
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, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 35. Statuta Općine Fužine 

(„Službene novine Općine Fužine“ broj 07/18), Općinsko vijeće Općine Fužine  na 

svojoj sjednici održanoj 25. veljače 2020. donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Fužine 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“  broj 07/18) u članku 18. 

stavku 4. riječi „središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuje se riječima „tijelu državne 

uprave“. 

 

U stavku 5. u prvoj rečenici riječi „Središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se 

riječima „Tijelo državne uprave“. 

 

U istome stavku u drugoj rečenici riječi “središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se 

riječima „tijelo državne uprave“. 

 

U istome stavku u trećoj rečenici riječi “središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se 

riječima „tijela državne uprave“. 

 

Članak 2. 

U članku 34. st. 3. riječi „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijela 

državne uprave“. 

 

Članak 3. 

U članku 48. st. 1. alineja 14.  riječi „odnosno poslova državne uprave, ako su 

preneseni na Općinu,“ zamjenjuju se riječima „odnosno povjerenih poslova državne 

uprave“. 

 

Članak 4 

U članku 52. st. 5.  riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijelo 

državne uprave“. 

 

Članak 5. 

 

U članku 54. stavku 1. riječi „obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom 

preneseni na Općinu“ zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“.  

 

Članak 6. 

U članku 80. st. 1. riječi „nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem 

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

djelokrugu opći akt“. 

 



Članak 7. 

U članku 81. st. 1.  riječi „uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela 

državne uprave“ zamjenjuju se riječima „nadležna tijela državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt“. 

U istome članku st. 2. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ brišu se. 

 

Članak 8. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Općine Fužine“. 
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