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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  
31.ožujka 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 
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.« 
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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: 2171/04-01-20-4 
Žminj, 31. ožujka 2020. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Sanjin Stanić, v.r. 
 

 


