
       

 Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak,  

123/17. i 98/19.)  i članka 31. stavka 1. alineja 1. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ 

broj 34/09., 10/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 16/14., 36/17. i 8/18.), Općinsko vijeće Općine 

Topusko na 18. sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donijelo je 

 

 

 

 

S T A T U T A R N U   O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko  

 

 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13. – pročišćeni 

tekst, 16/14., 36/17. i 8/18.), u članku 33. stavku 1. alineji 7. riječi: „predstojniku ureda 

državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležnom tijelu 

državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 48. dodaje se stavak 2. 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.“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 50. stavku 1. alineji 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt“. 

 

Članak 4. 

 

U članku 63. stavku 1. riječi: „te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom 

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

 

Članak 5. 

 

Članak 64. mijenja se i glasi: 

„Upravno tijelo u svom djelokrugu neposredno izvršava provođenje općih akata 

Općinskog vijeća Općine te poduzima radnje i predlaže mjere za provedbu istih.“. 

 

 

 



Članak 6. 

 

 U članku 101. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

„Jedinstveni upravni odjel Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave 

rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom 

tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno 

područje.“ 

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.  

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:   

 „Odredbe ovoga 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 Topusko.“. 

 

Članak 7. 

 

  U članku 102.a  riječ: „središnja“, briše se. 

 

Članak 8. 

 

Članak 103. 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 9. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku“. 
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