Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,
144/20) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine VižinadaVisinada br. 2/19-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici
održanoj dana _____________ 2021. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
Brišu se stavak 7. i 9. članka 17. Statuta (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 2/19pročišćeni tekst).
Članak 2.
U članku 18. stavak 2. riječi „ovoga Zakona“ zamjenjuju se riječima „Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi“.
Članak 3.
U članku 19. stavak 2. riječi „ovoga Zakona“ zamjenjuju se riječima „Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi“.
Članak 4.
U članku 27. stavak 1. riječi „Općine Vižinada-Visinada“ ima se dodati riječ „i“ te umjesto
riječi „ma“ ima stajati riječ „na“.
Članak 5.
U članku 38. riječ „verifikaciona“ ima se zamijeniti riječju „verifikacijska“.
Članak 6.
U članku 40. riječ „verifikaciona“ ima se zamijeniti riječju „verifikacijska“.
Članak 7.
U članku 42. stavak 4. točka 23. riječ „Programu“ ima se zamijeniti riječju „Programa“.
Članak 8.
U članku 45. stavak 1. točka 1. riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju
se riječima „nadležni upravni odjel Istarske županije u čijem je djelokrugu opći akt“
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Članak 9.
U članku 47. a. stavak 3. iza riječi „načelnik“ dodaje se riječ „iz“.
Članak 10.
U članku 67. stavak 2. riječ „vijeća“ zamjenjuje se riječju „vijeće“.
Članak 11.
U članku 89. a. stavak 1. riječ „i njihovog njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima
njime“ brišu se.
Članak 12.
U članku 89. d. riječi „njihove zamjenike koji su izabrani zajedno s njima“ brišu se.
Članak 13.
U članku 90. st. 2. riječ „propisnom„ zamjenjuje se riječju „propisanom“.
Članak 14.
U članku 98. riječi „ured državne uprave u Istarskoj županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležni
upravni odjel Istarske županije“.
Članak 15.
U članku 101. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima
„nadležnom upravnom odjelu Istarske županije“.
Članak 16.
U članku 106. st. 1. riječi „Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog
vijeća“ zamjenjuje se riječima „Komisija za izbor i imenovanja, te Statut i Poslovnik“.
Članak 17.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada“.
KLASA: 011-01/21-01/06
URBROJ: 2167/05-01-21-….
Vižinada-Visinada, ………….. 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman
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