
Na temelju odredbe članka 32. stavka 2. alineje 6. Poslovnika Županijske skupštine 

Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09) Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise Županijske skupštine Zagrebačke županije na svojoj 37. sjednici, održanoj 18. ožujka 

2013. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Zagrebačke županije. 

 

Pročišćeni tekst Statuta Zagrebačke županije obuhvaća Statut Zagrebačke županije 

(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09), Statutarnu Odluku o izmjeni Statuta Zagrebačke 

županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 31/09) i Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/13) u kojima je 

utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 

 

 

STATUT 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

-pročišćeni tekst – 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Zagrebačke županije (u daljnjem 

tekstu: Županija), utvrđuje ustrojstvo, ovlaštenja i način rada tijela Županije, oblici suradnje s 

drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgovornost za provođenje 

odluka i utvrđene politike i druga pitanja značajna za Županiju. 

 

 

Članak 2. 

 

Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja 

prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se 

radi obavljanja poslova od područnog (regionalnog) interesa. 

 

 

Članak 3. 

 

Naziv Županije je: Zagrebačka županija. 

Sjedište Županije je u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 72. 

Županija je pravna osoba. 

Županiju zastupa župan. 

 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Područje Županije određeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u 

Republici Hrvatskoj. 

 

 

Članak 5. 

 

Županija ima svoj grb i zastavu. 

Izgled i uporaba grba i zastave utvrđuje se posebnom odlukom Županijske skupštine u 

skladu sa zakonom. 

Županijska skupština, župan i upravna tijela Županije imaju pečat čiji je izgled, sadržaj i 

način uporabe utvrđen posebnim propisima. 

 

 

Članak 6. 

 

Grb Županije upotrebljava se na pečatu i žigu Županije. 

Grb Županije ističe se na poslovnim zgradama u službenim i svečanim prostorijama. 

Grb Županije upotrebljava se na zaglavljima akata u skladu sa zakonom. 

Grb Županije može se upotrebljavati u nazivima ustanova i trgovačkih društava koje 

osniva Županija. 

 

 

Članak 7. 

 

Zastava Županije ističe se na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama Zagrebačke 

županije kao i u prostorijama održavanja sjednica Županijske skupštine. 

U dane žalosti zastava Zagrebačke županije vije se na pola stijega. 

 Zastava Županije može se isticati pri javnim političkim, znanstvenim, kulturno-

umjetničkim, sportskim i drugim skupovima koji se održavaju u Županiji u skladu s pravilima i 

običajima održavanja takvih skupova, te u drugim prigodama sukladno posebnoj odluci 

Županijske skupštine. 

 

 

Članak 8. 

 

Župan može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa 

Županije na temelju odluke Županijske skupštine kojom se utvrđuju mjerila za uporabu grba i 

zastave.  

 

 

Članak 9. 

 

17. srpanj utvrđuje se kao Dan Županije koji se svake godine prigodno obilježava. 

 



Članak 10. 

 

Županijska skupština može proglasiti počasnim građaninom Županije osobe koje su se 

istakle naročitim zaslugama za Županiju. 

Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin. 

Počasnom građaninu dodjeljuje se povelja Županije. 

 

 

Članak 11. 

 

Županijska skupština i župan mogu dodjeljivati i druga javna priznanja građanima i 

pravnim osobama za naročite zasluge na svim područjima gospodarskog i društvenog života od 

značenja za Županiju. 

Javna priznanja iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan 

posebnom odlukom Županijske skupštine. 

Županija može prihvatiti pokroviteljstvo na društvenim, znanstvenim, kulturnim, 

športskim ili drugim manifestacijama značajnim za Županiju. 

Pokroviteljstvo mogu prihvatiti Županijska skupština i župan. 

 

 

Članak 12. 

 

Radi unaprjeđenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Županije, ona 

surađuje s drugim županijama i jedinicama lokalne samouprave na području Republike 

Hrvatske, te se može uključiti i u nacionalnu udrugu županija. 

Županija može, pod uvjetima i na način utvrđen zakonom i međunarodnim ugovorima, 

surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država. 

 

 

Članak 13. 

 

U postupku pripremanja i donošenja Zakona i drugih propisa na razini Republike 

Hrvatske, Županija može davati mišljenja, inicijative i prijedloge nadležnim tijelima središnje 

državne vlasti. 

 

 

Članak 14. 

 

Županija ima svoje službeno glasilo "Glasnik Zagrebačke županije" u kojem se 

objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi akti, razvojni programi i planovi što ih donose 

tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije koje nemaju svoje 

službeno glasilo. 

 

 

 



II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG ŽUPANIJE 

 

 

Članak 15. 

 

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga 

(regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na: 

- obrazovanje 

- zdravstvo 

- prostorno i urbanističko planiranje 

- gospodarski razvoj 

- promet i prometnu infrastrukturu 

- održavanje javnih cesta 

- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova 

- izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta 

i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za 

područje Županije izvan područja velikoga grada 

- usklađuje stajališta općina i gradova po pitanjima o kojima odlučuju tijela državne 

vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno usklađuje uređivanje pitanja od zajedničkog 

interesa o kojima odlučuju tijela općina i gradova u sastavu Županije 

- obavlja poslove koje su općine i gradovi prenijeli iz svog samoupravnog djelokruga 

na Županiju 

- uređuje i druga pitanja od zajedničkog interesa za općine, gradove i Županiju kao 

cjelinu u skladu sa zakonom 

- usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi što ravnomjernijeg gospodarskog, 

društvenog i komunalnog razvoja u gradovima i općinama  u sastavu Županije 

- obavlja ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka 

odredit će se poslovi čije je obavljanje Županija dužna organizirati, te poslovi koje Županija 

može obavljati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ZAŠTITA AUTONOMNIH, DRUŠTVENIH, KULTURNIH I PRIRODNIH 

OSOBITOSTI 

 

 

Članak 16. 

