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PRIJEDLOG ODLUKE O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

 

 

 Županijska skupština je na 8. sjednici 8. veljače 2018. godine prihvatila Prijedlog za promjenu 

Statuta Osječko-baranjske županije i osnovala Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije. Prema članku 93. stavku 3. Poslovnika 

Skupštine, Povjerenstvo temeljem nacrta pripremljenog u Tajništvu Županije utvrđuje prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta, čije obrazloženje je odgovarajuće Prijedlogu za promjenu Statuta, 

prihvaćenome na prethodnoj sjednici Skupštine, iz sadržaja kojega je izdvojeno sljedeće: 

 

 

1. Razlog promjene Statuta 
 

Razlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije je usklađivanje sa Zakonom 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. i 123/17. - u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno s njegovim posljednjim 

izmjenama i dopunama ("Narodne novine" broj 123/17.), koje su stupile na snagu 13. prosinca 2017. 

godine. 

 

Promjene Zakona detaljno, obrazložene u prihvaćenome Prijedlogu za promjenu Statuta 

odnose se na: 

 

1.1. financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave, posebno prava i dužnosti 
odnosno ovlasti te međusobne odnose izvršnog i predstavničkog tijela u postupku predlaganja i 

donošenja proračuna, te s tim u vezi raspuštanje predstavničkog tijela odnosno istovremeno 

razrješenje izvršnog tijela i njegovih zamjenika izabranih zajedno s njim (v. članke 19., 20., 21., 25. 

i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, odnosno članke 69., 69.a, 70., 84. točka 7. i 85.a 

Zakona); 

 

1.2. prava i dužnosti predsjednika i članova predstavničkog tijela, vezano za raspolaganje 

imovinom, prijedlog za raspisivanje lokalnog referenduma, mandata članova predstavničkog tijela, pravo 

članova predstavničkog tijela na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika, 

gradonačelnika, odnosno župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim, prestanak prava 

na temelju obavljanja dužnosti predsjednicima i ostalim izabranim dužnosnicima predstavničkog tijela 

(v. članak 11. stavak 3., članak 5., članak 6. stavke 1. i 2., članke 7., 10. i 31. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona, odnosno članak 48. stavak 3., članak 24. stavak 5., članak 29. stavci 1. i 2., članak 

31. stavak 3., članak 40.b stavke 2., 3. i 4. i članak 91. stavak 1. podstavak 4. Zakona); 

 

1.3. prava i dužnosti izvršnog tijela odnosno njegovih zamjenika, vezano za sudjelovanje 

zamjenika župana na sjednicama predstavničkog tijela, raspolaganje imovinom, ukidanje kao nepotrebne 

obveze općinskog načelnika, gradonačelnika i župana za dostavom predstavničkom tijelu akata o 

imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice u tijelima pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. 

Zakona, vremensko ograničenje mogućnosti promjene načina obavljanja dužnosti općinskog načelnika, 

gradonačelnika, odnosno župana, prestanak prava na temelju obavljanja dužnosti općinskom načelniku, 

gradonačelniku, županu i njihovim zamjenicima (v. članak 9., članak 11. stavak 1. i 2., članak 11. stavak 

4., članke 30. i 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, odnosno članak 37. stavak 2., članak 48. 

stavak 1. točka 5. i stavak 2., članak 48. stavak 4., članak 90. stavak 7. i članak 92. stavak 1. Zakona); 
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1.4. izmjene i dopune odredbi o povjereniku Vlade RH, vezano za uvjete za imenovanje i 

razrješenje, ovlaštenje za predlaganje imenovanja te njegove ovlasti (v. članak 28. i 29. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona - članak 86.a i 88. Zakona); 

 

1.5. odredbe o upravnim tijelima, vezano za mogućnost osnivanja više upravnih tijela i u općinama 

i gradovima do 3.000 stanovnika i mogućnost organiziranja zajedničkog obavljanja poslova dviju ili više 

jedinica neovisno o njihovoj prostornoj povezanosti, u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih 

sredstava iz fondova EU, te brisanje nadzora nad provođenjem općih akata predstavničkih tijela od 

strane upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (v. članak 12. stavak 1. i 2., te 

članke 14., 23. i 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, odnosno članak 53. stavak 2. i 3., članak 

54. stavak 1. i članak 75. Zakona); 

 

1.6. opće odredbe, vezano za neobveznost mišljenja stanovnika prethodno pribavljenog pri promjeni 

područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te izričitu zabranu simbola sadržanih u 

grbu i zastavi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave protivnih Ustavu Republike Hrvatske 

i drugim propisima (v. članak 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, odnosno članak 7. stavak 

3. i članak 10. stavak 5. Zakona); 

 

1.7. odredbe o mjesnoj samoupravi, vezano za ovlaštenje članova predstavničkog tijela jedinice 

lokalne samouprave za iniciranje i predlaganje osnivanja mjesnog odbora te brisanje pojmovnog 

određenja "njihove organizacije i udruženja", kao i ovlast za raspuštanje vijeća mjesnog odbora (v. 

članke 15. i 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, odnosno članke 58. i 64. Zakona); 

 

1.8. zakonsku terminologiju i dr. (v. članke 8., 13., 17., 18. i 22. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona odnosno članak 36. stavak 2., članak 53.a stavak 2. točka 2. i stavak 3., članak 67., članak 68. 

stavak 2. točke 4., 6. i 7. i članak 73. Zakona). 

