
 

 

SKUPSTINA-Odbor za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
Pazin, Dršćevka 3 
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 

KLASA: 021-04/20-07/07 
URBROJ: 2163/1-01/3-20-07 
Pazin, 17. travnja 2020. 
 

 
ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
Skupštine Istarske županije održane dana 17. travnja 2020. godine s početkom u 09,00 
elektroničkim putem. 
 
Sjednici prisustvuju predsjednik Odbora – Zdenko Pliško, Vanda Poropat, Suzana Ladavac, 
dr. sc. Sanja Radolović i Ilirjana Croata Medur. 
 
Obzirom na okolnosti uzrokovane korona virusom i uputom Ministarstva uprave o postupanju 
rada tijela, te činjenicom da Statut istarske županije treba uskladiti sa posljednjim Izmjenama 
i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dogovoru sa 
predsjednikom odbora, Zdenkom Pliškom, upućen je članovima Odbora poziv za sjednicu s 
naznakom da će se sjednica održati telefonski, odnosno elektroničkim putem. 
 
Za sjednicu je predložen sljedeći: 
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Nacrt prijedloga Statutarne odluke o VI. Izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije 

2. Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske 

skupštine Istarske županije 

 
Jednoglasno je utvrđen dnevni red (elektroničkim putem) 
 
 

Ad-1. 
Nacrt prijedloga Statutarne odluke o VI. Izmjenama i dopunama Statuta Istarske 

županije 
 
Odbor je jednoglasno, bez primjedbi, donio  
 
 

 
 
 



                                                             
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Utvrđuje se  Prijedlog Statutarne odluke o VI. Izmjenama i dopunama 
Izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije u tekstu koji je sastavni 
dio ovog Zapisnika 

2. Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se na javno savjetovanje na 
web stranici Istarske županije od 20. travnja do 19. srpnja 2020. 

 
Ad-2. 

Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika 
Županijske skupštine Istarske županije 

 
Odbor je jednoglasno, bez primjedbi, donio  
 
 

ZAKLJUČAK 
 
Utvrđuje se Prijedlog Poslovničke Odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika 
Županijske skupštine Istarske županije u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 
 
Glasanje za obje točke izvršeno je potvrđivanjem riječi ZA elektroničkim putem (mailom).  
 
 
 
Sjednica je zaključena u 9,30 sati. 
 
 
Zapisnik napisala  
Melita Ferenčić       Predsjednik Odbora 
 
         Zdenko Pliško 


