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

novine“, broj 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) i članka 28. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 2/18, 3/18 i 

8/18),  Gradsko vijeće Grada Vodica na 20. sjednici od dana 24. veljače 2020. godine, donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Vodica 

 

Ĉlanak 1. 

 U Statutu Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ 2/18, 3/18 i 8/18) članak 31. stavak 

3.  riječi „ predstojniku Ureda državne uprave u županiji “ zamjenjuju se riječima: „ nadležnom tijelu 

državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“ 

 

Ĉlanak 2. 

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  

„Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave 

tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“ 

 

Ĉlanak 3. 

U članku 43. stavku 1. podstavku 1. riječi „ predstojniku Ureda državne uprave u županiji “ 

zamjenjuju se riječima: „ nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“ 

 

Ĉlanak 4. 

U članku 48. stavku 1. riječi „ te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti 

na Grad“ zamjenjuju se riječima: „ kao i povjerenih poslova državne uprave.“ 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„ U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Grada Vodica imaju ovlasti i obveze 

tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se ureĎuje sustav državne uprave.“ 

Dosadašnji stavci 3.- 4. postaju stavci 4.- 5. 

 

Ĉlanak 5. 

U članku 85. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„ Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima 

u prvom stupnju.“ 

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:  

„ Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne 

uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se ureĎuje pojedino upravno područje.“ 

U stavku 6.  riječi „ povjerene javne ovlasti “ zamjenjuju se riječima: „ povjereno obavljanje 

javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.“ 

 Dosadašnji stavci 2.- 4. postaju stavci 3., 5. i 6. 

 

Ĉlanak 6. 

 Članak 87. mijenja se i glasi:  

 „ Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 

obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“ 

 

Ĉlanak 7. 

 Dodaje se članak 88. a koji glasi:  

 „ Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova 

državne uprave može upravnim tijelima Grada Vodica davati opće i pojedinačne upute te poduzimati 

mjere i radnje utvrĎene zakonom kojim se ureĎuje sustav državne uprave.“ 

 

 

 



Ĉlanak 8. 

 Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vodica objaviti će se u 

„Službenom glasniku Grada Vodica“, a stupa na snagu prvog dana od dana objave. 

 

KLASA:    012-03/20-01/02 

URBROJ:  2182/04-03/03-20-1 

Vodice, 24. veljače 2020. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK  

                                                                                                                            Marin Mikšić, v.r. 

 

 


