
Temeljem ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17 i 98/19) i ĉlanka 31. stavak 1., alineja 1. Statuta Općine Hrvace (Službeni glasnik 

Općine Hrvace br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Hrvace na svojoj -----. sjednici održanoj 

00. ----------- 2020. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE HRVACE 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Hrvace(„Službeni glasnik Općine Hrvace“ br. 01/18) u ĉlanku 22. stavak 1. 

rijeĉi „središnjem tijelu  državne uprave nadležnom za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) 

samoupravu“ zamjenjuju se rijeĉima „nadležnom tijelu državne uprave“. 

 

U stavku 2. rijeĉi „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i podruĉnu 

(regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se rijeĉima  „nadležno tijelo državne uprave.“ 

 

Članak 2.  

 

U ĉlanku 28. stavak 2. rijeĉi „proĉelnik upravnog odjela“ zamjenjuju se rijeĉima“ proĉelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela“.  

 

Članak 3.  

U ĉlanku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:  

„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proraĉun i druge opće akte 

nadležnom tijelu državne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt zajedno s 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 te bez odgode Općinskom naĉelniku.“.  

 

Članak 4.  

U ĉlanku 47. stavak 4. alineja 20. mijenja se i glasi:  

„- podnosi izvješće o izvršenju programa graĊenja komunalne infrastrukture i programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju 

proraĉuna Općine Hrvace.“ 

 

Članak 5.  

Ĉlanak 48. mijenja se i glasi:  

„Općinski naĉelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 

upravnom podruĉju.“.  

 

Članak 6.  

 

Ĉlanak 50. mijenja se i glasi: 

Općinski naĉelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeĊen 



zakon ili drugi propis te donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 

donošenja općeg akta. 

Općinski naĉelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja 

odluke o obustavi otkloni uoĉene nedostatke u općem aktu, a ako gradsko vijeće ne otkloni 

uoĉene nedostatke gradonaĉelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo 

državne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“ 

 

Članak 7. 

 

U ĉlanku 53. stavak 2. rijeĉi „proĉelnik upravnog odjela nadležan za službeniĉke poslove“ 

zamjenjuju se rijeĉima “proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela“.  

 

Članak 8.  

 

Ĉlanak 74. mijenja se i glasi: 

„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko  vijeće  

obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu.“ 

 

Članak 9.  

 

Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Hrvace“.  
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