 

Sagledavajući navedene promjene Zakona u odnosu na odredbe važećeg Statuta Županije, 

prihvaćenim Prijedlogom za promjenu Statuta je utvrđeno da Statut nije potrebno mijenjati s obzirom na 

sve zakonske izmjene i dopune, budući da one u bitnome nisu od utjecaja na promjenu Statuta Županije, 

s obzirom da se najveći dio zakonskih izmjena izravno primjenjuje odnosno nisu predmet statutarne 

regulative ili stoga što su važeće formulacije odgovarajuće ili se zakonske promjene uopće ne odnose na 

županije, već na gradove i općine, kao npr. odredbe o mjesnoj samoupravi. Iako najveći dio zakonskih 

izmjena i dopuna nije od utjecaja na promjenu Statuta, polazeći od zakonske svrhe da se nekim od 

zakonskih izmjena postigne unaprjeđenje, odnosno da se pojasne zakonska određenja po pojedinim 

pitanjima, Prijedlog za promjenu Statuta prihvaćen je i radi usuglašavanja sa zakonskim izričajem i 

terminologijom. Tek neke od navedenih odredbi Zakona razlog su zbog kojeg je pojedine odredbe 

Statuta Županije neophodno izmijeniti odnosno usuglasiti sa Zakonom, do kada se dakako odredbe 

Zakona i u tom dijelu imaju izravno primjenjivati. Najveći dio zakonskih izmjena i dopuna odnosi se na 

izmijenjene ovlasti i međusobne odnose Skupštine i župana, dok su ostale manje značajne promjene. 

 

Slijedom rečenog, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-

baranjske županije u sadržaju sukladno Prijedlogu za promjenu Statuta, prihvaćenome na prethodnoj 8. 

sjednici Skupštine 8. veljače 2018. godine. 

 

 

2. Pravno utemeljenje pokretanja i 

 provođenja postupka promjene Statuta 
 

Imajući u vidu da neke od odredbi Zakona utječu na sadržaj Statuta Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), 

predloženo je i na prethodnoj sjednici Skupštine prihvaćeno pokretanje postupka za njegovu promjenu. 
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Prijedlog za promjenu Statuta Županije temelji se na zakonskoj obvezi utvrđenoj člankom 33. 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 123/17.), prema kojoj su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne 

uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona u roku 60 dana od dana njegovog 

stupanja na snagu. 
 

U formalnopravnom smislu ovlaštenje za pokretanje postupka temelji se na odredbi članka 73. 

stavak 1. u svezi sa člankom 43. stavak 2. Statuta, prema kojim odredbama prijedlog za promjenu Statuta 

mogu podnijeti vijećnik, radno tijelo Skupštine i župan. S obzirom da je Skupština na 8. sjednici 8. 

veljače 2018. godine prihvatila Prijedlog za promjenu Statuta, koji je predložio Župan zajedno s 

prijedlozima radnih tijela (Komisije za izbor i imenovanja i Odbora za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja), sadržanim u izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije te 

sjednice, te imenovala Povjerenstvo za utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, 

Povjerenstvo je temeljem članka 73. stavka 2. i 3. i članka 93. stavka 3. Poslovnika Skupštine, izradu 

Odluke povjerilo Tajništvu Županije, da bi u okviru svojih ovlasti za utvrđivanje Prijedloga podnijelo 

Skupštini Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta na donošenje, u tekstu pripremljenom u 

Tajništvu Županije. 

 

 

3. Sadržaj promjene Statuta 
 

Polazeći od prethodno navedenog, u okviru sadržaja prihvaćenoga Prijedloga za promjenu 

Statuta, koji je određen Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno njegovim 

posljednjim izmjenama ("Narodne novine" broj 123/17.), predlaže se Skupštini prihvaćanje Prijedloga 

te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije u tekstu 

obrazloženom, kako slijedi: 

 

1. Članak 1. 

 

utvrđen je predmet Odluke; 

 

2. Članak 2. 

 

2.1. U članku 24. stavku 2., kojim je utvrđeno stupanje na snagu općih akata osmog dana nakon 

objave, ispred riječi "osmog" dodaje se riječ "najranije", radi preciziranja odredbe o vakacijskom roku 

sukladno zakonskom izričaju sadržanom u prvoj rečenici članka 73. stavka 4. Zakona; 

 

2.2. U članku 24. stavku 3., kojim je predviđena iznimka od općeg pravila o stapanju na snagu 

općih akata predstavničkih tijela osmi dan od dana objave, uopćena formulacija u prvoj rečenici toga 

stavka (izražena rečenicom "Izuzetno, iz osobito opravdanih razloga, opći akt može stupiti na snagu u 

kraćem roku od roka utvrđenog u prethodnom stavku"), zamjenjuje se formulacijom po kojoj se 

iznimno općim aktom iz osobito opravdanih razloga može odrediti da stupa na snagu "prvog dana od 

dana objave" (sukladno određenju sadržanom u drugoj rečenici izmijenjene odredbe članka 73. stavka 

4. Zakona); 

 

3. Članak 3. 

 

3.1. U odredbi članka 30. točke 4., navedena je nadležnost Skupštine za donošenje proračuna i 

izvještaja o izvršenju proračuna, kojoj se prema Prijedlogu za promjenu Statuta dodaje i njezino 

ovlaštenje za donošenje odluke o privremenom financiranju pod uvjetima i na način propisan zakonom 

(sukladno izmijenjenom članku 70. stavku 2. Zakona, kojim je utvrđen donositelj, određen rok 

donošenja i predlagatelj te se upućuje na donošenje odluke o privremenom financiranju prema 

posebnom zakonu), iako je ovo ovlaštenje već sadržano u uopćenoj odredbi članka 30. točke 24. 

Statuta, prema kojoj Skupština obavlja i druge poslove koji su joj Statutom i drugim propisima 

stavljeni u nadležnost; 
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3.2. U članku 30. točka 7. (koja se odnosi na raspolaganje imovinom), izmijenjena je tako da se 

riječi "raspolaganje ostalom imovinom" zamjenjuju riječima "drugo raspolaganje imovinom". Ova je 

odredba dopunjena i ovlaštenjem Skupštine za davanje suglasnosti na raspolaganje imovinom pravnih 

osoba čiji je su/osnivač odnosno su/vlasnik Županija iznad vrijednosti utvrđene Zakonom o kojoj je za 

odlučivanje nadležan župan (što znači za iznose veće od 1.000.000,00 kuna), ako je to predviđeno 

zakonom, njihovim osnivačkim aktom odnosno statutom (sukladno izmijenjenoj odredbi članka 48. 

stavak 3. Zakona; 

 

