
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. 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, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ br.: 6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21, 7/21-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec 

na ____ sjednici održanoj ___ 2022. donosi 

 

 

ODLUKU  

o Izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Općine Donji Kraljevec 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec KLASA:021-05/21-01/23 

URBROJ:2109-06-03-23 od 14. rujna 2021. („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.: 15/21) mijenjaju 

se određeni članci.  

 

Članak 2. 

Članak 6. stavak 1. podstavak 3. sada glasi:  

 

„- provodi radnje pripreme, izrade i provođenja propisa iz djelokruga načelnika i Općinskog vijeća, obavlja 

poslove praćenja zakona i drugih propisa, stručne, savjetodavne, protokolarne i upravne poslove za potrebe 

načelnika te predsjednika Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 6. stavak 1. podstavak 31. sada glasi:  

 

„- pored navedenih poslova, Odjel obavlja i druge poslove iz nadležnosti Općine, koji po svojoj prirodi 

spadaju u djelokrug rada ovog Odjela, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Općine te 

odlukama Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 3. 

Članak 7. stavak 1. podstavak 40. sada glasi:  

 

„- pored navedenih poslova, Odjel obavlja i druge poslove iz nadležnosti Općine, koji po svojoj prirodi 

spadaju u djelokrug rada ovog Odjela, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Općine te 

odlukama Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 4. 

Članak 8. stavak 1. točka 11. sada glasi:  

 

„obavljaju i druge stručne poslove unutar djelokruga upravnog tijela koje općim aktom utvrdi Općinsko 

vijeće u skladu sa zakonom, drugim propisima, Statutom Općine, ovom Odlukom i Pravilnikom iz članka 12. 

ove Odluke.“ 

 

Članak 5. 

Članak 9. stavak 5. točka 9. sada glasi:  

 

„za izvršavanje drugih poslova i zadaća koje tome tijelu povjeri Općinsko vijeće.“ 

 

Članak 9. stavak 6. sada glasi:  

 

„U ostvarivanju odgovornosti i zadaća iz prethodnog stavka ovoga članka pročelnik organizira obavljanje 

poslova u upravnom tijelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, te poduzima 

mjere propisane zakonom, drugim propisom, općim aktima Općinskog vijeća te općim aktima toga tijela.“ 

 

Članak 9. stavak 7. se briše. Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.  



PRIJEDLOG 

 

Članak 6. 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.  

 

Članak 7. 

Ova Odluka o Izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 

PREDSJEDNIK 

Općinskog vijeća 

Mladen Taradi 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/23 

URBROJ: 2109-6-01-22-2 

Donji Kraljevec, _______________ 

 

 


