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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. 
144/12, 19/13 pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)  i članka 25. i 79. Statuta Općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko 
vijeće Općine Bukovlje  na 6. sjednici održanoj 31. siječnja 2018.g.  godine, donosi 
 

S T A T U T  
 

OPĆINE BUKOVLJE 
 I .  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine Bukovlje, javna priznanja, samoupravni 
djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna 
samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne 
samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Bukovlje. 
 

Članak 2. 
 Općina Bukovlje je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
 Općina Bukovlje obuhvaća područja naselja: Bukovlje, Ježevik, Korduševci, Vranovci i 
Šušnjevci. 
 Granice područja Općine Bukovlje idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze 
unutar područja. 
 Granice Općine Bukovlje mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani 
zakonom. 
 

Članak 3. 
 Općina Bukovlje je pravna osoba. 
 Sjedište Općine Bukovlje je Bukovlje, Josipa Kozarca 20. 
 Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje imaju pečate. 
 Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje u skladu sa 
posebnim Zakonom. 
 

Članak 4. 
 Općina Bukovlje može imati grb i zastavu. 
 Opis grba i zastave i način korištenja istih uređuje se posebnom odlukom koju donosi 
Općinsko vijeće. 
 

Članak 5. 
 Dan Općine je 22. siječanj, dan Svetog Vinka. 

Osim Dana općine, u općini Bukovlje još se svečano obilježava 22. svibanj- spomendan na 
ustroj općine Bukovlje. 

 
Članak 6. 

 Općinsko vijeće Općine Bukovlje može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti 
počasnim stanovnikom. 
 Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počasni 
stanovnik pokaže nedostojnim počasti. 
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Članak 7. 

 Općinsko vijeće Općine Bukovlje odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine Bukovlje. 
 Općinsko vijeće Općine Bukovlje posebnom odlukom uređuje vrstu javnih priznanja, uvjete 
za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterij i postupak njihove dodjele, te tijela 
koja provode postupak i dodjeljuju priznanja. 
 

Članak 8. 
 Općina Bukovlje surađuje s općinama i gradovima na području Brodsko-posavske županije i 
Županijom Brodsko-posavskom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog 
i društvenog razvitka. 
 Općina Bukovlje, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među 
općinama u Republici Hrvatskoj, može osnivati s drugim općinama odgovarajuću udrugu. 
 

Članak 9. 
 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog 
razvitka, Općina Bukovlje uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne samouprave 
drugih država. 
 Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji 
Općine Bukovlje s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi 
Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima. 
 Sporazum o suradnji koji je sklopila Općina Bukovlje s drugim jedinicama lokalne 
(regionalne) samouprave objavit će se u “Službenom vjesniku” Brodsko-posavske županije. 
 

Članak 10. 
 Općina Bukovlje u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Brodsko-posavske 
županije, te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, 
daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu. 
 Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime općine mogu podnositi 
Općinsko Vijeće i Općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova 
predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru. 
  
 II   SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

 
Članak 11. 

 Općina Bukovlje samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga 
i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. 

 
Članak 12. 

 Općina Bukovlje obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
stanovnika, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji 
se odnose na: 

 uređenje naselja i stanovanje, 
 prostorno i urbanističko planiranje, 
 komunalno gospodarstvo, 
 brigu o djeci, 
 socijalnu skrb, 
 primarnu zdravstvenu zaštitu, 
 odgoj i osnovno obrazovanje, 
 kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
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 zaštitu potrošača, 
 zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
 protupožarnu i civilnu zaštitu, 
 promet na svom području, 
 te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka 
odredit će se poslovi koje je općina dužna organizirati kao i poslovi koje će općina obavljati ako 
osigura uvjete za njihovo obavljanje. 
 Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovog članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će 
se općim aktima koje donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 13. 
 Općina Bukovlje može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta  prenijeti na 
Brodsko-posavsku županiju. Općina Bukovlje može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. 
ovoga Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima. 
 Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko 
vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela 
kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo. 
 Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati 
zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu 
sa zakonom. 
 Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na 
temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova. 
 

Članak 14. 
 Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, da Općini 
Bukovlje, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova,  ako osigura dovoljno prihoda za 
njihovo obavljanje, a odnose se na: 
 školstvo, 
 zdravstvo, 
 prostorno i urbanističko planiranje, 
 gospodarski razvoj, 
 promet i prometnu infrastrukturu 
  Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Općina Bukovlje može pokrenuti i zajedno s 
drugim općinama i gradovima. 
 

Članak 15. 
 Općina Bukovlje u okviru samoupravnog djelokruga: 
 raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine, 
 promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja 

prirodnih i prostornih mogućnosti, 
 vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,  odgoja i 

osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne   kulture i športa, 
 osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog 

okoliša, 
 obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu 

Općine, 
 osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti, 
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 vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, organizira obavljanje 
komunalnih i drugih djelatnosti, 

 osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih 
interesa i potreba stanovništva, 

 obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Bukovlje, 
 potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno 

ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi, 
 potiče aktivnosti udruga građana, 
 promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa, 
 osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu, 
 osigurava uvjete za zaštitu potrošača, 
 donosi proračun Općine Bukovlje, 
 obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda, 
 obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima općinske zajednice za 

njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak. 
 Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela 
Općine Bukovlje u skladu sa zakonom. 
 
III    NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 16. 
 Stanovnici općine mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma, mjesnog zbora stanovnika i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom. 

 
Članak 17. 