3.3. U članku 30. točki 20. predlaže se zadržati samo nadležnost Skupštine za razmatranje izvješća 

o radu župana, a ovlaštenje za odlučivanje o raspisivanju referenduma o opozivu župana izdvojiti u 

posebnu točku 20a., te dopuniti dosadašnju formulaciju, tako da se isto ovlaštenje odnosi ujedno i na 

županove zamjenike izabrane zajedno s njim, a sukladno odredbama članka 40.b Zakona; 

 

3.4. U članku 30. točki 21., prilikom ranijih izmjena Statuta Županije ("Županijski glasnik" broj 

5/09.) već su brisani podstavci 2. i 3., a sada se predlaže izmjena točke 21. tako da nema podstavaka, a 

s obzirom na potrebu brisanja još jednog podstavka. Radi se o podstavku kojim je utvrđeno ovlaštenje 

Skupštine za imenovanje tajnika Županije koji, prema predloženome tekstu Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta, zadržava isključivo status pročelnika koji upravlja Tajništvom Županije, kao 

stručnom službom, a ne više poseban dužnosnički status, koji je uključivao ovlasti Skupštine u 

njegovom imenovanju. Time je s obzirom na izjednačen status tajnika Županije s ostalim pročelnicima 

upravnih tijela Županije i postupak njegova imenovanja u cijelosti izjednačen s postupkom 

imenovanja ostalih pročelnika, sukladno članku 53.a stavcima 1. i 4. Zakona; 

 

4. Članak 4. 

 

 U članku 31. predlaže se izmjena stavka 3. i dodavanje stavka 4., koje se odredbe odnose na 

trajanje mandata vijećnika, tako da se ujednače formulacije sukladno izmijenjenim odredbama članka 

29. stavaka 1. i 2. Zakona, koje odredbe Zakona su izmijenjene radi usklađivanja s odredbama zakona 

kojim se uređuju lokalni izbori. Pri tome su precizirane odredbe o trajanju mandata vijećnika, kako 

onih izabranih na redovnim izborima, tako i onih izabranih na prijevremenim izborima; 

 

5. Članak 5. 

 

U članku 37. predlaže se trajanje mandata predsjedniku i dvojici potpredsjednika koje 

Skupština bira iz reda vijećnika odrediti prema trajanju mandata vijećnika, koje je u članku 31. 

stavcima 1. i 2. Statuta usklađeno s izmijenjenim odredbama članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona; 

 

6. Članak 6. 

 

 U članku 39. kojim je uređen rad Skupštine na sjednicama, predloženo je radi upotpunjavanja 

iza stavka 3. dodati stavak 4. koji se odnosi na pravo i dužnost župana i njegovih zamjenika da 

prisustvuju sjednicama Skupštine, sukladno izmijenjenoj odredbi članka 37. stavka 2. Zakona, koja se 

odredba Zakona može izravno primijeniti i bez da je ugrađena u Statut; 

 

7. Članak 7. 

 

7.1. U članku 40. stavku 2., kojim je za odlučivanje o donošenju akata iz nadležnosti Skupštine 

predviđena većina glasova ukupnog broja vijećnika (odnosno svih vijećnika), između ostalog, pri 

donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Županije, predloženo je riječ "izvješće" 

zamijeniti riječju "izvještaj", radi ujednačavanja s terminologijom posebnog zakona, odnosno 

sukladno izmijenjenoj odredbi članka 36. stavka 2. Zakona. Iako važeća odredba Statuta nije protivna 

zakonu kao opći pojam, izmjena postojećeg termina predlaže se isključivo radi usklađivanja s 

terminologijom posebnog zakona, različitom od terminologije predviđene za ostala izvješća; 
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7.2. U članku 40. predloženo je dodati stavak 3., kojim je za odlučivanje Skupštine o raspisivanju 

referenduma za opoziv župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim, ako je 

raspisivanje predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, potrebna dvotrećinska većina glasova svih 

vijećnika, sukladno novome stavku 4. članka 40.b Zakona. Ova izmjena nije neophodna, jer se pri 

odlučivanju može izravno primijeniti zakonska odredba, ali čini potpunijom odredbe Statuta o 

posebnoj većini pri odlučivanju Skupštine, kao predstavničkog tijela; 

 

8. Članak 8. 
 

8.1. U članak 55. stavak 1., kojim je župan označen kao izvršno tijelo Županije, sukladno članku 

39. stavku 1. Zakona, predloženo je ugraditi određenje iz stavka 2. toga članka Zakona, prema kojem 

je izvršno tijelo iznimno i zamjenik koji obnaša dužnost župana u slučajevima propisanim Zakonom, 

iako ni postojeća odredba nije suprotna Zakonu, ali je predloženo određenje cjelovitije; 
 

8.2. U članku 55. stavku 3., po kojem župan odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati 

profesionalno, predlaže se uputiti na ograničenje uvedeno posljednjim izmjenama Zakona u odnosu na 

odlučivanje o promjeni načina obavljanja dužnosti, prema kojem izabrani župan, koji je odlučio da će 

svoju dužnost obavljati volonterski ne može odlučiti o promjeni načina obavljanja dužnosti u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora, kako je propisano novom odredbom članka 90. stavka 7. Zakona. 

Stoga je, preciziranja radi potrebno uputiti na ovo zakonsko ograničenje, tako da se iza riječi 

"profesionalno" dodaje zarez i riječi "kao i o promjeni načina obavljanja dužnosti, pod uvjetima i na 

način propisan zakonom;" 

 

9. Članak 9. 
 