 

Županija promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti 

žitelja Zagrebačke županije. 

Županija potiče i osigurava uvjete za unaprjeđivanje i njegovanje, te slobodno 

izražavanje i promicanje povijesnih i kulturnih tradicija, običaja na području Zagrebačke 

županije. 

Županija potiče izradu i proizvodnju autohtonih proizvoda i usluga i promiče ih na 

domaćem i svjetskom tržištu, te ih štiti posebnim županijskim znakom. 

 

 

Članak 17. 

 

Organiziranjem i provođenjem djelatnosti prostornog uređenja, Županija gospodari, štiti 

i upravlja prostorom radi stvaranja uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša te 

racionalno korištenje i zaštitu prirodnih i povijesnih dobara. 

 

 

Članak 18. 

 

U Županiji se vodi posebna briga o održavanju i zaštiti dobara od interesa za Republiku 

Hrvatsku, a osobito tla, šuma, voda, rudnog i drugog prirodnog blaga, biljnog i životinjskog 

svijeta i drugih dijelova prirode, nekretnina i stvari od osobitog kulturnog, povijesnog, 

gospodarskog i ekološkog značenja, na način utvrđen posebnim zakonom i odlukama 

županijskih tijela. 

Programom zaštite okoliša i dokumentima prostornog uređenja, stvaranjem uvjeta za 

njihovu provedbu, organiziranjem praćenja stanja, osiguranjem sanacije ugroženog okoliša i 

drugim zakonom propisanim mjerama, Županija osigurava racionalno korištenje prirodnih 

dobara uz očuvanje prirodne zajednice i kakvoće okoliša za dobrobit sadašnjih i budućih 

naraštaja. 

 

 

Članak 19. 

 

Županija usmjerava pripremu te poduzima organizacijske, materijalne i druge mjere za 

zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara ugroženih prirodnim nepogodama, 

tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama i drugim izvanrednim okolnostima koje 

ugrožavaju opću sigurnost ljudi i materijalnih dobara na području Županije. 

 

 

 

 



Članak 20. 

 

Županija poduzima mjere usmjerene stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih 

uvjeta što potpunijeg zadovoljenja javnih potreba i u njima sadržanih osobnih potreba građana 

u oblastima zdravstva, prosvjete, znanosti, kulture, tehničke kulture, športa i drugih djelatnosti 

sukladno zakonu. 

Županija skrbi o osobama kojima je potrebna pomoć zajednice. 

 

 

Članak 21. 

 

Gradovi i općine mogu nadležnim županijskim tijelima davati poticaje za uređivanje 

određenih pitanja od zajedničkog interesa kao i poduzimanje mjera i aktivnosti kojima se 

pridonosi usklađenom razvitku i napretku Županije. 

 

 

IV. TIJELA I USTROJ ŽUPANIJE 

 

 

Članak 22. 

 

Tijela Županije su: 

- Županijska skupština 

- Župan. 

 

 

Županijska skupština 

 

Članak 23. 

 

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana i tijelo područne (regionalne) 

samouprave koje donosi akte u okviru njezine nadležnosti te obavlja i druge poslove u skladu 

sa zakonom i ovim Statutom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 24. 

 

Županijska skupština: 

- donosi Statut Županije 

- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Županije 

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne 

manjine 

- donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju, odluku o naknadama 

predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine, članova Županijske skupštine i 

njezinih radnih tijela, odluku o rasporedu financijskih sredstava za financiranje 

političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača čiji su kandidati izabrani za 

članove Županijske skupštine u skladu sa zakonom, posebnim zakonom i svojim 

Poslovnikom 

- donosi Poslovnik o svojem radu 

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine 

- osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednike i članove tih tijela te bira, imenuje i 

razrješuje i druge osobe određene zakonom,  posebnim zakonom, drugim propisom 

ili Statutom 

- osniva Savjet za zdravlje Županije, sukladno zakonu, koji ima 15 članova 

- raspisuje referendum o opozivu župana i njegovih zamjenika sukladno odredbama 

zakona i posebnog zakona 

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije 

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju 

- odlučuje o pokroviteljstvu 

- donosi odluku o kriterijima i postupku za dodjelu javnih priznanja, počasti i nagrada 

i dodjeljuje javna priznanja, počasti i nagrade 

- donosi prostorne planove 

- predlaže mrežu osnovnih i srednjih škola za svoje područje, izuzev škola s pravom 

javnosti 

- bira članove školskih odbora u skladu sa zakonom 

- donosi odluke o višegodišnjem zaduživanju Županije 

- donosi odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju 

ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđene člankom 40. stavkom 3. alineja 6. 

ovog Statuta 

- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela u trgovačkim 

društvima 

- donosi odluku o koncesijama sukladno posebnom zakonu 

- donosi odluku o suradnji s drugim županijama i regijama 

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili posebnim zakonom stavljeni u djelokrug 

Županijske skupštine. 

 

 



Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjeni Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke 

županije“, broj 31/09 od 23. prosinca 2009. godine, stupila na snagu 31. prosinca 2009. godine) izmijenjen je 

članak 24. stavak 1. alineja 15. Statuta koja je glasila „-osniva Savjet za zdravlje Županije, sukladno zakonu, koji 

ima 5 članova“.  

Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) izmijenjen je 

članak 24. Statuta. 

 

 

Članak 25. 

 

Županijska skupština može prenijeti obavljanje pojedinih poslova na župana, osim onih 

poslova koji se, temeljem odredaba zakona,  ne mogu prenijeti, a to su: 

- donošenje Statuta Županije 

- donošenje Poslovnika o svom radu 

- donošenje proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg obračuna Županije 

- donošenje odluka o zaduživanju Županije i pravnih osoba u vlasništvu Županije. 

