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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, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17 i 98/19 ), a vezano uz članak 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 98/19) i članka 31. Statuta 

Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 11/13, 22/13, 43/15 i 

13/18), Općinsko vijeće Općine Maruševec na 22. sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Maruševec 
 

Članak 1. 

         U Statutu Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/13, 

22/13, 43/15 i 13/18)  u članku 33. stavku 2. riječi: „predstojniku Ureda državne uprave u 

Varaždinskoj županiji“  zamjenjuju se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt“.  

 

Članak 2. 

          U članku 48. stavku 1. točka 21. mijenja se i glasi: 

          „21. odgovara za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave 

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

 

Članak 3. 

         U članku 51. stavku 2. riječi: “predstojnika Ureda državne uprave u Varaždinskoj 

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

akt“. 

 

Članak 4. 

         U članku 56. stavku 6. briše se riječ: „središnje“. 

 

 

Članak 5. 

         U članku 57. stavku 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih u nadležnost Općine“ 

zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“.  

         U članku 57. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

       „U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i 

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

         Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7. 
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Članak 6. 

          U članku 70. stavku 4. riječi: „uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima: 

„upravnom tijelu u županiji“. 

 

 

Članak 7. 

          U članku 96. stavku 1. briše se riječ: „središnja“. 

 

 

Članak 8. 

          Članak 97. mijenja se i glasi: 

          „Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 

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

posebnom zakonu.“ 

         

Članak 9. 

           Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ovlaštena je utvrditi i objaviti 

pročišćeni tekst Statuta Općine Maruševec.  

 

Članak 10. 

             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Varaždinske županije». 

 

 

 

 

 

                                                                                            PREDSJEDNIK 

                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Marijan Fatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


