
NACRT PRIJEDLOGA 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. 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 – Pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 31. Statuta Općine 

Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/13, 24/13, 18/18), Općinsko 

vijeće Općine Martijanec na 22. sjednici održanoj dana ___. veljače 2020. godine donosi 

 

 

I Z M J E N E 

Statuta Općine Martijanec 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/13, 24/13, 

18/18) u članku 19. stavku 4. riječi: „središnjem“ i „središnje“ brišu se.   

 

 

Članak  2. 

U članku 20. stavku 3. riječi: „nadležnom središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuju se 

riječima: „tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“. 

 

Dva puta u stavku 4. riječi: „nadležno središnje tijelo državne uprave“ u određenom padežu 

zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu“ u određenom padežu.  

 

Članak 3. 

U članku 34. riječ: „središnjeg“ briše se.  

 

Članak  4. 

U članku 50. stavku 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 

riječima: “nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 

Članak 5.  

U članku 55. stavku 1. riječi: „prenijeti na Općinu“ zamjenjuju se riječima: „povjereni 

Općini“. 

 

Članak 6. 

U članku 83. a. stavku 1. riječ: „središnjeg“ briše se. 

 

Članak 7. 

U članku 91. riječi: „obavlja ured državne uprave u Varaždinskoj županiji i nadležna središnja 

tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu“ zamjenjuju se riječima: „obavljaju nadležna 

tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom Zakonu“. 

 

Članak 8.  

U članku 91.a. riječ: „središnjeg“ briše se.  

 

 

 

 



Članak  9. 

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

 

 

KLASA:     022-01/20-01/1 

URBROJ:   2186/19-01-20-2 

Martijanec,  __. veljače 2020. 

      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Dubravko Besek  

  



O B R A Z L O Ž E NJ E 

uz prijedlog Izmjena Statuta Općine Martijanec 

 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA 

Ove Izmjene Statuta Općine Martijanec se donose na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. 

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 – Pročišćeni tekst, 137/15, 

123/17, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ broj 10/13, 24/13, 18/18). 

 

II. OCJENA  STANJA I TEMELJNA PITANJA KOJA SE ŽELE UREDITI  

 

Sabor Republike Hrvatske je dana 02. listopada 2019. godine usvojio Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

98/19), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine. Izmjene i dopune Zakona su 

posljedice izmjene Zakona o sustavu državne uprave odnosno povjeravanja pojedinih poslova 

državne uprave u nadležnost upravnih tijela županije ili njihova prijenosa u nadležnost 

središnjih tijela državne uprave. Člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne svoje Statute i druge opće akte sa 

Zakonom uskladiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona. Predložene 

Izmjene Statuta je potrebno donijeti radi usklađenja Statuta Općine Martijanec sa Izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Izmjene Statuta se 

pretežito odnose na zamjenu navoda „središnjeg tijela državne uprave“ u „nadležno tijelo 

državne uprave“ kao i mijenjanje tijela nadležnog za ocjenu zakonitosti općih akata koje 

donosi predstavničko tijelo Općine. 

 

 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTA TE NAČIN KAKO ĆE SE 

ISTA OSIGURATI 

Za provođenje ovih Izmjena Statuta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Općine 

Martijanec. 

 

 