 

 

Članak 26. 

 

Županijska skupština ima ukupno 51 (pedeset i jednog) člana koji se biraju na način i po 

postupku utvrđenom posebnim zakonom. 

 

Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 26. 

Statuta broj i riječ „45 članova“ zamijenjeni su brojem i riječju „51 (pedeset i jednog) člana“, i iza riječi 

„utvrđenom“ dodana je riječ „posebnim“. 

 

 

Članovi Županijske skupštine 

 

Članak 27. 

 

Dužnost člana Županijske skupštine je počasna. 

Članovi Županijske skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Članovi Županijske skupštine imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok 

obavljaju dužnost. 

Članovi Županijske skupštine imaju pravo i dužnost prisustvovati sjednicama 

Županijske skupštine, davati prijedloge za donošenje općih i drugih akata i mjera, te postavljati 

pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije na sjednici Županijske skupštine izravno ili 

pisanim putem predsjedniku Županijske skupštine. 

Član Županijske skupštine ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji 

drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Županijske 

skupštine i njezinih radnih tijela. 

 

 



Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 27. 

iza stavka 2. Statuta dodan je novi stavak 3., dosadašnji stavci 3. i 4. postali su stavci 4. i 5., a dosadašnji stavak 

4. koji  je postao stavak 5. je izmijenjen. 

 

 

Članak 28. 

 

Članu Županijske skupštine mandat prestaje u sljedećim slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 

propisanim Zakonom o općem upravnom postupku 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude 

- ako mu prestane prebivalište na području Županije, danom prestanka prebivališta 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo 

- smrću. 

Članu Županijske skupštine kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin 

države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineje 5. ovog članka. 

Odredbe o rokovima podnošenja ostavke, mirovanju mandata, nespojivost obnašanja 

dužnosti člana i zamjenjivanje člana Županijske skupštine određene su posebnim zakonom 

kojim se uređuju lokalni izbori i Poslovnikom Županijske skupštine. 

 

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) izmijenjen je 

članak 28. Statuta. 

 

 

Članak 29. 

 

Članovi Županijske skupštine mogu županu postavljati pitanja o njegovu radu. 

Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednici Županijske skupštine ili u pisanom 

obliku posredstvom predsjednika Županijske skupštine, sukladno odredbama Poslovnika 

Županijske skupštine. 

 

 

Članak 30. 

 

Član Županijske skupštine ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom 

Županijske skupštine. 

 

 Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) izmijenjen je 

članak 30. Statuta. 

 



Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine  

 

Članak 31. 

 

Županijska skupština ima predsjednika i dva  potpredsjednika. 

Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda 

predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Predsjednika zamjenjuje potpredsjednik u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti 

redom kojeg određuje predsjednik Županijske skupštine. 

 

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 31. 

iza stavka 1. Statuta dodan je novi stavak 2., dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3.) 

 

 

Članak 32. 

 

Predsjednik Županijske skupštine: 

- predstavlja Županijsku skupštinu 

- saziva sjednice Županijske skupštine i njima predsjedava 

- predlaže dnevni red sjednice 

- sastavlja prijedloge zaključaka  

- utvrđuje rezultate glasovanja  

- dodjeljuje javna priznanja u skladu s odlukom Županijske skupštine 

- koordinira rad radnih tijela Županijske skupštine 

- brine se o javnosti rada Županijske skupštine 

- brine o zaštiti prava članova Županijske skupštine i postupku donošenja akata, te 

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom. 

 

Odredbom članka 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 32. 

stavku 1. iza alineje 5. Statuta dodana je nova alineja 6., dosadašnje alineje  6. do 8. postale su alineje 7. do 9. 

 

 

Članak 33. 

 

Predsjednika i potpredsjednike Županijska skupština bira iz redova svojih članova na 

prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova 

Županijske skupštine. 

Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova svih članova Županijske 

skupštine. 

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 

Županijske skupštine. 

 Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine utvrđuju se 

Poslovnikom Županijske skupštine i drugim aktima. 

 



Odredbom članka 9. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 33. 

stavku 3. riječ „troškova“ koja je bila iza riječi „naknadu“ je brisana. 

 

 

Radna tijela Županijske skupštine 

 

Članak 34. 

 

Županijska skupština osniva stalna radna tijela i povremena radna tijela. 

Stalna radna tijela Županijske skupštine razmatraju prijedloge odluka i drugih akata koji 

su na dnevnom redu sjednice i o njima daju svoja mišljenja i prijedloge. 

Radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije i 

predlagati Županijskoj skupštini raspravu o njima, te pripremati prijedloge općih i drugih akata 

iz svog djelokruga. 

Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja, 

odnosno izrade pojedinog akta i u slučajevima kad to predviđa zakon. 

 

 

Članak 35. 

 

Stalna radna tijela su: 

- Mandatno povjerenstvo 

- Odbor za izbor i imenovanja 

- Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

- Odbor za financije i proračun 

- Odbor za razvoj lokalne samouprave 

- Odbor za gospodarski razvoj 

- Odbor za komunalne djelatnosti 

- Odbor za zdravstvo 

- Odbor za prosvjetu, kulturu i šport 

- Odbor za socijalnu skrb i umirovljenike 

- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 

- Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju 

- Odbor za predstavke građana 

- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu 

- Odbor za mladež 

- Odbor za promet 

- Odbor za turizam. 

Županijska skupština može osnivati i druga stalna radna tijela. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. i 2. ovog članka 

određuje se Poslovnikom Županijske skupštine.  

 

 

 

 



Članak 36. 

