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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUMROVEC 

OPĆINSO VIJEĆE 

 
Klasa:        021-05/20-02/01 

Urbroj:      2135-05/20-04/05 

Kumrovec, 10.03.2020. 

 

 

 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) i članka 32. Statuta Općine kUMROVEC („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije“, broj 12/18), Općinsko vijeće Općine KUMROVEC na svojoj 20. radnoj sjednici 

održanoj dana 10.03.2020. godine donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU  

O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KUMROVEC 

 

Članak 1. 

U Statutu općine Kumrovec ( „Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 

11/18) članak 48. mijenja se i glasi: 

„Članak 48.  

Općinski načelnik zastupa općinu. 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 

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

području. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u 

njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata jedinstvenog upravnog odjela općine.  

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom.“ 

 

Članak 2.  

Članak 50. mijenja se i glasi: 

„Članak 50. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela.  

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet 

će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski 

načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku 

od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 

Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka ovoga 

članka, općinski načelnik, dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“ 
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Članak 3.  

Članak 56. mijenja se i glasi:  

             „Članak 56. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i povjerenih poslova 

državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine Kumrovec 

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i 

obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. 

Ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom jedinice lokalne 

samouprave u skladu sa statutom i zakonom. 

Jedinstvenim upravni odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja 

imenuje općinski načelnik.“ 

 

Članak 4. 

 Članak 68. mijenja se i glasi: 

„Članak 68. 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 

pravo. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, 

razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje 

predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se 

uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.“ 

 

Članak 5. 

Članak 93. mijenja se i glasi: 

„Članak 93. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi općinsko 

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

posebnom zakonu. 

Predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi 

opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) 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 i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik predstavničkog tijela dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode 

dostaviti općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu.“ 

 

 Članak 6. 

 Iza članka 93. dodaje se novi članak 93. a koji glasi: 

„Članak 93.a 

Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta jedinice lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u 

postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu 

predstavničkom tijelu da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke. 

Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni 

uočene nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi 

odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta (u daljnjem tekstu: 

odluka o obustavi) koja mora biti obrazložena. 
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Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana 

od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka. 

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je 

donijelo opći akt, općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu te tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice.“ 

 

Članak 7. 

Ova Statutarna Odluka o I. izmjenama i dopunama statuta općine Kumrovec stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE KUMROVEC 

 

Tomica Broz 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


