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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pašman,_.___ 2022. 

 

 

Na temelju članka 8. i  35. 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 – pročišćeni 

tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31.  Statuta Općine Pašman 

(„Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj _. 

sjednici održanoj dana _. _ 2022. godine, donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU  

O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE PAŠMAN 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21) u članku 28. stavku 

1. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnih tijela“. 

U stavku 2. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnog tijela“. 

 

Članak 2. 

U članku 31. stavku 1. podstavku 8. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se 

riječima: „općinskih upravnih tijela“. 

 

Članak 3. 

U članku 38. stavku 1. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „općinsko 

upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog tijela“. 

 

Članak 4. 

U članku 47. stavku 1. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se riječima: 

„upravnih tijela Općine“. 

 

Članak 5. 

U članku 50. stavku 8. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se riječima: 

„upravnog tijela Općine“. 

 

Članak 6. 

U članku 51. stavku 3. riječi: „Jedinstvenom upravnom odjelu u općini“  zamjenjuje se 

riječima: „upravnom tijelu Općine“. 

 

Članak 7. 

U članku 54. stavku 1. riječi: „ustrojen je Jedinstveni upravni odjel“  zamjenjuje se riječima: 

„ustrojavaju se upravni odjeli Općine Pašman“. 

U stavku 2. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se riječima: „upravnih odjela“. 
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U stavku 3. riječi: „Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg“ zamjenjuje se 

riječima: „Upravnim odjelima upravljaju pročelnici kojih“. 

U stavku 4. riječi: „Jedinstveni upravni odjel Općine Pašman ima“ zamjenjuje se riječima 

„upravni odjeli Općine Pašman imaju“. 

U stavku 5. riječi: „ustrojenog Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 

„ustrojenih upravnih odjela“ 

 

Članak 8.  

U članku 55. stavku 1. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“  zamjenjuje se riječima: „Upravni 

odjel“. 

U stavku 2. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel“. 

 

Članak 9. 

U članku 56. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“  zamjenjuje se riječima: „upravnih odjela“. 

 

Članak 10. 

Članak 74. mijenja se i glasi:  

„Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja nadležni upravni odjel 

Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih odjela 

Općine Pašman.“ 

 

Članak 11. 

U članku 93. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“  zamjenjuje se riječima: „upravnih odjela“. 

 

Članak 12. 

Članak 94. mijenja se i glasi:  

„Upravni odjeli neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća.  

 

Upravni odjeli u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.  

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, 

izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije ili pokrenuti upravni spor.  

 

Upravni odjeli Općine Pašman u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 

upravnim stvarima u prvom stupnju.  

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 4. ovog članka koje donose upravni odjeli 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 iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 

upravnom postupku i drugih posebnih propisa. 

 

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 

odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u 

poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Pašman.“  
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Članak 13. 

U članku 96. stavku 1. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“  zamjenjuje se riječima: 

„upravnih odjela“. 

 

Članak 14. 

U članku 97. stavku 3. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“  zamjenjuje se riječima: 

„upravnih odjela“. 

U stavku 4. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“  zamjenjuje se riječima: „upravnih odjela“. 

 

Članak 15. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u 

Službenom glasniku Općine Pašman.  

 

 

 

                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

       Šime Jureško 

 

 

 

 

 

 

 

 


