
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 012-03/20-01/01 
URBROJ: 2133/11-06-20-2 
U Netretiću, 25. veljače 2020.  
 

 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 98/19) i članka 28. Statuta Općine 
Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Netretić  
na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 25. veljače 2020. godine donijelo je 

 
 

O   D   L   U   K   U 
 

 o izmjenama Statuta Općine Netretić 
 
 

Članak 1. 
 

U cijelom tekstu Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13, 
02/18 i 03/18)  riječi »središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu zamjenjuju 
se riječima „tijelo državne uprave» u odgovarajućem broju i padežu. 

 
Članak 2. 

 
U članku 42. stavak 6. alineja 23. riječi »poslova državne uprave, ako su preneseni  

na Općinu«, zamjenjuju se riječima: »povjerenih poslova državne uprave«. 
 

Članak 3. 
 
Članak 45. 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 aktom iz stavka 1. ovog članka 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 ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 
donošenja odluke o obustavi općeg akta iz stavka 2. ovog članka otkloni uočene nedostatke u 
općem aktu. 

Ako općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu iz stavka 2. 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 4. 
 

Članak 50. stavak 1. mijenja se i glasi: 
»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i povjerenih 

poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.« 
 

Članak 5. 
 

Članak 83. 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 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Glasniku Općine 
Netretić“. 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Ministarstvo uprave, Maksimirska 63, 

Zagreb, 
2. Općinski načelnik, ovdje, 
3. Pročelnica JUO, ovdje, 
4. Referent za opće i administrativne 

poslove, ovdje, 
5. Dokumentacija, ovdje, 
6. Za objavu, 
7. PISMOHRANA.- 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Tomislav Frketić 

 
 
 
 
 
 

 


