
          

          

          
           
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj  i područnoj samoupravi („Narodne 

novine“  broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 12508 i 36/09) i  

članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("NN" 91/96, 68/99, 137/99, 

22/00, 73/01, 114/04, 79/06, 146/08 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Jasenovac 

(„Službeni vjesnik“ broj 40/09.) Općinsko vijeće Općine Jasenovac na svojoj  5. sjednici 

održanoj  26. ožujka 2010. godine donijelo je: 

 

            O D L U K U 
              o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 
                               nekretninama u vlasništvu Općine Jasenovac 

                
 
      Članak 1. 

          Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni  Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 

nekretninama u vlasništvu Općine Jasenovac (nadalje Odluka) utvrđuju se Izmjene i 

dopune  Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine 

Jasenovac („Službeni vjesnik“  broj 8/08 – nadalje Odluka) kako slijedi: 

 

 Članak 2. Odluke mijenja se i glasi: 

 „Nekretninama u vlasništvu Općine Jasenovac upravljaju, raspolažu i koriste 
ih Općinsko vijeće i Općinski načelnik, a sukladno članku 34. stavku 1. točki 7. i 
članku 49. stavku 2. točkama 4. i 5. Statuta Općine Jasenovac („Službeni vjesnik“, 
broj 40/09) – nadalje: Nadležna tijela. 
 Nadležna tijela pri upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u 
vlasništvu Općine Jasenovac, dužni su postupati pažnjom dobrog domaćina i za to su 
odgovorni. 
 Nadležna tijela, sukladno stavku 1. ovoga članka određuju namjenu 
nekretnina imajući u vidu interese Općine Jasenovac i njezinih građana, pod 
uvjetom da namjena istih nije određena zakonom“. 
 

    Članak 2. 
U članku 3. stavku 2. Odluke riječ „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju 

„Općinski načelnik“. 
    Članak 3. 

U članku 5. stavku 3. Odluke riječ „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju 

„Općinski načelnik“.     

    Članak 4. 
U članku 6. Odluke riječ „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju 

„Općinski načelnik“. 
    Članak 5. 

U članku 8. stavku 2. Odluke riječi „Općinskog poglavarstva“ zamjenjuju se 

riječima „nadležnih tijela, sukladno članku 2. ove Odluke o izmjeni i dopuni“ . 
 

    Članak 6. 
U članku 10. stavku 1. Odluke riječi „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se 

riječima „nadležnih tijela, sukladno članku 2. ove Odluke o izmjeni i dopuni“ . 
 



    Članak 7. 
U članku 11. Odluke riječ „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima 

„nadležna tijela““. 
    Članak 8. 

U članku 18. stavku 3. Odluke riječi „Općinskom poglavarstvu“ zamjenjuju se 

riječima „nadležnim tijelima, sukladno članku 2. ove Odluke o izmjeni i dopuni“ . 
 

     Članak 9. 
U članku 19. stavku 1. Odluke riječi „donosi Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju 

se riječima „donose nadležna tijela, sukladno članku 2. ove Odluke o izmjeni i 
dopuni“ . 

 Iza stavka 2. članka 19. Odluke dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Protiv Odluke iz stavka 1. ovog članka ne može se podnijeti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor“.      

 
     Članak 10. 

U članku 24. stavku 1., članku 25. stavku 1., članku 27. stavku 2., članku 29. 

stavku 1. Odluke riječ „Općinsko poglavarstvo može“ zamjenjuju se riječima „nadležna 
tijela, sukladno članku 2. ove Odluke o izmjeni i dopuni“ . 

 
     Članak 11. 

U članku 30. stavku 1. Odluke riječi „utvrđuje Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju 

se riječima „nadležna tijela, sukladno članku 2. ove Odluke o izmjeni i dopuni“ . 
      
      Članak 12. 

U članku 31. stavku 2. Odluke riječi „ donosi Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju 

se riječima „donose nadležna tijela, sukladno članku 2. ove Odluke o izmjeni i 
dopuni“ . 

      Članak 13. 
Za sve nastale situacije u svezi upravljanja, raspolaganja ili korištenja nekretnina u 

vlasništvu Općine Jasenovac, koje nisu predviđene ovom Odlukom, a pojave se u praksi 

nadležno je Općinsko vijeće sukladno zakonu. 

 

      Članak 14. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Općine Jasenovac. 
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