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KLASA:021-01/20-10/23 
URBROJ:238/39-01-20-6 
Luka, 02. 07. 2020. 
 
Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 114/12, 19/13-
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 82. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 24/18) Općinsko vijeće Općine Luka na 23. sjednici održanoj dana 02. 07. 2020. donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE LUKA 

 
 

Članak 1. 
  
 U Statutu Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/18) u članku 21. stavku 1. riječi 
„središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“ 
zamjenjuju se riječima „tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu“. 
 U članku 21. stavku 2. riječi „središnje tijelo državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu“. 
 

Članak 2. 
 Članak 46. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:  
„ – ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik će donijeti odluku o obustaviti općeg akta u roku od 
osam dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od predstavničkog 
tijela da u roku od osam dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u 
općem aktu. Ukoliko Općinsko vijeće ne ukloni 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 3. 



 U članku 62. stavku 1. iza riječi „tajnim glasovanjem,“ dodaju se riječi „razmjernim izbornim 
sustavom“. 
 U članku 62. stavak 3. mijenja se i glasi: „Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora 
uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se 
uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.“.  
  
 

Članak 4. 
 Članak 87. mijenja se i glasi: 
 „Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće 
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“. 
 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka će se objaviti u „Glasniku Zagrebačke županije“ i stupa na snagu osmog dana od 
dana objave. 
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