 

Županijska skupština na prvoj konstituirajućoj sjednici osniva: 

- Mandatno povjerenstvo 

- Odbor za izbor i imenovanja 

- Odbor za Statut, Poslovnik i propise   

- Odbor za financije i proračun. 

 

Odredbom članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 36. 

stavku 1. Statuta iza posljednje alineje 3. točka je brisana i dodana je nova alineja 4. 

 

  

Članak 37. 

 

Županijska skupština može odlukom osnivati povremena radna tijela. Odlukom o 

osnivanju povremenog radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, broj članova i način rada. 

 

Odredbom članka 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 37. 

Statuta riječ „radnih“ zamijenjena je riječju „radna“. 

 

 

Članak 38. 

 

Županijska skupština osniva Stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih i 

drugih poslova u svezi s radom Županijske skupštine. 

Stručnom službom upravlja pročelnik Stručne službe Skupštine. 

Pročelnik Stručne službe Skupštine za svoj rad i za rad Stručne službe odgovara županu 

i Predsjedniku Županijske skupštine. 

 

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 38. 

stavku 2. Statuta riječ „Tajnik“ zamijenjena je riječju „pročelnik“, stavak 3. koji je glasio: „Tajnika, temeljem 

javnog natječaja imenuje župan.“ je brisan, u dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 3. riječ „Tajnik“ 

zamijenjena je riječju „Pročelnik“. 

 

 

Članak 39. 

 

Način sazivanja sjednica, način rada i odlučivanje Županijske skupštine i radnih tijela, 

te druga pitanja značajna za njihov rad, uređuju se, sukladno odredbama Statuta, Poslovnikom 

Županijske skupštine. 

 

 

 

 

 



Župan  

 

Članak 40. 

 

Izvršno tijelo Županije je župan i zamjenik župana kada obnaša dužnost župana u 

slučajevima propisanim zakonom. 

Župan zastupa Županiju. 

Župan obavlja sljedeće poslove u Županiji: 

- predlaže Županijskoj skupštini donošenje proračuna i priprema prijedloge drugih 

općih akata 

- izvršava i osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Županijske skupštine  

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije, te nadzire njihov rad 

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije, kao i njezinim 

prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i Statutom 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Županije 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Zagrebačke županije i 

raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 

imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, može odlučivati najviše do 

1.000.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina, odnosno 

raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Zagrebačke županije i 

provedeno u skladu sa zakonom 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Županijske skupštine, te ako ocijeni da je 

tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis donijet će odluku o obustavi općeg akta 

u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja općeg akta. Župan ima pravo zatražiti 

od Županijske skupštine da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o 

obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Županijska skupština ne 

otkloni uočene nedostatke, župan je dužan bez odgode o tome obavijestiti 

predstojnika Ureda državne uprave u Županiji i dostaviti predstojniku odluku o 

obustavi općeg akta 

- donosi pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela Županije 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela i voditelja jedinice unutarnje revizije 

na temelju javnog natječaja 

- imenuje posebne savjetnike u skladu s odlukom o ustrojavanju upravnih tijela 

- provodi nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz 

samoupravnog djelokruga Županije  

- saziva Županijsku skupštinu, na način i pod uvjetima određenim zakonom,  ako to 

ne učini predsjednik Županijske skupštine 

- odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva 

- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne 

uprave prenijetih u djelokrug Županije 

- donosi opće i pojedinačne akte u slučajevima kada je to propisano posebnim 

zakonom 

- donosi odluku o koncesiji sukladno odredbama posebnog zakona 

- dodjeljuje javna priznanja u skladu s odlukom Županijske skupštine 



- daje mišljenja o prijedlozima akata koje Županijskoj skupštini podnose drugi 

ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Županijske skupštine 

- osniva i imenuje stalna i povremena radna tijela i odlukom utvrđuje njihove 

nadležnosti, način rada, broj članova, način isplate i visinu naknade za rad 

- imenuje i razrješuje predstavnike Zagrebačke županije u tijelima javnih ustanova, 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Zagrebačku županiju, osim ako 

posebnim zakonom nije drugačije određeno. Odluku o imenovanju i razrješenju 

predstavnika Zagrebačke županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba župan je dužan dostaviti Županijskoj skupštini u roku od 8 

(osam) dana od dana donošenja i objaviti je u „Glasniku Zagrebačke županije“ 

- bira i opoziva, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim 

propisom ili statutom 

- daje suglasnost na financijske planove, te godišnje i polugodišnje izvještaje o 

izvršenju financijskog plana javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu 

Zagrebačke županije, izuzev onih financijskih planova, te godišnjih i polugodišnjih 

izvještaja o izvršenju financijskog plana za koje je posebnim zakonom propisano 

davanje suglasnosti od strane predstavničkog tijela 

- daje suglasnost i na ostale akte javnih ustanova čiji je osnivač Zagrebačka županija i 

trgovačkih društava u vlasništvu Zagrebačke županije, za koje akte nije posebnim 

zakonom ili općim aktom javne ustanove ili trgovačkog društva propisano da se isti 

dostavljaju na suglasnost predstavničkom tijelu 

- daje suglasnost za zaduživanje trgovačkim društvima u vlasništvu Županije u cjelini 

ili u kojima Županija ima većinski paket dionica odnosno udjela i ustanovama čiji je 

osnivač, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu 

- odlučuje o davanju jamstva jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke 

županije i pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Zagrebačke županije i 

ustanovama čiji je osnivač Zagrebačka županija za ispunjenje obveza pravnih osoba 

i ustanova, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu, sukladno odredbama posebnih 

zakona 

- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonima, Statutom i odlukama 

Županijske skupštine. 

 

Odredbom članka 13. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) izmijenjen je 

članak 40. Statuta.  

 

 

Članak 41. 

 

 Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. 

 

 

 

 

 



Članak 42.
 
