
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 
 

        OPĆINA 

LIŠANE OSTROVIČKE 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA:021-05/13-05/01 

URBROJ:2198/29-20-6 

Lišane Ostrovičke, 27. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 35. stavka 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) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik 

Općine Lišane Ostrovičke” broj 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Lišane 

Ostrovičke na svojoj 17. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE 
 

 

Članak 1. 
U Statutu Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke” broj 1/13, 

2/13, 1/18 i 6/18) u članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini. 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. 
Članak 49. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u 

roku 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 otkloni uočene 

nedostatke u općem aktu. Ako općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke 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”. 

 

 

 



 

Članak 3. 
U članku 64. stavku 1. riječi: „obavljanje poslova državne uprave” zamjenjuju se riječima: 

„povjerenih poslova državne uprave”. 

 

 

Članak 4. 
U članku 65. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 

„Upravna tijela u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 

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

u prvom stupnju”. 

 

Članak 5. 
U članku 92. a, stavku 1. riječi: „na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu” zamjenjuju se riječima: „na prijedlog tijela 

državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu”. 

 

Članak 6. 
U članku 100. riječi: „ ured državne uprave u Zadarskoj županiji i nadležna središnja tijela  

državne uprave” zamjenjuju se riječima :”nadležna tijela državne uprave, svako u svojem 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu”. 

 

Članak 7. 
U cijelom tekstu Statuta Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane 

Ostrovičke” broj 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18) riječi: „središnje tijelo državne uprave” u određenom 

broju i padežu zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave” u odgovarajućem broju i 

padežu. 

 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Lišane Ostrovičke”. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Zdravko Nimac, bacc. oec. 

 

_________________________ 

 


