Na temelju članka 35. 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., 144/12.,
19/13., 137/15., 123/17. i 98/19) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca", broj: 4/09., 1/13., 1/16., 1/18. i 3/18. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 24. sjednici održanoj 15. svibnja 2020. donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA KRIŽEVACA
Članak 1.
U Statutu Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 4/09., 1/13.,
1/16., 1/18. i 3/18. - pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Statut) u članku 20. stavku 2. riječi:
"predstojniku Ureda državne uprave u županiji" zamjenjuju se riječima: "nadležnom tijelu
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt".
Članak 2.
U članku 27. stavku 3. podstavku 7. riječi: „poslova državne uprave, ako su preneseni
Gradu“ zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“.
Članak 3.
Iza članka 28. dodaje se novi članak 28. a koji glasi:
„Članak 28. a
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon
ili drugi propis, gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku 8 dana od
dana donošenje općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku
od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka
gradonačelnik 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.
Postupajući po odluci gradonačelnika o obustavi iz stavka 1. ovog članka, u roku od
30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:
1. odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
2. odluku o ukidanju odluke gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni
neosnovanom.
Odluke iz stavka 3. ovog članka obavezno se objavljuju u „Službenom vjesniku Grada
Križevaca“.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo
obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.“

Članak 4.
U članku 35. stavku 1. riječi: „poslova državne uprave prenijetih na Grad“ zamjenjuju
se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela imaju ovlasti i obveze
tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“
Članak 5.
Članak 83. mijenja se i glasi:
„Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donosi
Gradsko vijeće obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.
Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta u suprotnosti s
Ustavom ili zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez
odgode će dati uputu Gradskom vijeću da u roku 15 dana od primitka upute otkloni uočene
nedostatke.
Ako Gradsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni
uočene nedostatke u roku iz stavka 2. ovog članka, nadležno tijelo državne uprave donosi
odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta koja mora biti
obrazložena.
Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana
od isteka roka iz članka 2. ovog članka.
Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća koje je
donijelo opći akt, gradonačelniku i tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obavezno se objavljuje u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom
djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“

Članak 6.
U članku 84. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u
upravnim stvarima u prvom stupnju.“
Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom
tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno
područje.“
Iza dosadašnjeg članka 3. koji je postao člankom 5. dodaje se novi stavak 6. koji
glasi:
„Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno
odredbama Zakona o upravnim sporovima.“
Dosadašnji članak 4. koji je postao člankom 7. mijenja se i glasi:

„Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe
kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti
u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada.“
Članak 7.
U cijelom tekstu Statuta riječi: "središnje tijelo državne uprave" u određenom broju i
padežu zamjenjuju se riječima: "tijelo državne uprave" u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca.
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