
 

 

 

 

                 REPUBLIKA HRVATSKA 

      VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

                           OPĆINA GUNJA 

                  O P Ć I N S K O   V I J E Ć E 

 

KLASA: 012-03/20-01/01              

UR.BROJ: 2212/07-20-9 

U Gunji, dana 24.veljaĉe 2020. godine 

 

 Na temelju ĉlanka 35. stavka 1. toĉke 1. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (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 ĉlanka 29. stavka 1. Statuta Općine Gunja 

(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 25. 

sjednici održanoj dana 24.veljaĉe 2020.godine donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Gunja 

 

Članak 1. 

 U Statutu Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj 1/18.) u ĉlanku 10. 

stavku 3. rijeĉi: „središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelu državne 

uprave“. 

Članak 2. 

 U ĉlanku 18. stavku 3. rijeĉi: „središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: 

„tijelu državne uprave“. 

 U stavku 4. rijeĉi: „Središnje tijelo“ zamjenjuju se rijeĉju: „Tijelo“. 

 U stavku 5. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo 

državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu. 

 

Članak 3. 

 U ĉlanku 23. stavku 1. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: 

„tijelo državne uprave“. 

Članak 4. 

 U ĉlanku 31. stavku 1. alineji 9. rijeĉi: „predstojniku ureda državne uprave u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik)“ zamjenjuju se rijeĉima: 

„nadležnom tijelu državne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt“. 

 U stavku 5. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijela 

državne uprave“. 

Članak 5. 

 Ĉlanak 50. mijenja se i glasi: 

 „ Općinski naĉelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 

upravnom podruĉju. 



 Općinski naĉelnik obavlja poslove utvrĊene ovim Statutom u skladu sa zakonom. 

 Općinski naĉelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeĊen 

zakon ili drugi propis, općinski naĉelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 

dana od dana donošenja općeg akta. Općinski naĉelnik ima pravo zatražiti od Općinskog 

vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uoĉene nedostatke u 

općem aktu. 

 Ako Općinsko vijeće ne otkloni uoĉene nedostatke iz stavka 3. ovoga ĉlanka, općinski 

naĉelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u ĉijem je 

djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“ 

Članak 6. 

 U ĉlanku 54. stavku 4. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: 

„tijelo državne uprave“. 

Članak 7. 

 U ĉlanku 62. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „ Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine Gunja kao i povjerenih 

poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja. U obavljanju 

povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja ima ovlasti i 

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

 

Članak 8. 

 U ĉlanku 71. stavku 4. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: 

„tijela državne uprave“. 

Članak 9. 

 U ĉlanku 80 iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 „ Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja u obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.“ 

 Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi: 

 „ Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 2. ovoga ĉlanka koje donosi Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gunja, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako 

posebnim zakonom nije drukĉije propisano.“ 

 Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

 „ Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 3. ovoga ĉlanka koje donose Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gunja u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba 

nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se ureĊuje pojedino 

upravno podruĉje.“ 

 Dosadašnji ĉlanak 4. postaje stavak 6. 

 Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi: 

 „ Odredbe ovoga ĉlanka odnose se i na pojedinaĉne 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 10. 

 Ĉlanak 81. mijenja se i glasi: 

 „Protiv pojedinaĉnih akata Općinskog vijeća i općinskog naĉelnika kojima se rješava o 

pravima, obvezama i pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom 

nije drukĉije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.“ 

 



 

Članak 11. 

 U ĉlanku 82. stavku 1. rijeĉi: „središnja tijela državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: 

„tijela državne uprave“. 

Članak 12. 

 U ĉlanku 88. stavku 1. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: 

„tijelo državne uprave“. 

 U stavku 2. rijeĉi: „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo 

državne uprave“. 

Članak 13. 

  U ĉlanku 89. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „ Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 

vijeće Općine Gunja obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, 

sukladno posebnom zakonu.“ 

 U stavku 2. rijeĉi: „predstojniku ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županji 

(u daljnjem tekstu: predstojnik)“ zamjenjuju se rijeĉima: „nadležnom tijelu državne uprave u 

ĉijem je djelokrugu opći akt.“ 

Članak 14. 

 Ĉlanak 90. mijenja se i glasi: 

 „ Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta Općine Gunja u 

suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta poĉinjene 

nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka 

upute otkloni uoĉene nedostatke. 

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

uoĉene nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga ĉlanka, 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 ĉlanka. 

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

donijelo opći akt, općinskom naĉelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 

podruĉnu (regionalnu) samoupravu. 

 Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.“ 

Članak 15. 

  U ĉlanku 91. stavku 1. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se 

rijeĉima: „tijela državne uprave“. 

Članak 16. 

  U ĉlanku 92. stavku 1. rijeĉi: „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se 

rijeĉima: „tijela državne uprave“. 

Članak 17. 

  U ĉlanku 93. stavku 1. rijeĉi: „Središnje tijelo“ zamjenjuju se rijeĉju: „Tijelo“. 

   U stavku 2. rijeĉi: „ili rukovodeći službenik ureda državne uprave u Vukovarsko-

srijemskoj županji“ brišu se. 

Članak 18. 

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

vjesniku“ Općine Gunja. 

 

         Predsjednik Općinskog vijeća: 

               Boris Nikolić 