9.1. U članku 55a. stavku 2. predlaže se precizirati formulaciju točke 2. prema kojoj župan 

izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine, tako da se naglasi izvršavanje, prije svega, 

općih akata u skladu sa zakonom i Statutom, a s obzirom na zakonsku formulaciju iz članka 48. stavka 

1. točke 2. i članka 74. Zakona, prema kojima župan, izvršava odnosno osigurava izvršavanje općih 

akata predstavničkog tijela na način i u postupku propisanom statutom, kao što je to uređeno člankom 

43. i 44. Statuta Županije, a podrobnije Poslovnikom Skupštine. I u ovome slučaju postojeća odredba 

Statuta čija je izmjena predložena nije u suprotnosti sa Zakonom, već se radi o usklađivanju odnosno 

preciziranju formulacije prema zakonskom izričaju; 
 

9.2. U članku 55a. stavku 2. točki 6., koja se odnosi na županovo ovlaštenje da usklađuje i 

usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzor 

njihovog rada, predloženo je postojeću formulaciju precizirati  sukladno izmijenjenoj odredbi članka 

74. Zakona, po kojoj župan nadzire zakonitost rada upravnih tijela, tako da se iza riječi "rad" dodaju 

riječi "odnosno zakonitost njihovog rada,"; 
 

9.3. U članku 55a. stavku 2. točku 9., koja se odnosi na raspolaganje imovinom, predlaže se 

izmijeniti tako da se riječi "raspolaganje ostalom imovinom" zamijene riječima "drugo raspolaganje 

imovinom". Predlaže se i dopuna ove odredbe ovlaštenjem Župana za davanje suglasnosti na 

raspolaganje imovinom pravnih osoba čiji je su/osnivač odnosno su/vlasnik Županija do vrijednosti 

utvrđene zakonom o kojoj je za odlučivanje nadležan župan (što znači za iznose ne veće od 

1.000.000,00 kuna), ako je to predviđeno zakonom, njihovim osnivačkim aktom odnosno statutom 

(sukladno izmijenjenim odredbama članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona; 
 

9.4. U članku 55a. stavku 2. iz točke 10., koja se odnosi na ovlaštenja župana da priprema i 

Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja prihodima i rashodima 

planiranim Proračunom Županije, predlaže se izdvojiti u posebnu točku 9a. ovlaštenje župana, kao 

jedinog predlagatelja za predlaganje Proračuna Županije i podnošenje Proračuna Skupštini na 

donošenje u skladu sa zakonom, a u slučajevima predviđenim zakonom i predlaganje odluke o 

privremenom financiranju te donošenje, odnosno predlaganje povjereniku Vlade Republike Hrvatske 

odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka. Time se dakle upućuje na odredbe Zakona s tim u 

vezi sadržane u izmijenjenim članku 69. stavku 2., s posljedicama nepredlaganja Proračuna sukladno 

Zakonu sadržanim u članku 69a. stavku 1., te ovlastima iz članka 70. Zakona; 
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9.5. U članku 55a. stavku 2. točku 15. prema prihvaćenome Prijedlogu za promjenu Statuta treba 

izmijeniti, odnosno dopuniti ovlaštenje župana za imenovanje i razrješenje drugih osoba prema 

odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine i njegovim ovlaštenjem za predlaganje 

imenovanja i razrješenja prema posebnim propisima (npr. ovlaštenje za predlaganje predstavnika 

Županije u upravnim vijećima centara za socijalnu skrb prema članku 131. stavku 4. Zakona o 

socijalnoj skrbi, kao posebnom zakonu), preciziranjem ostalih ovlasti župana iz članka 48. stavka 1. 

točke 7. Zakona; 

 

10. Članak 10. 

 

 Članak 55b. stavak 5. predlaže se izmijeniti iz istih razloga već opisanih u točki 9.1. ovoga 

obrazloženja, te da se postojeća odredba koja nije suprotna Zakonu preformulira, tako da "župan 

osigurava izvršavanje općih akata Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom te o tome 

izvješćuje Skupštinu"; 

 

11. Članak 11. 

 

U članku 58. stavku 3. prema kojem zamjenici župana odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani 

obavljati profesionalno, predlaže se izmijeniti kao što je to predloženo i u odnosu na župana, odnosno iz 

istih razloga već opisanih pod točkom 8.2. ovog obrazloženja, upućivanjem na ograničenje za odlučivanje o 

promjeni načina obavljanja dužnosti sadržano u novoj odredbi članka 90. stavka 7. Zakona; 

 

12. Članak 12. 
 

 Članak 59. predlaže se izmijeniti sukladno prihvaćenome Prijedlogu za promjenu Statuta, tako 

da se time ukida poseban status tajnika Županije, ne samo kao pročelnika Tajništva Županije, kao 

stručne službe, već i njegovog posebnog uvjetno rečeno "dužnosničkog" statusa, iz razloga opisanih u 

točki 3.4. ovoga obrazloženja. Prema izmijenjenoj formulaciji, tajnik Županije upravlja Tajništvom 

Županije, kao pročelnik službe, te pomaže predsjedniku Skupštine, vijećnicima i njihovim klubovima, 

županu i njegovim zamjenicima u pripremi i organizaciji njihovih sjednica, odnosno radnih sastanaka i 

drugih skupova te u obavljanju drugih poslova iz njihove nadležnosti, koje mu oni povjere. Poslovi 

tajnika određeni su isključivo kao poslovi pročelnika službe i odgovorne osobe Tajništva Županije, koje 

opslužuje, župana i Skupštinu sukladno propisanome djelokrugu poslova (v. Odluku o upravnim tijelima 

Osječko-baranjske županije www.obz.hr i članak 53.a stavke 1. i 4. Zakona); 

 

12. Članak 13. 
 

 Članak 60. predlaže se brisati sukladno prihvaćenome Prijedlogu za promjenu Statuta, tako da 

se postupak imenovanja tajnika Županije, isključivo kao pročelnika službe, iz razloga opisanih u točki 

3.4. ovoga obrazloženja, izjednači u cijelosti s postupkom imenovanja ostalih pročelnika upravnih 

tijela Županije, sukladno članku 53.a stavku 1. i 4. Zakona, bez sudjelovanja Skupštine u postupku 

njegovog imenovanja; 

 

14. Članak 14. 
 

 U članku 62. predlaže se brisati ovlaštenje upravnih tijela Županije sadržano u točki 3. u dijelu 

koji se odnosi na nadzor izvršavanja općih akata predstavničkih tijela, a sukladno izmijenjenoj odredbi 

članka 75. Zakona. Bez obzira na stupanje na snagu predloženog teksta Odluke, ova se zakonska 

odredba dakako ima izravno primjenjivati; 

 

15. Članak 15. 
 

