
                  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 

Na temelju članka 35. stavka 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, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19; dalje u tekstu: zakon) i članka 17. Statuta Općine 

Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18), Općinsko vijeće Općine 

Pisarovina na ___ sjednici održanoj dana __ veljače 2020.  godine donosi  

 

              
S T A T U T A R N U   O D L U K U  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE PISAROVINA 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18), u članku 

41., stavak 3. mijenja se i glasi: 

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

državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 

području.“ 

 

Članak 2. 
U članku 45., stavku 2., riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ 

zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 

Stavak 3. briše se. 

 

Članak 3. 
Članak 46. briše se. 

 

Članak 4. 
U članku 52., stavku 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih na općinu“ zamjenjuju 

se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“. 

 

Članak 5. 
U članku 72., stavku 2. riječi: „uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima: 

„upravnom tijelu u županiji“. 

 

Članak 6. 
U članku 106., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Upravna tijela općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 

upravnim stvarima u prvom stupnju.“ 

 



Stavak 6. briše se. 

 

Članak 7. 
U članku 111., stavku 1. riječi: „uredi državne uprave Zagrebačke županije i“ te riječ: 

„središnja“ brišu se. 

U stavku 2. riječi: „predstojniku ureda državne uprave Zagrebačke županije (dalje u 

tekstu: predstojnik)“ zamjenjuju se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt“. 

 

Članak 8. 
Članci 112., 113., 114., 115., 116. i 117. brišu se. 

 

Članak 9. 
U naslovu iznad članka 118. riječ: „PRENIJETIH“ zamjenjuje se riječju: 

„POVJERENIH“. 

U članku 118., stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih 

poslova državne uprave može upravnim tijelima jedinica davati opće i pojedinačne upute te 

poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 

Stavak 2. briše se. 

 

Članak 10. 
U članku 125., stavku 1. riječi: “Središnje tijelo“ zamjenjuju se riječju: „Tijelo“. 

U stavku 2. riječi: „ili ureda državne uprave u županiji“ brišu se. 

 

Članak 11. 
U cijelom tekstu Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 3/18) 

riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: 

“tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu. 

 

Članak 12. 
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pisarovina stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

 

KLASA: 
URBROJ: 
Pisarovina, __ veljače 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković  