 

 

 Župan je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Županije. 

 

 

Članak 43. 

 

  Župan dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, i to do 31. ožujka 

tekuće godine za razdoblje srpanjprosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 

siječanj lipanj tekuće godine. 

 Županijska skupština može, osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, od župana tražiti 

izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga. 

 Župan podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 

primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadrži više različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća 

iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 

 Županijska skupština ne može zahtijevati od župana izvješće o bitno podudarnom 

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 

 

 

Članak 44. 

 

Župan ima dva zamjenika koji se biraju na neposrednim izborima, sukladno posebnom 

zakonu. 

Zamjenici župana zamjenjuju župana u slučaju spriječenosti ili odsutnosti na način kako 

župan odredi te obavljaju i druge poslove koje im povjeri župan. 

 

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 44. 

stavku 1. Statuta riječi „općim i izravnim“ zamijenjene su riječju „neposrednim“, stavak 3. koji je glasio: 

„Zamjenici župana odlučit će hoće li dužnost obavljati profesionalno. Pisanu obavijest o tome hoće li dužnost 

obavljati profesionalno, zamjenici župana dužni su u roku od osam dana od stupanja na dužnost dostaviti 

nadležnom upravnom tijelu Županije.“ je brisan. 

 

 

Članak 45. 

 

Župan može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom zamjeniku. 

Zamjenik župana dužan je pri obavljanju povremenih poslova pridržavati se županovih 

uputa. 

Povjeravanjem poslova zamjeniku, župan ne prestaje biti odgovoran za njihovo 

obavljanje. 

 

 

 

 



Članak 46. 

 

Župan i njegovi zamjenici dužni su u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na dužnost 

dostaviti nadležnom upravnom tijelu Županije pisanu obavijest o tome hoće li dužnost na  koju 

su izabrani obavljati profesionalno ili volonterski. 

U tijeku mandata župan i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti 

na način propisan zakonom i posebnim zakonom. 

Županu i njegovim zamjenicima dan početka mandata određen je zakonom i posebnim 

zakonom. 

Ukoliko župan i njegovi zamjenici dužnost obavljanju profesionalno, za vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada sukladno 

posebnom zakonu, Statutu i posebnoj odluci Županijske skupštine. Vrijeme obavljanja dužnosti 

uračunava im se u staž osiguranja. 

Župan i njegovi zamjenici koji su dužnost obavljali profesionalno, nakon prestanka 

obavljanja dužnosti imaju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku obavljanja 

dužnosti sukladno zakonu, a naknada se isplaćuje na teret proračuna Zagrebačke županije. 

U roku određenom zakonom župan i njegovi zamjenici koji su dužnost obavljali 

profesionalno ostvaruju prava i po prestanku dužnosti. Prava župana i njegovih zamjenika koji 

su dužnost obavljali profesionalno mogu prestati i prije isteka zakonskog roka na vlastiti 

zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavljaju 

profesionalno. 

Ukoliko župan i njegovi zamjenici dužnost obavljanju volonterski, imaju pravo na 

naknadu za rad sukladno posebnom zakonu, Statutu i posebnoj odluci Županijske skupštine. 

Župan i njegovi zamjenici koji su dužnost obavljali volonterski nemaju pravo na 

naknadu po prestanku obavljanja dužnosti. 

Župan i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati putem 

referenduma sukladno zakonu i posebnom zakonu. 

Slučajevi prestanka mandata župana i njegovih zamjenika prije isteka mandata na koji 

su izabrani, prestanak mandata po sili zakona i nespojiva dužnost propisani su zakonom i 

posebnim zakonom. 

 

Odredbom članka 15. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) izmijenjen je 

članak 46. Statuta.  

 

 

Članak 46.a 

 

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti župan i njegovi zamjenici koji su prije 

obnašanja dužnosti bili zaposleni na neodređeno vrijeme, imaju pravo rasporeda odnosno 

povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava 

državnih dužnosnika. 

 

Odredbom članka 16. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) iza članka 

46. Statuta dodan  je novi članak 46.a. 

 



Članak 47.  

 

 Županu i njegovim zamjenicima, prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom 

stupanja na dužnost novoga župana i njegovih zamjenika. 

 Župan, od dana raspisivanja izbora za župana pa do dana stupanja na dužnost novoga 

župana, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje 

Županije sukladno ovom Statutu i zakonskim propisima. 

 

Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 47. 

stavku 1. Statuta riječ „izbora“ zamijenjena je riječju „stupanja na dužnost“, u stavku 2. riječi „dana izbora“ 

zamijenjene su riječima „dana stupanja na dužnost“. 

 

 

Upravna tijela Županije 

 

Članak 48. 

 

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije 

osnivaju se upravni odjeli, uredi  i službe, posebnom odlukom Županijske skupštine. 

Županijska skupština, odlukom, osniva upravna tijela Županije. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije pročelnici upravnih tijela 

odgovorni su županu, odnosno njegovom zamjeniku kojeg župan ovlasti za obavljanje poslova 

iz nadležnosti tih upravnih tijela. 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka pročelnici upravnih tijela dužni su se 

pridržavati uputa za rad župana. 

 

Odredbom članka 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 48. 

stavku 3. i 4. Statuta riječ „rukovoditelji“ zamijenjena je riječju „pročelnici“. 

 

 

V. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA 

 

 

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina 

 

 

Članak 49. 

 

Pripadnici nacionalnih manjina u Županiji imaju pravo sudjelovati u javnom životu i 

upravljanju lokalnim poslovima preko vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina (u nastavku teksta: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina). 

 

 

 

 



Članak 50. 