 U članku 64. odredbu stavka 3., prema kojoj za pročelnika može biti imenovana osoba koja 

ispunjava uvjete utvrđene odlukom iz članka 63. Statuta, predlaže se izmijeniti tako da se riječ 

"odlukom" zamjenjuje se riječima "posebnim aktom župana", budući da se sukladno članku 53.a 

stavku 4. Zakona, na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja 

http://www.obz.hr/
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nisu uređena Zakonom, primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i 

namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema tome uvjeti za 

imenovanje pročelnika upravnih tijela propisuju se pravilnicima o unutarnjem redu, koje donosi župan, 

temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a ne odlukom kojom se 

uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela, koju u okviru ovlasti iz članka 35. točke 4. donosi 

Skupština; 

 

16. Članak 16. 
 

 U članku 68. točki 8. riječ "poduzeća" predlaže se zamijeniti riječju "trgovačkih društava", 

sukladno terminu iz članka 68. stavka 2. točke 3. Zakona; 

 

17. Članak 17. 
 

Članak 69. predlaže se novelirati uopćenim upućivanjem na odredbe Zakona koje se u tom 

dijelu izravno primjenjuju (članci 69. i 70. Zakona), te ih kao takove nije potrebno u Statutu u cijelosti 

prepisati, već radi cjelovitosti IV. poglavlja Statuta, koje se odnosi na financiranje, uputiti na zakonske 

odredbe. Iako ni važeća formulacija članka 69. Statuta nije u suprotnosti sa Zakonom, s obzirom da je 

uopćena, novopredložena formulacija je određenija u smislu novih zakonskih rješenja po pitanju 

predlaganja i donošenja proračuna, prije svega, te jasnije upućuje na zakonske odredbe; 

 

18. Članak 18. 
 

 Odredbom članka 18. predloženoga teksta Odluke, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja Skupštine ovlašten je utvrditi i objaviti pročišćeni tekst Statuta, u okviru 

ovlasti tog radnog tijela Skupštine utvrđenih odredbom članka 16. stavka 1. podstavka 6. Odluke o 

radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.); 

 

19. Članak 19. 
 

Prema članku 19. predložena Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u 

"Županijskom glasniku", a sukladno članku 73. stavku 4. Zakona, budući da se radi o osobito 

opravdanom razlogu za primjenu ove zakonske iznimke, koja proizlazi iz obveze Županije utvrđene 

člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 123/17.), a odnosi se na rok za usklađivanje Statuta i drugih općih 

akata sa Zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona, koji je stupio na snagu 

13. prosinca 2017. godine. 

 

 

4.  Financijske posljedice 
 

Promjena Statuta rezultat je izmijenjenih zakonskih određenja, za koje se procjenjuje da 

promjena Statuta neće imati financijske posljedice. 

 

 

5. Postupak promjene Statuta 
 

 Postupajući u skladu s člankom 73. Statuta Županije i člankom 93. Poslovnika Skupštine 

("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09., 2/13. i 5/14.), Županijska skupština je 

na 8. sjednici 8. veljače 2018. godine prihvatila Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske 

županije i osnovala odnosno imenovala predsjednika i članove Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije, u koje su imenovani predsjednik 

i četiri člana, i to: predsjednik Skupštine za predsjednika, te predsjednik Odbora za zakonodavnu 

djelatnost i statutarno-pravna pitanja, tajnik Županije i dva vijećnika, od kojih su svi stručnjaci pravne 

struke osim predsjednika, mag.ing.elektrotehnike. 
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 Prema članku 93. stavku 3. Poslovnika Skupštine Povjerenstvo temeljem nacrta pripremljenog u 

Tajništvu Županije utvrđuje prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta. 

 

Utvrđeni prijedlog u pravilu se stavlja na javnu raspravu. Provođenje javne rasprave, prema 

članku 94. Poslovnika, te pridržavanje rokova utvrđenih Poslovnikom nije obvezno ukoliko je izmjena 

i dopuna Statuta uzrokovana potrebom njegovog usklađivanja s odredbama zakona (članak 94. stavak 

3. Poslovnika Skupštine). Kako je u ovome slučaju upravo riječ o prijedlogu kojim se Statut mijenja 

sukladno zakonu, javna rasprava nije obvezatna, kao i pridržavanje rokova koji su Poslovnikom 

određeni za postupak donošenja odnosno promjene Statuta. 
 

 Prema izmijenjenoj odredbi članka 73. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi opći akt predstavničkog tijela općine, grada odnosno županije stupa na snagu najranije 

osmi dan od dana njegove objave, a iznimno se općim aktom iz osobito opravdanih razloga može 

odrediti da stupa na snagu prvoga dana od dana objave. U takovom slučaju, prema članku 24. stavku 

3. Statuta Osječko-baranjske županije i članku 101. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije, 

Skupština posebno utvrđuje opravdanost razloga. Kako je u predloženom tekstu Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta ugrađena završna odredba, prema kojoj je njezino stupanje na snagu određeno s 

prvim danom nakon objave u "Županijskom glasniku", u prilog opravdanosti tome jeste propisani rok 

od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (koji je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine). 

 

 Pri tome, formulacija završne odredbe predloženoga teksta Statuta o stupanju na snagu prvoga 

dana nakon objave u "Županijskom glasniku", u cijelosti respektira izmijenjeno zakonsko određenje 

sukladno pravnom shvaćanju Ustavnog suda Republike Hrvatske sadržanom u Izvješću o postupcima 

donošenja zakona i Poslovnika Hrvatskog sabora od 23. siječnja 2013. godine ("Narodne novine" broj 

12/13.) o usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske. 

 

 Slijedom rečenog, nadležno Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Osječko-baranjske županije predlaže Skupštini donošenje Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Osječko-baranjske županije u tekstu koji glasi: 
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 Temeljem članka 35. točka 1. 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. i 123/17.) i 

članka 30. točka 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 

3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela 

je na ______ sjednici ______________________ 2018. godine 

 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Statuta 

Osječko-baranjske županije 
 

 

 

Članak 1. 

