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     R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                   OPĆINA  KAPELA 
                  OPĆINSKO VIJEĆE  
 

KLASA:    012-03/20-02/1 
URBROJ: 2103/02-02-20-1  
Kapela, 19. ožujka 2020.      

 
 Temeljem članka 35., a u svezi članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine br. 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 članka 32. st. 1. t. 1. Statuta Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“ br. 1/18), Općinsko vijeće na 
svojoj 26. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2020. godine, donosi slijedeću:  
 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kapela 

 
 
 
 

Članak 1. 
U članku 36., iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„Predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom 

tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak 
donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.“ 
 
 

Članak 2. 
 U članku 49., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji sada glasi:  
 „Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova tijelu državne 
uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.“ 
 Dosadašnji stavci 2. i 3., postaju stavci 3. i 4.. 
 
 

Članak 3. 
 U članku 51. Statuta stavak 1. točka 2., iza riječi „obavijestiti“, riječi „predstojnika ureda državne uprave u 
županiji“ brišu se, a umjesto njih treba stajati „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu  opći akt“, dok 
ostatak te točke ostaje neizmijenjen. 
 U preostalom dijelu, članak 51. ostaje neizmijenjen.  
 
 

Članak 4. 
 U članku 60., iza stavka 1,. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 „U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, upravna tijela Općine imaju ovlasti i obveze tijela 
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave“. 
 Dosadašnji stavak 2., sada postaje stavak 3.. 
 
 

Članak 5. 
 Članak 111. mijenja se i glasi: 
 „Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
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 Upravna tijela općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u 
prvom stupnju. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu županije. 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donose upravna tijela općine 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. 
 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i 
drugih propisa. 
 Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačna akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom 
općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog 
djelokruga“. 
 
 

Članak 6. 
 Članak 113. mijenja se i glasi: 
 „Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 
obavlja nadležna tijela državne uprave i to svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“ 
 
 

Čanak 7. 
Ostali članci Statuta Općine Kapeli ostaju nepromijenjeni.  
 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kapela“.  

 
 
 

        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
        Viktor Vidojević 

 

 