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Županiji imaju pravo: 

- predlagati tijelima Županije mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u 

Županiji, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od 

značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Županije 

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati Županijska skupština i radna 

tijela Županijske skupštine, a tiče se položaja nacionalne manjine 

- davati mišljenja i prijedloge na programe lokalnih i regionalnih radijskih i televizijskih 

postaja u Županiji namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose 

na manjinska pitanja. 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se Poslovnikom 

Županijske skupštine. 

 

 

Članak 51. 

 

Župan je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća, odnosno predstavnika 

nacionalnih manjina, osnovanih za područje Županije, zatražiti mišljenje i prijedloge o 

odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 

 

 

Članak 52. 

   

 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana za područje Županije, da u njihovo ime 

poduzima pojedine mjere iz članka 60. ovog Statuta. 

 

 

Članak 53. 

 

 Lokalne i regionalne postaje radija i televizije u Županiji dužne su proizvoditi i emitirati 

programe kojima se potiče i unaprjeđuje održavanje, razvoj i iskazivanje kulturne, vjerske i 

druge samobitnosti nacionalnih manjina, očuvanje i zaštita njihovih kulturnih dobara i tradicije 

te programe kojima se pripadnici nacionalnih manjina u Zagrebačkoj županiji upoznaju s 

radom i zadaćama njihovih vijeća i predstavnika. 

 Lokalne i regionalne postaje radija i televizije u Županiji dužne su dostaviti vijećima i 

predstavnicima nacionalnih manjina svoje programske planove radi davanja mišljenja o 

programima namijenjenim nacionalnim manjinama i o programima koji se odnose na 

manjinska pitanja. 

 Lokalne i regionalne postaje radija i televizije u Županiji dužne su razmotriti mišljenja i 

prijedloge vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina i u primjerenom roku, koji ne 

može biti dulji od 30 dana, očitovati se o njima. 

 

 



Službena uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina 

 

 

Članak 54. 

 

Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih 

manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina. 

Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike 

Hrvatske, isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi 

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koju su vijeća i predstavnici 

nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave osnovali za područje 

Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Koordinacija za područje RH). 

 

 

Članak 55. 

 

 Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi Koordinacija za područje RH ističe vijeće, 

odnosno predstavnik nacionalne manjine, na poslovnim zgradama u kojima ima sjedište, i to: 

- u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu 

- u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista 

etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada se vije na pola koplja. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu isticati i zastavu Županije u svečanim i 

drugim prigodama važnim za Županiju i nacionalne manjine. 

 

 

Članak 56. 

 

 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge 

simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koje utvrdi Koordinacija za područje RH, i to: 

- u sastavu svojih pečata i žigova 

- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim 

i svečanim prostorijama 

- u zaglavljima službenih akata koje donose. 

 

 

Članak 57. 

 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili 

svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi Koordinacija za  područje RH. 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obavezno se izvodi 

himna Republike Hrvatske. 

 

 

 

 

 



Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 

 

 

Članak 58. 

 

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za 

obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u Županijskom 

proračunu. 

U Županijskom se proračunu mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih 

aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz Županijskog 

proračuna mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom 

kojom se uređuje izvršenje proračuna. 

Župan će utvrditi kriterije za osiguranje sredstava u Županijskom proračunu za rad 

vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih 

poslova za njihove potrebe. 

Ako u Županijskom proračunu, ovisno o financijskim mogućnostima Županije, budu 

osigurana i sredstva za provođenje određenih aktivnosti  utvrđenih programima rada vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina,  župan će utvrditi kriterije za korištenje tih sredstava. 

 

 

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE ŽUPANIJE 

 

 

Članak 59. 

 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Županiji, čine 

imovinu Županije. 

 

 

Članak 60. 

 

 Imovinom Županije upravljaju župan i Županijska skupština u skladu sa zakonom i 

odredbama ovog Statuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 61. 

 

 Županija ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno 

raspolaže. 

Prihodi Županije su osobito: 

- prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari, te imovinskih prava u vlasništvu Županije 

- prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu Županije nakon utvrđivanja 

dobiti, te prihodi od koncesija koje odobrava Županija 

- prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Županije 

- darovi, nasljedstva i legati 

- Županijski porezi i dio zajedničkih poreza utvrđenih zakonom 

- ostali porezni prihodi 

- neporezni prihodi od pristojbi, novčanih kazni 

- prihodi ostvareni od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika po 

posebnim propisima 

- zaduživanja jedinica područne samouprave 

- pomoći i dotacije. 

 

 

VII. USTROJ I RAD JAVNIH SLUŽBI 

 

 

Članak 62. 

 

 Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog djelokruga, Županija može ustrojiti 

ustanove i trgovačka društva u svom vlasništvu sukladno posebnim propisima. 

  

 

Članak 63. 

 

 U trgovačkim društvima u kojima Županija ima udjele ili dionice župan zastupa 

Zagrebačku županiju kao člana ili osnivača trgovačkog društva. 

 

 

Članak 64. 

 

 Ustanove i trgovačka društva obvezni su preko svojih nadležnih tijela izvještavati 

najmanje jedanput godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, sukladno 

programu rada ili posebnim zaključcima Županijske skupštine. 

 

 

 

 

 



VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU O 

PODRUČNIM ( REGIONALNIM ) POSLOVIMA 

 

 

Članak 65. 

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima, o promjeni 

Statuta, o prijedlogu općeg akta i ostalim pitanjima iz djelokruga Županijske skupštine, a u 

skladu sa zakonom, posebnim zakonom i Statutom. 

Referendum i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga raspisuje 

Županijska skupština u skladu s odredbama zakona i posebnog zakona. 

 

Odredbom članka 19. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) izmijenjen je 

članak 65. Statuta. 

 

 

IX. AKTI ŽUPANIJE 

 

 

Članak 66. 