 

 Statut Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 

9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke. 

 

 

Članak 2. 

 

 U članku 24. stavku 2. ispred riječi "osmog" dodaje se riječ "najranije". 

 

U stavku 3. prva rečenica briše se, a umjesto nje dodaje nova rečenica koja glasi: 

 "Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu 

prvoga dana od dana objave." 

 

 

Članak 3. 

 

U članku 30. na kraju točke 4. iza zareza dodaju se riječi "odnosno odluku o privremenom 

financiranju pod uvjetima i na način propisan zakonom,". 

 

 Točka 7. mijenja se i glasi: 

"7. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 

Županije, ako se radi o imovini veće vrijednosti od vrijednosti utvrđene zakonom o kojoj je za 

odlučivanje nadležan župan, kao i davanju suglasnosti pravnim osobama čiji je su/osnivač 

odnosno su/vlasnik Županija na raspolaganje njihovom imovinom takove vrijednosti, ako je to 

predviđeno zakonom, njihovim osnivačkim aktom odnosno statutom, ". 

 

U točki 20. riječi "te odlučuje o raspisivanju referenduma o njegovom opozivu" brišu se. 

 

Iza točke 20. dodaje se točka 20a. koja glasi: 

"20a. odlučuje o raspisivanju referenduma o opozivu župana i njegovih zamjenika koji su izabrani 

zajedno s njim,". 

 

 Točka 21. mijenja se i glasi: 

"21. bira i opoziva odnosno imenuje i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Skupštine, članove 

svojih radnih tijela, te članove tijela Županije i druge osobe koje imenuje prema odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa i općih akata Skupštine,". 
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Članak 4. 

 

 U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Mandat vijećnika izabranog na redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi.". 

 

 Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

"Mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata 

predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima, koji se održavaju svake četvrte godine 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi.". 

 

 

Članak 5. 

 

U članku 37. riječi "od četiri godine" zamjenjuju se riječima "trajanja mandata vijećnika". 

 

 

Članak 6. 

 

 U članku 39. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 "Sjednicama Skupštine prisustvuje župan i njegovi zamjenici." 

 

 

Članak 7. 

 

U članku 40. stavku 2. riječ "izvješća" zamjenjuje se riječju "izvještaja". 

 

 Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 "Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika, ako je raspisivanje 

referenduma za opoziv župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim predložilo 2/3 

članova predstavničkog tijela." 

 

 

Članak 8. 

 

 U članku 55. stavku 1. iza riječi "Županije" dodaje se zarez i riječi "a iznimno i zamjenik koji 

obnaša dužnost župana u slučajevima propisanim zakonom.". 

 

U stavku 3. iza riječi "profesionalno" dodaje se zarez i riječi "kao i o promjeni načina 

obavljanja dužnosti, pod uvjetima i na način propisan zakonom.". 

 

 

Članak 9. 

 

U članku 55a. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi: 

"2. izvršava odnosno osigurava izvršavanje općih i drugih akata Skupštine, u skladu sa zakonom 

odnosno ovim Statutom,". 

 

U stavku 2. točki 6. iza riječi "rad" dodaju se riječi "odnosno zakonitost njihovog rada,". 
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 U stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi: 

"9. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 

Županije najviše do vrijednosti određene zakonom o kojoj je za odlučivanje nadležan župan, 

kao i davanju suglasnosti pravnim osobama čiji je su/osnivač odnosno su/vlasnik Županija na 

raspolaganje njihovom imovinom do te vrijednosti, ako je to predviđeno zakonom, njihovim 

osnivačkim aktom odnosno statutom,". 

 

 U stavku 2. iza točke 9. dodaje točka 9a. koja glasi: 

"9a. ima dužnost utvrditi prijedlog proračuna Županije i podnosi ga Skupštini na donošenje u 

skladu sa zakonom, a u slučajevima predviđenim zakonom predlaže odluku o privremenom 

financiranju te donosi, odnosno predlaže povjereniku Vlade Republike Hrvatske odluku o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka,". 

 

U stavku 2. točki 10. brišu se riječi "i Proračun Županije". 

 

 U stavku 2. točki 15. riječi "i druge osobe" brišu se i dodaju riječi "odnosno predlaže 

imenovanje i razrješenje drugih osoba". 

 

 

Članak 10. 

 

 Članak 55b. stavak 5. mijenja se i glasi: 

 "Župan osigurava izvršavanje općih akata Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom te o 

tome izvješćuje Skupštinu." 

 

 

Članak 11. 

 

U članku 58. stavku 3. iza riječi "profesionalno" dodaje se zarez i riječi "kao i o promjeni 

načina obavljanja dužnosti, pod uvjetima i na način propisan zakonom." 

 

 

Članak 12. 

 

 Članak 59. mijenja se i glasi: 

 

 "Tajnik Županije upravlja Tajništvom Županije, kao pročelnik službe, te pomaže predsjedniku 

Skupštine, vijećnicima i njihovim klubovima, županu i njegovim zamjenicima u pripremi i organizaciji 

njihovih sjednica, odnosno radnih sastanaka i drugih skupova te u obavljanju drugih poslova iz njihove 

nadležnosti, koje mu oni povjere. Tajnik ima pravo sudjelovanja u radu Skupštine bez prava 

odlučivanja." 

 

 

Članak 13. 

 

 Članak 60. briše se. 

 

 

Članak 14. 

 

 U članku 62. točki 3. riječi "izvršavaju odnosno nadziru izvršavanje općih akata i utvrđene 

politike" zamjenjuju se riječima "neposredno izvršavaju opće akte Skupštine". 
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Članak 15. 

 

 U članku 64. stavku 3. riječ"odlukom" zamjenjuje se riječima "posebnim aktom župana". 

 

 

Članak 16. 

 

 U članku 68. točki 8. riječ "poduzeća" zamjenjuje se riječima "trgovačkih društava". 

 

 

Članak 17. 

 

Članak 69. mijenja se i glasi: 

 "Proračun kao temeljni financijski akt Županije donosi Skupština u skladu sa zakonom. 

