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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

JAVNOŠĆU 

 

Statut Općine Dubravica 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta i provedbu 

savjetovanja 

Općina Dubravica 

Svrha dokumenta Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja 

Statuta Općine Dubravica je usklađivanje 

odredbi važećeg Statuta Općine Dubravica 

(Službeni glasnik Općine Dubravica broj 

01/2018) sa odredbama Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19).  

 

U priloženom prijedlogu Statuta Općine Dubravica 

predlaže se: 

1. članak 39. Statuta – dodaje se novi 
stavak koji 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. (sukladno čl. 2. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

2. članak 41. Statuta – mijenja se i glasi: 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći 
akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je 
tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 
propis, te zatražiti od Općinskog vijeća 
da u roku od 8 dana otkloni uočene 
nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne 
učini, općinski načelnik je dužan bez 
odgode o tome obavijestiti predstojnika 
ureda državne uprave u županiji 
nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku 
o obustavi općeg akta 

- ima pravo obustaviti od primjene akt 
mjesnog odbora ako ocijeni da se tim 
aktom povređuje zakon, Statut ili opći 
akti koje je donijelo Općinsko vijeće. 
(sukladno čl. 2. Zakona o izmjenama i 



dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

3. članak 47. Statuta – mijenja se i glasi: 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine te obavljanja poslova državne 

uprave koji su zakonom preneseni na Općinu 

povjerenih poslova državne uprave, ustrojava se 

Jedinstveni upravni odjel općine Dubravica. 

(sukladno čl. 3. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

4. članak 48. Statuta – mijenja se i glasi: 

Jedinstveni upravni odjel: 

- priprema prijedloge općih akata, 

- neposredno izvršava i osigurava 
izvršenje odluka i drugih općih akata 
Općinskog vijeća, 

- neposredno izvršava poslove državne 
uprave kada su ti poslovi prenijeti u 
djelokrug općine Dubravica u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave ima 
ovlasti i obveze tijela državne uprave 
sukladno zakonu kojim se uređuje 
sustav državne uprave, 

- prati stanje u područjima za koje je 
osnovan i o tome izvješćuje općinskog 
načelnika i Općinsko Vijeće,  

- pruža stručnu i drugu pomoć građanima 

u okviru prava i ovlasti općine Dubravica, 

- podnosi izvješće općinskom načelniku i 
Općinskom vijeću o svome radu, 

- obavlja i druge poslove u skladu sa 
Statutom i Zakonom. 

 

            Jedinstveni upravni odjel je za zakonito i 

pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 

nadležnosti odgovoran općinskom načelniku. 

(sukladno čl. 3. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

5. članak 81. Statuta mijenja se i glasi: 

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih 

akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 

kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 

stvari), osim kada je zakonom određeno da 

pojedinačne akte donose tijela državne uprave.  

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih 

poslova državne uprave rješava u upravnim 

stvarima u prvom stupnju. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 

članka može se, sukladno odredbama zakona,  

izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 

županije ili pokrenuti upravni spor. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog 

članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u 

obavljanju povjerenih poslova državne uprave 

može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne 

uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se 



uređuje pojedino upravno područje ili pokrenuti 

upravni spor. 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 

primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku i drugih propisa. 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima 

su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 

povjerene javne ovlasti. Odredbe ovog članka 

odnose se i na pojedinačne akte koje donose 

pravne osobe kojima je odlukom Općinskog 

vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno 

obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga općine. (sukladno čl. 

5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 98/19)) 

6. članak 82. Statuta mijenja se i glasi: 
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 

vijeće obavljaju Ured državne uprave u županiji i 

nadležno središnje tijelo državne uprave 

nadležna tijela državne uprave, svako u svome 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

(sukladno čl. 6. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

7. članak 83. Statuta mijenja se i glasi: 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti 

statut, poslovnik, proračun ili drugi opći  akt 

predstojniku ureda državne uprave u županiji 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem 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. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz 

stavka 1. ovog članka bez odgode dostaviti  

općinskom načelniku. (sukladno čl. 6. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

8. članak 84. Statuta mijenja se i glasi: 
Kad predstojnik nadležno tijelo državne uprave 

ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i 

zakonom ili da su u  postupku donošenja općeg 

akta počinjene nepravilnosti, predstojnik će bez 

će odgode dati uputu Općinskom vijeću da u 

roku od 15 dana od primitka upute otkloni 

uočene nedostatke.  

Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi 

predstojnika nadležnog tijela državne uprave i 

ne otkloni nedostatke u roku iz stavka 1. ovog 

članka, predstojnik nadležno tijelo državne 

uprave donosi odluku o obustavi od primjene 

općeg akta, koja mora biti obrazložena.  



Odluku o obustavi predstojnik nadležno tijelo 

državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 

dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka. 

Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez 

odgode predsjedniku Općinskog vijeća,  

općinskom načelniku, središnjem tijelu državne 

uprave u čijem je djelokrugu obustavljen  opći 

akt te središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za poslove lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u 

Službenim glasniku Općine Dubravica. (sukladno 

čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 98/19)) 

9. članak 85. Statuta mijenja se i glasi: 
Kad predstojnik postupajući po odluci općinskog 

načelnika o obustavi od primjene općeg akta iz 

članka 41. stavka 1. ovoga Statuta, odluku 

općinskog načelnika o obustavi općeg akta 

ocijeni osnovanom, donijet će odluku o potvrdi 

odluke o obustavi općeg akta od primjene. 

Postupajući po odluci općinskog načelnika o 

obustavi iz članka 41. stavka 1. ovog Statuta, u 

roku od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno 

tijelo državne uprave donijet će: 

1. odluku o potvrdi odluke općinskog 

načelnika o obustavi ako odluku ocijeni 

osnovanom, 

2. odluku o ukidanju odluke općinskog 

načelnika o obustavi ako odluku ocijeni 

neosnovanom.     

Odluka o potvrdi odluke općinskog načelnika o 

obustavi općeg akta od primjene Odluke iz 

stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez 

odgode predsjedniku Općinskog vijeća, 

Općinskom načelniku, središnjem tijelu državne 

uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći 

akt te središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Ako predstojnik postupajući po odluci Općinskog 

načelnika, o obustavi od primjene općeg akta ne 

potvrdi odluku općinskog načelnika, 

gradonačelnika, odnosno župana u roku iz članka 

41. stavka 1. ovoga Statuta, obustava od 

primjene općeg akta prestaje. 

Odluke iz stavka 1. ovoga članka obavezno se 

objavljuju u Službenom glasniku Općine 

Dubravica. (sukladno čl. 8. Zakona o izmjenama 

i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

10.  članak 86. Statuta mijenja se i glasi: 
Odluku o obustavi općeg akta od primjene mogu 

donijeti neposredno i središnja Osim u nadzoru 

zakonitosti općih akata iz članaka 82., 83., 84. i 

85. ovoga Statuta, sva tijela  državne uprave u 



okviru svog djelokruga utvrđenog posebnim 

zakonom mogu neposredno provoditi nadzor 

zakonitosti općih akata koje u samoupravnom 

djelokrugu donosi Općinsko vijeće i donijeti 

odluku o obustavi. 

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka 

dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog 

vijeća, općinskom načelniku te tijelu državne 

uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u 

Službenom glasniku Općine Dubravica. 

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz 

stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne 

uprave može provesti u svakom trenutku po 

stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine 

odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili 

zakonom.   

Na nadzor zakonitosti Statuta Općine 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 84., 

85. i stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka te 

odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. (sukladno čl. 29 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 98/19)) 

11.  članak 87. Statuta mijenja se i glasi: 
Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova 

državne uprave koji su prenijeti na tijela Općine 

može Općinskom načelniku davati naredbe. 

Nadležno tijelo državne uprave u upravnom 

nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova 

državne uprave može Jedinstvenim upravnom 

odjelu davati opće i pojedinačne upute te 

poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom 

kojim se uređuje sustav državne uprave. 

Vlada Republike Hrvatske može tijelima Općine 

oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih poslova 

državne uprave ako općinski načelnik ne postupa 

prema odredbama iz stavka 1. ovog članka. 

(sukladno čl. 13. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

12.  članak 88. stavak 1. Statuta – briše se 
riječ “središnjeg” (sukladno čl. 14. 
Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

13.  članak 89. stavak 1. Statuta – briše se 
riječ “središnjeg” ” (sukladno čl. 14. 
Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 

 članak 97. stavak 2. Statuta – briše se riječ 

“središnjeg” ” (sukladno čl. 14. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19)) 
 



Tko je bio uključen u postupak izrade odnosno u rad 

stručne radne skupine za izradu nacrta? 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Dubravica 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili 

na drugi odgovarajući način? 

http://www.dubravica.hr/savjetovanje-

sa-zainteresiranom-javnoscu.html 

Vrijeme trajanja savjetovanja Od 27.01.2020. do 12.02.2020. 

Obrazloženje za savjetovanja koja traju kraće od 30 

dana 

Predloženi dokument potrebno je što prije 

donijeti kako bi se poštivale zakonske odredbe o 
roku za donošenje/izmjenu predloženog Statuta 
Općine Dubravica propisane Zakonom o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanje? 

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljen 

niti jedan prijedlog ili komentar 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI  

Razlozi pojedinih primjedbi zainteresirane 

javnosti na određene odredbe nacrta akta ili 

drugog dokumenta 

/ 

Troškovi provedenog savjetovanja / 

Tko je i kada izradio Izvješće o provedenom 

savjetovanju? 

Silvana Kostanjšek, pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Dubravica, 12.02.2020. 

godine 

 

       PROČELNICA 

       Silvana Kostanjšek, mag. iur. 

http://www.dubravica.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu.html
http://www.dubravica.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu.html

