U preostalom dijelu Statut Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 5/18.) 
ostaje i dalje na snazi u neizmijenjenom tekstu. 
    

Članak 10. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Žminj. 
  
 
KLASA: 012-03/18-01/01 
URBROJ: 2171/04-01-20- 
Žminj, 2020. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sanjin Stanić 
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O b r a z l o ž e nj e 
 

 
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj izradio je prijedlog Statutarne odluke o  
izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 
5/18.) kako bi se ispunila obveza usklađivanja statuta sa Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj: 98/19). 
 
Naime, u okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, 
reformskog prioriteta “Unaprjeđenje javne uprave”, mjere “Decentralizacija i 
racionalizacija državne uprave” te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne 
uprave (“Narodne novine”, broj: 66/19), jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave povjerena je većina poslova koje su do sada obavljali uredi državne 
uprave u županijama, a koji su od 1. siječnja 2020. godine prestali postojati. 
Zbog navedene reforme izmjenjen je paket od 60-ak posebnih zakona, koji su stupili 
na snagu 1. siječnja 2020. godine. 
 
Jedan od njih je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 98/19), koji člankom 16. propisuje 
da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samouprave dužne 
uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama navedenog Zakona. 
 
Slijedom navedenog, a u svrhu poštivanja izričitih zakonskih odredaba, predlaže se 
izmjena Statuta Općine Žminj. 