 

 Župan je, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan utvrditi prijedlog proračuna Županije i 

podnijeti ga Skupštini na donošenje u postupku, te pod uvjetima i na način propisan zakonom. 

 

Ako Skupština ne donese proračun Županije prije početka proračunske godine, donosi odluku 

o privremenom financiranju najduže za prva tri mjeseca proračunske godine u skladu sa zakonom. 

 

Ako Skupština u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o 

privremenom financiranju, financiranje poslova, funkcija i programa tijela Županije i drugih 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika obavlja se na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda 

i izdataka, koju donosi župan, odnosno povjerenik Vlade Republike Hrvatske na prijedlog župana, a 

sve pod uvjetima i na način propisan zakonom." 

 

 

Članak 18. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja Skupštine da utvrdi 

i objavi pročišćeni tekst Statuta. 

 

 

Članak 19. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 

 

 

KLASA : 

URBROJ: 

 

 

 

 Predsjednik 

 Dragan Vulin 
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  Prilog 

 

 

 

ODREDBE STATUTA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ČIJE SE IZMJENE I DOPUNE 

PREDLAŽU 

 

 

 

Članak 24. 

 

 Odluke i drugi opći akti tijela Županije se objavljuju. 

 

 Opći akti iz prethodnog stavka stupaju na snagu osmog dana nakon objave. 

 

 Izuzetno, iz osobito opravdanih razloga, opći akt može stupiti na snagu u kraćem roku od roka 

utvrđenog u prethodnom stavku. Opravdanost razloga donositelj akta posebno utvrđuje. 

 

 
Članak 30. 

 
Skupština: 

 1. donosi statut Županije i poslovnik Skupštine, 

 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije, 

 3. donosi odluke o visini županijskih poreza i drugih prihoda Županije, u skladu sa zakonom, 

 4. donosi proračun Županije i izvještaje o izvršenju proračuna, 

 5. nadzire izvršavanje proračuna, te svrsishodnu uporabu sredstava, 

 6. donosi programe javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima, 

 7. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom 

imovinom većom od vrijednosti utvrđenih zakonom o kojima je za odlučivanje nadležan 

župan, 

 8. odlučuje o višegodišnjem zaduživanju Županije, 

 9. donosi dokumente prostornog uređenja određene zakonom, 

10. donosi odluku o uporabi grba, zastave i imena Županije, 

11. uređuje javna priznanja Županije, 

12. odlučuje o zaključenju akata o uspostavljanju suradnje i udruživanju s drugim jedinicama 

područne (regionalne) samouprave te odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama 

drugih država, odnosno o zaključenju drugih sporazuma kojima se uređuju međusobni odnosi 

s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, 

13. razmatra pitanja kojima se osigurava ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak gradova i 

općina u sastavu Županije i Županije kao cjeline, te druga pitanja od zajedničkog interesa za 

gradove, općine i Županiju kao cjelinu, 

14. daje i razmatra inicijative za promjenu područja Županije, 

14a. odlučuje o raspisivanju referenduma pod uvjetima i na način propisan zakonom, ovim 

Statutom i Poslovnikom Skupštine, 

15. osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, 

društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, te odlučuje o stjecanju i raspolaganju 

dionicama i udjelima u trgovačkim društvima, 

16. daje suglasnost na statute ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač, te na statute drugih 

ustanova kada je to predviđeno zakonom, 

17. osniva upravna tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije, te uređuje 

njihov djelokrug i ustrojstvo, 

18. osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada, 
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19. donosi plan rada Skupštine,  

20. razmatra izvješća o radu župana te odlučuje o raspisivanju referenduma o njegovom opozivu, 

21. bira i opoziva odnosno imenuje i razrješuje: 

 - predsjednika i potpredsjednike Skupštine 

 - (brisani podstavci 2. i 3. - "Županijski glasnik" broj 5/09.) 

 - tajnika Županije 

 - članove radnih tijela 

 - druge osobe koje imenuje prema odredbama posebnih zakona i drugih propisa i općih 

akata Skupštine, 

22. imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, kada je to određeno 

posebnim zakonom, 

23. imenuje i razrješuje odnosno sudjeluje u imenovanju i razrješenju voditelja ustanova, kada je 

to predviđeno propisima ili osnivačkim aktima tih ustanova, 

24. obavlja i druge poslove koji su ovim Statutom i drugim propisima stavljeni u nadležnost 

Skupštine Županije. 

 

 

Članak 31. 
 

 Broj vijećnika Skupštine Županije određen je zakonom prema broju stanovnika Županije, tako 

da Skupština ima 51 vijećnika. 
 

 Vijećnici se biraju na zakonom utvrđen način. 
 

 Mandat vijećnika traje četiri godine. 

 

 

Članak 37. 

 

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika na vrijeme od 

četiri godine na način utvrđen Poslovnikom Skupštine. 

 

 

Članak 39. 

 

 Rad Skupštine odvija se na sjednicama. 

 

 Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 

 

 Sjednicu Skupštine saziva predsjednik na osobnu inicijativu ili kada to zatraže, navodeći 

razloge za sazivanje, vijećnici u broju određenom Poslovnikom Skupštine ili župan. 

 

 

Članak 40. 

 

 Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih vijećnika na sjednicama kojima je nazočna 

većina ukupnog broja vijećnika, ukoliko zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Skupštine nije 

određena posebna većina. 

 Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja vijećnika prilikom donošenja statuta 

Županije, poslovnika Skupštine, proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Županije, odluke o 

raspisivanju referenduma o opozivu župana i njegovih zamjenika i u drugim slučajevima određenim 

zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine. 

 

 

 



 15 

Članak 55. 

Župan je izvršno tijelo Županije. 

 

Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Župan može biti opozvan 

putem referenduma odnosno razriješen sukladno zakonu. 

 

Župan odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno. 

 

 

Članak 55a. 
 

 Župan obavlja izvršne poslove u Županiji i zastupa Županiju. 
 