 

 Županijska skupština, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, 

donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju  proračuna, odluke i druge opće akte. 

 Županijska skupština  donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa 

zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 

Poslovnikom se uređuje sadržaj i način donošenja akata iz stavka 1. i 2.  ovog članka. 

 

 

Članak 67. 

 

 Župan donosi pojedinačne akte za izvršavanje odluka Županijske skupštine, te opće, 

odnosno pojedinačne akte u izvršavanju poslova koji su mu posebnim zakonima, općim aktom 

Županijske skupštine ili Statutom stavljeni u nadležnost. 

 

 

Članak 68. 

 

Radna tijela Županijske skupštine donose zaključke i preporuke.  

 

 

 

 

 

 

 



Članak 69. 

 

 Upravna tijela Županije, u izvršavanju općih akata Županijske skupštine, donose 

pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba (upravne stvari). 

 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem 

upravnom postupku. 

 U izvršavanju općih akata Županijske skupštine, pojedinačne akte donose i pravne 

osobe kojima su odlukom Županijske skupštine, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 

 Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju općih akata  Županijske skupštine, kad 

je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba, donose tijela državne uprave. 

 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom 

ministarstvu, a protiv izvršnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti 

upravni spor, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. 

 

Odredbom članka 20. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 69. 

stavku 1. točka je brisana i dodane su riječi „(upravne stvari)“, u stavku 2. riječi „i drugih propisa“  brisane su, a 

iza riječi „postupku“stavljena je točka. 

Odredbom članka 21. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 69. 

stavku 5. riječ „konačnih“ zamijenjena je riječju „izvršnih“, a riječ „posebnom zakonu“ zamijenjena je riječima 

„Zakonu o općem upravnom postupku“. 

 

 

Članak 69.a 

 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu 

donose Županijska skupština i izvršno tijelo Županije, obavljaju nadležna središnja tijela 

državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

Razlozi zbog kojih nadležno tijelo može oglasiti pojedinačni neupravni akt ništavim, 

rok u kojem ovlašteno tijelo može donijeti rješenje kao i pravni lijek određeni su zakonom. 

 

Odredbom članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) iza članka 

69. Statuta dodan je novi članak 69.a. 

 

 

Članak 70. 

 

 Kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima 

fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Županija osnivač, provodi se upravni 

postupak. 

 

 

 

 



Članak 71. 

 

Prije nego što stupe na snagu, odluke i drugi opći akti objavljuju se u „Glasniku 

Zagrebačke županije“, osnovanom posebnom odlukom Županijske skupštine. 

 

 

Članak 72. 

 

Opći akti Županijske skupštine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Glasniku Zagrebačke županije", a iznimno danom objave. 

U „Glasniku Zagrebačke županije“ objavljuju se i statuti vijeća nacionalnih manjina, te 

financijski planovi i završni računi što ih donose vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 

Županiji. 

Pojedinačni akti mogu stupiti na snagu danom donošenja. 

 

 

X. POKRETANJE POSTUPKA ZA DONOŠENJE AKATA 

 

 

Članak 73. 

 

Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata Županijske skupštine mogu davati i 

građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, radna tijela Skupštine. 

 

 

Članak 74. 

 

Donošenje odluka i drugih akata kojima se uvode porezne i druge novčane obveze za 

građane Županije, pokreće se prijedlogom za donošenje akata. 

 

 

Članak 75. 

 

Županijska skupština donosi, u redovitom postupku, odluke i druge akte na način 

propisan Poslovnikom osim kada se utvrđuje da se njihovo donošenje pokreće provođenjem 

prethodnog postupka, provođenjem javne rasprave i donošenjem odluka i drugih akata u dvije 

faze i prijedlogom za donošenje odluka i drugih općih akata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 76. 

 

Županijska skupština može, iznimno, odrediti da se prije donošenja prijedloga u radnim 

tijelima provede prethodna rasprava na temelju prikaza stanja u određenom području, te na 

temelju izloženih teza o mogućim normativnim opredjeljenjima, to radno tijelo predloži 

donošenje akta. 

Prijedlog za provođenje prethodne rasprave mogu dati i drugi ovlašteni predlagači akata 

Županije. 

Prethodna rasprava može se provesti i na sjednici Županijske skupštine, a postupak i 

način provođenja prethodne rasprave utvrdit će se Poslovnikom. 

 

 

Članak 77. 

 

Prije konačnog odlučivanja, obvezno se nakon objave javne rasprave, stavlja na javni 

uvid prijedlog prostornog plana Županije i prijedlog prostornog plana područja posebnih 

obilježja. 

Vrijeme trajanja javne rasprave i javnog uvida u prijedloge prostornih planova iz ovog 

članka određeno je posebnim zakonom. 

 

 

Članak 78. 

 

Dokumentacija Prijedloga prostornih planova izlaže se javnom uvidu u prostorijama 

nositelja izrade tih planova, Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije ili drugom 

odgovarajućem prostoru u sjedištu Županije i odgovarajućim prostorima u sjedištima općina i 

gradova Županije. 

Tijekom javne rasprave nositelj izrade plana i Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke 

županije osigurava stručno tumačenje dokumentacije prostornih planova i prikuplja mišljenja, 

primjedbe i prijedloge. 

 

 

Članak 79. 

 

Postupak javne rasprave odgovarajuće se primjenjuje i na druge prostorno-planske 

dokumente koje u skladu sa zakonom donosi Županijska skupština, te na njihove izmjene i 

dopune. 

 

 

Članak 80. 

 

Izuzetno, odluke i drugi opći akti mogu se, na prijedlog ovlaštenog predlagatelja, 

donijeti i po hitnom postupku ako bi ne donošenje takve odluke ili drugog akta u određenom 

roku moglo imati štetne posljedice za pojedine djelatnosti u Županiji. 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku mora se posebno obrazložiti. 

