
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

           GRAD ILOK 

   GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Ilok, ____________ 2020. 

 

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 98/2019) i članka 28. Statuta Grada Iloka 

("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradsko vijeće 

Grada Iloka, na svojoj _. sjednici održanoj _____________ 2020. godine donosi  

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka 

 

Članak 1. 

U Statutu Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 

4/18, 9/19) u članku 45. stavku 2. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u Vukovarsko-

srijemskoj županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt“. 

 

Stavak 3. briše se. 

 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. 

 

Članak 2. 

U članku 59. stavku 1. riječi: „poslova državne uprave prenijetih na Grad“ zamjenjuju 

se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“. 

 

Članak 3. 

U članku 72. stavku 2. riječi: „uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima: 

„upravnom tijelu u županiji“. 

 

Članak 4. 

U članku 94. stavak 2. mijenja se i glasi: „Upravna tijela Grada u obavljanju 

povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.“ 

 

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. 

ovog članka koje donose gradska upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne, 

može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim 

se uređuje pojedino upravno područje. 

 

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6. 

 

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:  

„Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe 

kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javne ovlasti 

u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada.“ 



 

Članak 5. 

U članku 96. stavku 1. briše se riječ: „središnja“. 

 

Članak 6. 

U članku 98. stavku 1. briše se riječ: „središnje“. 
 

Članak 7. 

U članku 99. stavku 1. briše se riječ: „središnje“. 
 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije“. 

 

 

             Predsjednica Gradskog vijeća: 

        Marija Dobošević, dipl. ing. agr.

          

_________________ 

 

 
 


