
 

 

                

                             
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:012-01/20-01/0001 

URBROJ:2140/02-01-20-2 

Đurmanec, ...veljače 2020. 

 
 

Temeljem članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 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) i članka 15.  Statuta Općine Đurmanec  

("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13, 6/14 i 7/18), Općinsko Vijeće Općine 

Đurmanec na sjednici održanoj…2020. godine,  d o n o s i 

 

STATUTARNU ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ĐURMANEC  

 

 

Članak 1. 

  

U Statutu Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13, 

6/14 i 7/18), u članku 25. stavku 1. riječi: „čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog“  i 

zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 31. stavku 1. riječi: „središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“, zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt”. 

Članak 3. 

 

U članku 32. stavku 1. riječi: „središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt.“ 

 

Članak 4. 

 

U članku 51. stavku 4. riječi: „Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana“, 

zamjenjuju se riječima: „Nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt će u roku 

od 30  dana.“ 

 

      Članak 5. 

 

U članku 63. stavku 2. riječi: „središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima „nadležnog tijela državne uprave „ 
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Članak 6. 

 

U članku 81. stavku 2. briše se riječ „središnja“.  

 

Članak 7. 

 

U članku 82. stavku 1. riječi: „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt.“ 

U stavku 2. riječi: „središnje tijela državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu“, zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt.“ 

 

Članak 8. 

 

Članak 83. mijenja se i glasi: 

 

„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 

djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno 

posebnom zakonu. 

Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, predsjednik Općinskog vijeća dužan 

je opći akt dostaviti 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 Općine i 

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik Općinskog  vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti 

općinskom načelniku.“ 

 

Članak 9. 

 

U članku 99. stavku 1. riječi: „središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt.“ 

U stavku 2. riječi: „Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima: „Nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt.“ 

 

Članak 10. 

 

U članku 100. stavku 1. riječi: „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt.“ 

U stavku 2. riječi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuje se riječima „nadležnog 

tijela državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“ 

 

Članak  11. 

 

 U članku 103. stavku 1. riječi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima: 

„nadležnog tijela državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“ 

 

 

 



 

 

 

 

Članak  12. 

 

 U članku 107. stavku 2. riječi: „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt.“ 

 

Članak 13. 

 

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Đurmanec da utvrdi i 

objavi pročišćeni tekst Statuta Općine Đurmanec. 

 

Članak 14. 

 

 Ova Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đurmanec stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

 

 

 

                                                                 POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                 OPĆINE ĐURMANEC 

 

                                                                                          Marko Rodić 

 

 

 

 

 