 



Članak 81. 

 

Postupak za donošenje akata i ostale odredbe o aktima Županije detaljno će se urediti 

Poslovnikom Županijske skupštine. 

 

 

XI. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA 

 

 

Odredbom članka 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) glava XI.  

iznad članka 82. Statuta koja je glasila:“ XI. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA“ je izmijenjena. 

 

 

Članak 82. 

 

Nadzor zakonitosti rada Županijske skupštine obavlja središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

 Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Županijska 

skupština obavlja Ured državne uprave u Županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave, 

svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

 

Odredbom članka 24. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 82. 

Statuta dodan je novi stavak 1., dosadašnji stavak 1. postao je stavak 2. 

 

 

Članak 83. 

 

Statut, Poslovnik, proračun i drugi opći akti koje Županijska skupština donosi u svom 

samoupravnom djelokrugu predsjednik Županijske skupštine dužan je dostaviti predstojniku 

Ureda državne uprave u Županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak 

donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od petnaest dana od dana 

donošenja. Predsjednik Županijske skupštine dužan je akte iz ovog članka bez odgode dostaviti 

županu. 

Proračun Zagrebačke županije dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim 

zakonom. Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija  u roku od 15 

dana od dana donošenja. 

Ocjena ustavnosti i zakonitosti općeg akta provodi se sukladno odredbama važećeg 

Zakona. 

 

Odredbom članka 25. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine, stupila na snagu 7. ožujka 2013. godine) u članku 83. 

stavku 1. Statuta riječi „dostavljaju se“ zamijenjene su riječima „predsjednik Županijske skupštine dužan je 

dostaviti“, a rečenica „Postupak za promjenu Statuta Županije pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta“ 

zamijenjena je rečenicom „Predsjednik Županijske skupštine dužan je akte iz ovog članka bez odgode dostaviti 

županu.“, a iza stavka 1. dodan je novi stavak 2., dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3. 

 



XII. ODNOS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA 

 

 

Članak 84. 

 

 Radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa Županijska skupština i Skupština Grada 

Zagreba osnivanju Zajedničko vijeće. 

 U Zajedničko vijeće Županijska skupština i Skupština Grada Zagreba biraju po dva 

člana iz svojih redova. 

 Župan Zagrebačke županije i gradonačelnik Grada Zagreba članovi su Zajedničkog 

vijeća po položaju. 

 Vijećem predsjedavaju naizmjence po 3 mjeseca gradonačelnik Grada Zagreba i župan 

Zagrebačke županije. 

Županijska skupština i Skupština Grada Zagreba, odnosno župan Zagrebačke županije i 

gradonačelnik Grada Zagreba povjeravaju Vijeću rješavanje određenih pitanja iz svog 

djelokruga za koja ocijene da su od zajedničkog interesa za obje strane. 

 Odluka o obavljaju poslova donosi se većinom glasova svih članova Vijeća. 

 Odluka vijeća obvezna je za Županiju i Grad Zagreb. 

 

 

XIII. JAVNOST RADA 

 

 

Članak 85. 

 

Djelovanje Županijske skupštine, župana i upravnih tijela županije je javno. 

Građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Županijske skupštine u skladu s 

odredbama Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Članak 86. 

 

Javnost rada Županijske skupštine i njezinih radnih tijela osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica 

- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja 

- objavljivanjem odluka i drugih općih akata u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na 

web-stranicama Županije 

- davanjem službenih priopćenja i održavanjem konferencija za tisak. 

 

Javnost rada župana osigurava se: 

 - održavanjem redovnih konferencija za medije 

 - izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja 

- objavljivanjem odluka i drugih općih akata u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na 

web-stranicama Zagrebačke županije. 

 

Službene izjave iz stavka 2. ovog članka o svom radu i radu upravnih tijela daje župan. 

 

 

XIV. PROMJENA STATUTA 

 

 

Članak 87. 

 

Postupak za promjenu Statuta Županije pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Župan, Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise Županijske skupštine kao i jedna trećina članova Županijske skupštine. 

 Prijedlog za promjenu Statuta mora biti obrazložen, a upućuje se Odboru za Statut, 

Poslovnik i propise. 

 

 

Članak 88. 

 

O prijedlogu za promjenu Statuta Županijska skupština odlučuje većinom glasova svih 

članova Županijske skupštine. 

O izmjeni i dopuni Statuta, Županijska skupština donosi Statutarnu odluku na način i po 

postupku utvrđenom Poslovnikom u skladu s ovim Statutom. 

Predlagatelj Prijedloga statuta i Prijedloga statutarne odluke je Odbor za Statut, 

Poslovnik i propise.  

 

 

 

 

 

 

 



XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 89. 

 

             Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to  

koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod. 

Odluke i drugi opći akti Županije uskladit će se s odredbama ovog Statuta u zakonom 

propisanom roku. 

 

 

Članak 90. 

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Zagrebačke županije ("Glasnik 

Zagrebačke županije”, broj 16/01, 14/05, 17/05 – pročišćeni tekst, 3/06 i 7/06 – pročišćeni 

tekst). 

 

Članak 91. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke 

županije". 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Statutarne odluke o izmjeni Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke 

županije“, broj 31/09 od 23. prosinca 2009. godine) 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 

Zagrebačke županije“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 4/13 od 6. ožujka 2013. godine) 

 

 

Članak 26. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u „Glasniku Zagrebačke 

županije“ osim članka  2. stavka 1. alineja 18., 3., 13. stavka 1. i stavka 3. alineje 6., 7. i 20., te 

članaka 14.,15.,16. i 17. Odluke koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i regionalne (područne) samouprave i župana. Članak 5. stavka 2. ove Odluke stupa na 

snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
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