Župan: 

1. osigurava pripremu prijedloga općih i drugih akata te ih predlaže Skupštini na raspravu i 

donošenje, 

2. izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine, 

3. uređuje određena pitanja za čije je uređenje propisima ili odlukama Skupštine ovlašten, 

4. prati i razmatra stanje u područjima iz djelokruga rada Županije, te predlaže i potiče 

poduzimanje mjera i aktivnosti unaprjeđenja tog stanja, 

5. uređuje unutarnji ustroj i način rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog 

djelokruga Županije, 

6. usklađuje i usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga te nadzire njihov rad, 

7. organizira razvoj i funkcioniranje županijskog informacijskog sustava, 

8. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije u granicama utvrđenim propisima 

i ovim Statutom, 

9. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom 

imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom, 

10. priprema i Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja 

prihodima i rashodima planiranim Proračunom Županije, 

11. nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna, 

12. utvrđuje kriterije i uređuje način preuzimanja pokroviteljstva nad akcijama i manifestacijama, 

13. osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njihove članove, 

14. imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela, 

14a. imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, ako posebnim 

zakonom nije drugačije određeno, 

15. imenuje i razrješuje i druge osobe prema odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine, 

16. obavlja i druge povjerene mu poslove odnosno poslove predviđene propisima, ovim Statutom 

i aktima Skupštine, 

17. obavlja i druge poslove iz djelokruga Županije za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela. 

 

 U obavljanju poslova iz svog djelokruga župan donosi pravilnike, naredbe, naputke, rješenja, 

zaključke i druge akte. 

 

 

Članak 55b. 
 

O svom radu župan izvješćuje Skupštinu prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje 

podnošenjem polugodišnjih izvješća. 
 

Pored izvješća iz prethodnog stavka, župan podnosi i druga izvješća na koja je posebnim 

propisima obvezan, a na zahtjev Skupštine župan je dužan podnijeti izvješće i o pojedinim pitanjima iz 

svog djelokruga. 
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Župan ima pravo, a kada to zatraži Skupština i dužnost da se izjasni o svakom prijedlogu, 

odnosno pitanju koje on nije podnio ili pokrenuo u Skupštini, a koje se odnosi na provođenje politike, 

izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Skupštine, rad upravnih tijela te druga pitanja od značaja za 

njegov rad. 

 

 U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije župan ima zakonom utvrđeno 

pravo obustaviti od primjene opći akt Skupštine, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

propis, a u postupku i na način utvrđen zakonom. 

 

Župan osigurava izvršavanje općih akata koje donosi Skupština putem upravnih i drugih tijela, 

nadzire to izvršavanje te o tome izvješćuje Skupštinu. 

 

 

Članak 58. 

 

Župan ima dva zamjenika koji se biraju zajedno s njim na neposrednim izborima sukladno 

posebnom zakonu. 

 

 Broj zamjenika župana iz stavka 1. ovoga članka povećava se za jednoga zamjenika, koji se 

bira iz reda pripadnika nacionalne manjine koja sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih 

manjina ostvaruje pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu. 

 

 Zamjenici župana odlučit će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno. 

 

 Zamjenici župana pomažu županu u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga rada koje im 

on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost te 

obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Županije. 

 

 Župana u slučaju njegove duže odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik župana koga 

on odredi. 

 

 

4. Tajnik Županije 

 

Članak 59. 

 

Županija ima tajnika. 

 

Tajnik pomaže županu u obavljanju poslova koji su mu povjereni, pomaže županu i 

predsjedniku Skupštine u pripremi i organiziranju sjednica Skupštine, organizira obavljanje stručnih i 

drugih poslova u svezi s radom ovih tijela te obavlja druge poslove koje mu ona povjere. 

 

Tajnik ima pravo sudjelovanja u radu Skupštine bez prava odlučivanja. 

 

 

Članak 60. 

 

Tajnika Županije imenuje i razrješuje Skupština na prijedlog župana. 

 

Za tajnika može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene posebnom odlukom. 

 

Svoju dužnost tajnik obnaša profesionalno. 
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Članak 62. 

 

 U obavljanju svojih poslova u području za koje su osnovana upravna tijela osobito: 

1. prate stanje te predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera, 

2. pripremaju nacrte akata te izrađuju stručne podloge i materijale, 

3. izvršavaju odnosno nadziru izvršavanje općih akata i utvrđene politike, te poduzimaju mjere 

propisane tim aktima, 

4. u izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ukoliko donošenje tih akata zakonom 

ili drugim propisom nije povjereno drugom tijelu, 

5. rješavaju po žalbama protiv pojedinačnih akata što ih donose upravna tijela gradova i općina s 

područja Županije, 

6. obavljaju druge poslove koji su im povjereni propisima i općim aktima Skupštine. 

 

Članak 64. 

 

 Radom upravnog tijela upravlja pročelnik. 

 

 Pročelnike upravnih tijela imenuje župan temeljem javnog natječaja. 

 

 Za pročelnika može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene odlukom iz članka 

63. ovog Statuta. 

 

 

Članak 68. 

 Javne potrebe u Županiji financiraju se sredstvima proračuna ostvarenim iz prihoda Županije. 

 

 Prihodi Županije su osobito: 

 1. županijski i drugi porezi koje je zakon odredio kao prihod županije, 

 2. naknade čiju visinu u granicama određenim zakonom utvrđuje samostalno, 

 3. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje joj sukladno propisima pripadaju, 

 4. novčane potpore Republike Hrvatske osigurane u državnom proračunu, 

 5. prihodi od koncesija koje temeljem zakona ona odobrava, 

 6. prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari kojima gospodari, 

 7. prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u njenom vlasništvu, 

 8. prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u njenom vlasništvu, 

 9. darovi, nasljedstva i legati, 

10. drugi prihodi utvrđeni zakonom. 

 

 

Članak 69. 

 

 Godišnji proračun donosi Skupština. 

 

 Ukoliko se godišnji proračun za iduću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine 

za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca. 

 

 Odluku o privremenom financiranju donosi Skupština, u skladu sa zakonom. 

 

 Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, 

financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom. 

 

 

 


