


 
 

                                                PRIJEDLOG 
  

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i 
članka 28. točka 1. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-
moslavačke županije na ___. sjednici održanoj ___________ 2020. godine, donijela je 
  
 

STATUTARNU ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije   
 
 

Članak 1. 
 

 U Statutu Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) u članku 27. stavku 2. riječ: „središnje“ briše se. 
 

 Članak 2. 
 

 U članku 29. stavak 5. mijenja se i glasi:  
 „Predsjednik Županijske skupštine dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili 
drugi 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 petnaest dana od dana donošenja općeg akta“. 
 Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: 
 „Predsjednik Županijske skupštine dužan je akte iz stavka 5. ovog članka bez odgode 
dostaviti županu“. 
 

Članak 3. 
 

 U članku 47. riječi: „predstojnika Ureda državne uprave u Županiji“ zamjenjuju se 
riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 

 Članak 4. 
 

 Članak 48. mijenja se i glasi: 
 „Župan je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 
uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 
području“. 

 

Članak 5. 
 

Članak 64. mijenja se i glasi: 
 „Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i povjerenih 
poslova državne uprave ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). 
 Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Županijske 
skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom“. 

 

Članak 6. 
 

 Članak 65. briše se. 
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Članak 7. 
 
 Iza članka 86. dodaje se članak 86.a i glasi: 
                                                      „86.a 
 Upravna tijela Županije u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 
upravnim stvarima u prvom stupnju. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donose upravna tijela Županije 
u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 
državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje“. 
  

Članak 8. 
 

   Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Sisačko-moslavačke županije“. 

 
 

KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 

PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 

  Ivanka Roksandić, prof.  



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

uz Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama  
Statuta Sisačko-moslavačke županije 

 
 
 I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE STATUTARNE ODLUKE 
 
 Pravni temelj za donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  
Sisačko-moslavačke županije sadržan je u odredbi članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-
ispravak, 123/17 i 98/19) kojom je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno 
područne (regionalne) samouprave donosi statut, zatim odredbi članka 28. točka 1. Statuta 
Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) kojom je propisano da Županijska skupština donosi Statut, te u 
odredbi članka 47. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18) kojom je propisano da Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise utvrđuje Prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune. 
 
 II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
STATUTARNOM ODLUKOM 
 
 Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) koji je stupio na 
snagu 18. srpnja 2019. godine i nizom posebnih zakona koji su stupili na snagu 1. siječnja 
2020. godine pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjereni 
su županijama.  
 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 98/19) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine 
uspostavlja se daljnji normativni okvir za povjeravanje poslova državne uprave županijama 
što znači da se usklađuju pitanja vezana uz obavljanje poslova državne uprave, nadležnost 
upravnih tijela za obavljanje povjerenih poslova, odgovornost župana za obavljanje 
povjerenih poslova i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju. 
 Odredbom članka 16. navedenog Zakona utvrđena je obveza usklađivanja statuta i 
drugih općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s odredbama toga 
Zakona. 
 Sukladno navedenom, prijedlogom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Sisačko-moslavačke županije usklađuju se odredbe Statuta Sisačko-moslavačke županije sa 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
(dalje u tekstu: Zakon). 
 Obrazloženje: 
 Uz članak 1. 
 Odredbom članka 15. Zakona propisano je da se u cijelom tekstu Zakona riječi: 
„središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju riječima: „tijelo državne uprave“. 
 U tom smisli u članku 27. stavak 2. Statuta riječ: „središnje“ briše se. 
 
 Uz članak 2. 
 Odredbom članka 6. Zakona propisano je da je predsjednik Županijske skupštine opće 
akte dužan dostaviti nadležnom tijelu državne uprave dok je prije važećim Zakonom bilo 
propisano da ih dostavlja predstojniku državne uprave. 
 Sukladno tome potrebno je promijeniti odredbu članka 29. stavak 5. Statuta. 
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 Uz članak 3. i članak 4. 
 Odredbom članka 2. Zakona propisano je da je župan dužan o obustavi općeg akta 
obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt dok je prije važećim 
Zakonom bilo propisano da je župan dužan obavijestiti predstojnika državne uprave u 
Županiji. Istim člankom propisano je da je župan odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje 
poslova državne uprave. 
 Sukladno tome potrebno je u članku 47. Statuta riječi: „predstojnika Ureda državne 
uprave u Županiji“ zamijeniti riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 
opći akt“, a članak 48. Statuta promijeniti. 
 
 Uz članak 5. 
 Odredbom članka 3. Zakona propisano je da se upravni odjeli i službe ustrojavaju za 
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i povjerenih poslova državne 
uprave. 
 U tom smislu potrebno je promijeniti članak 64. Statuta. 
 
 Uz članak 6. 
 Potrebno je brisati članak 65. Statuta jer je sadržajno podudaran s člankom 64. Statuta. 
 
 Uz članak 7. 
 Odredbom članka 5. Zakona propisano je da upravna tijela Županije u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju, a da se 
protiv tih akata može izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim 
zakonom kojim se uređuju pojedino upravno područje. 
 Sukladno tome potrebno je ugraditi takovu odredbu u Statut Sisačko-moslavačke 
županije. 
 
 Uz članak 8. 
 Ovim člankom određuje se dan stupanja na snagu Statutarne odluke. 
 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU STATUTA  
 
U Proračunu Sisačko-moslavačke županije nije potrebno osigurati dodatna financijska 

sredstva radi provedbe Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-
moslavačke županije. 

 
IV. PRILOG 
- Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke 

županije, 
- Statut Sisačko-moslavačke županije (pročišćeni tekst) 
 



                                  
                                                                  

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 
Naziv akta ili dokumenta 

Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta/provedbu savjetovanja 
 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove 

 
Razlozi za donošenje akta ili 
dokumenta i ciljevi koji se njime žele 
postići 
 

 

Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“, 
broj 66/19) koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine 
i nizom posebnih zakona koji su stupili na snagu 1. siječnja 
2020. godine pojedini poslovi državne uprave iz 
nadležnosti ureda državne uprave povjereni su županijama.  
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 98/19) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine 
uspostavlja se daljnji normativni okvir za povjeravanje 
poslova državne uprave županijama što znači da se 
usklađuju pitanja vezana uz obavljanje poslova državne 
uprave, nadležnost upravnih tijela za obavljanje povjerenih 
poslova, odgovornost župana za obavljanje povjerenih 
poslova i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju. 
Odredbom članka 16. navedenog Zakona utvrđena je 
obveza usklađivanja statuta i drugih općih akata jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave s odredbama 
toga Zakona. 
Sukladno navedenom, prijedlogom Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke 
županije usklađuju se odredbe Statuta Sisačko-moslavačke 
županije sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

 
Objava dokumenata za  
savjetovanje /poveznica 
 

Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije objavljen 
je na internetskoj stranici Sisačko-moslavačke županije 
www.smz.hr.  

Razdoblje provedbe savjetovanja 
 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 13. veljače 2020. 
godine do 19. veljače 2020. godine. 

 
Predstavnici zainteresirane javnosti 
koji su dostavili svoje primjedbe 
 

Tijekom internetske javne rasprave nije bilo primjedbi na 
Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDABA: 
 

Prihvaćene primjedbe 
 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i  
obrazloženje razloga za neprihvaćanje 
 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne 
financijske troškove. 

 


















































