
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, 98/19), članka 22. i članka 112. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski 

glasnik“ Ličko-senjske Županije br. 3/18, 8/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 

2/19), te članka 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski 

glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10, 3/18 i Službeni glanik Općine Plitvička Jezera 2/19)  

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 

13.03.2020.godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Plitvička Jezera 

 

Članak 1.  

Članak 60. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 

3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19) mijenja se i 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. 

 

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinski načelnik 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 od 8 

dana od dana donošenja općeg akta, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 

donošenja Odluka o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 

 

Ako Općinsko vijeće ne otloni uočene nedostatke, Općinski načelnik je dužan bez odgode o 

tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu 

odluku o obustavi općeg akta.“ 

  

Članak 2.  

U članku 63. stavku 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih na Općinu“ zamjenjuje se 

riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i 

obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 

Članak 3.  

Iza članka 104. dodaje se članak 104.a. koji glasi:  

„Upravno tijelo Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 

kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 

stvari). 

Upravno tijelo u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u 

prvom stupnju.  

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, koje donosi općinsko upravno tijelo, može 

se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko – senjske županije. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka koje donosi općinsko upravno tijelo u 

obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne 

uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.  
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Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku. 

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 

Zakona o upravnim sporovima.  

Odredbe ovog 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 jedinice.“ 

 

Članak 4. 

Članak 106. mijenja se i glasi:  

„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 

Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.  

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasiti će pojedinačni neupravni akt ništavnim u slučaju: 

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,  

2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, Statut ili drugi opći akt Općine,  

3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Općine,  

4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.  

U slučaju iz stavka 2. ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od 

donošenja pojedinačnog akta. Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava 

ništavnim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim 

sudom.“  

 

Članak 5.  

Iza članka 106. dodaju se članci 106.a. do članka 106.h. kako slijedi:  

 

„Članak 106.a. 

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu. 

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili 

njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.  

Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 

spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

 

Članak 106.b. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 

vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno 

posebnom zakonu.  

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokurugu opći akt zajedno sa izvatkom iz 

zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisanog statutom i 

poslovnikom, u roku do 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti 

općinskom načelniku.  

 

Članak 106.c. 

Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta Općine u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez 

odgode će dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni 

uočene nedostatke. 



Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene 

nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o 

obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta (u daljnjem tekstu: odluka 

o obustavi) koja mora biti obrazložena. 

Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od 

isteka roka iz stavka 1. ovoga članka. 

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo 

opći akt, općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu Općine. 

 

Članak 106.d. 

Postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi iz članka 60. stavka 2. Statuta, u roku 

od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će: 

1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,  

2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni 

neosnovanom. 

Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća 

koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se objavljuju u službenom glasilu Općine. 

 

Članak 106.e. 

Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz članaka 106.b., 106.c. i 106.d. Statuta, sva tijela 

državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno 

provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 

vijeće i donijeti odluku o obustavi. 

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog 

vijeća koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu Općine. 

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne 

uprave može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine 

odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom. 

 

Članak 106.f. 

Kada nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi 

odluke općinskog načelnika o obustavi, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike 

Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od donošenja odluke o 

obustavi, odnosno odluke o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi. 

O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave 

obavijestit će bez odgode predsjednika Općinskog vijeća koje je donijelo obustavljeni opći akt, 

općinskog načelnika te tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske 

zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1. ovoga članka, obustava od 

primjene općeg akta prestaje istekom tog roka. 

 

Članak 106.g. 

Na nadzor zakonitosti Statuta odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 106.b., 106.c., 

106.d. i 106.e. ovoga Statuta. 



Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obustavi 

od primjene Statut Općine ili pojedine odredbe Statuta, odnosno kad potvrdi odluku 

općinskog načelnika o obustavi od primjene Statuta Općine ili pojedinih odredaba Statuta, 

predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti 

Statuta Općine s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. 

Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i 

zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka 

prijedloga za pokretanjem postupka. 

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s 

Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana 

primitka prijedloga za pokretanje postupka, prestaje obustava od primjene općeg akta.» 

 

 

Članak 106.h.  

Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova 

državne uprave može upravnom dijelu Općine davati opće i pojedinačne upute te poduzimati 

mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 

 

Članak 6.  

U cijelom tekstu Statuta (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, te 

Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.2./19.) riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u 

određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem 

broju i padežu.  

 

Članak 7.  

Ostale odredbe Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 

broj: 3/18 i 8/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/19) ostaju nepromijenjene.  

  

Članak 8.  

Ova Odluka o III. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Plitvička Jezera stupa na snagu 

osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera".  
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