 Lokalni referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom. 
 Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće. 
 Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati: 
- trećina članova Općinskog vijeća 
- Općinski načelnik 
- 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis općine. 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju stanovnici Općine Bukovlje koji imaju prebivalište 
na području Općine Bukovlje i upisani su u popis birača. 
 

Članak 18. 
 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: 
 područje za koje se raspisuje referendum, 
 naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o 

kojima će birači odlučivati na referendumu, 
 obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum, 
 referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, 
 dan održavanja referenduma, postupak provođenja, troškove i sl. 
 Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije 
proći manje od 20 niti više od 40 dana. 
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Članak 19. 
Ako su raspisivanje referenduma predložile osobe iz članka 17. ovog Statuta, Općinsko vijeće 

dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od prihvaćanja prijedloga. 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog 
vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Bukovlje, 
predsjednik Općinskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li 
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini i je li referendumsko pitanje sukladno 
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, 
Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja  takove odluke. 

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan 
nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike 
Hrvatske. 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 
 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke 

donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 
  

Članak 20. 
 Općinsko vijeće Općine Bukovlje može tražiti mišljenje mjesnih zborova stanovnika o 
prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom ili statutom. 
 Aktom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje. 
 Općinsko vijeće može sazvati mjesni zbor stanovnika i za dio područja koji čini zasebnu 
cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično). 
 Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova stanovnika ne obvezuje predstavničko tijelo. 

 
Članak 21. 

 Stanovnici općine imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine Bukovlje donošenje 
određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom 
sadrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Bukovlje. 
 Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst  inicijative stanovnika 
 Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i OIB-u ustanoviti o kojoj 
se osobi radi su nevažeći. 
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od 
prijama prijedloga. 

 
Članak 22. 

 Stanovnici i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i 
pritužbe na rad tijela Općine Bukovlje, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelu Općine Bukovlje 
ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih 
dužnosti. 
 Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja. 
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IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE 
 

Članak 23. 
 Tijela općine Bukovlje su: 

 Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo, 
 Općinski načelnik, kao izvršno tijelo, 
 Jedinstveni upravni odjel, kao upravno tijelo. 

 
Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga općine podijeljene  su između  

Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela. 
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje 

poslova iz legislativne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u 
nadležnosti su Općinskog načelnika. 

 Ako se po naravi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je 
Općinsko vijeće. 

     Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se 
prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije 
određeno. 
 

PREDSTAVNIČKO TIJELO 
 

Članak 24. 
 Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Bukovlje i tijelo lokalne samouprave 
koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom. 
  

Članak 25. 
Općinsko vijeće: 

 donosi Statut Općine Bukovlje, 
 donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine 

Bukovlje, 
 donosi Proračun, odluku o izvršavanju  Proračuna i Godišnji obračun Proračuna, 
 nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine Bukovlje, 
 donosi smjernice rada Općine Bukovlje , 
 utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Bukovlje, 
 donosi dokumente prostornog uređenja Općine Bukovlje, 
 donosi  Poslovnik Općinskog vijeća, 
 bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 
 imenuje, bira i razrješava osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom, 
 osniva i ukida te određuje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Bukovlje, 
 osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i 

drugih djelatnosti od interesa za Općinu Bukovlje te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i 
preoblikovanjima u skladu sa zakonom, 

 odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Bukovlje s 
drugim jedinicama lokalne samouprave, 

 odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim 
društvima kojih je Općina Bukovlje osnivač, ako zakonom, ovim Statutom odnosno posebnom 
aktom Općinskog vijeća odlučivanje nije povjereno drugom tijelu, 

 odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obaveza trgovačkih 
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društava  i javnih ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina Bukovlje, 
 dodjeljuje javna priznanja Općine Bukovlje, 
 odlučuje o osnivanju odnosno pristupanju Općine Bukovlje udruzi općina te uspostavljanju 

suradnje Općine Bukovlje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država, 
 odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima, 
 raspisuje lokalni referendum za područje Općine Bukovlje, 
 donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom, 
 obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost. 

 
Članak 26. 

 Općinsko vijeće ima trinaest članova izabranih na način određen zakonom. 
 Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj  je 
nazočna većina članova Općinskog vijeća. 
 

Članak 27. 
 Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju 
svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno 
odredbama  Zakona. 
 Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama  Zakona. 
 

Članak 28. 
 Članovi Općinskog vijeća  nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, 
zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela. 
 Članu Općinskog vijeće koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 
prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti 
mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. 
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata 
može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana 
prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu 
počinje mirovati protekom tog roka. 

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 
2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od 
dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku. 

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja 
s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 29. 

 Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 
 Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 
sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela. 
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 Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća. 
 Članovi predstavničkog tijela imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju 
dužnost. 
 Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Općine 
Bukovlje i Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom. 
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 

Članak 30. 
Članu predstavničkog tijela mandat prestaje u slijedećim slučajevima: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku 
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske odluke, 
4. ako mu prestane prebivalište na području Općine Bukovlje, danom prestanka prebivališta. 
 
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije 
mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva 

 
Članak 31. 

 Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća. 
 Statut Općine Bukovlje, Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se 
većinom        glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Općinsko vijeće ne odluči da se o 
nekom pitanju glasuje tajno. 

Poslovnikom o radu predstavničkog tijela uredit će se osiguranje praćenja rasprave i 
sudjelovanje u   radu i odlučivanju. 

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik i njegov zamjenik. 

Sjednice Općinskog vijeća  su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u 
slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom jedinice. 

Sjednice predstavničkog tijela mogu se sazivati i elektroničkim putem. 

 
Članak 32. 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća. 
 Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao 
i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. 
 Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova 
Općinskog vijeća. 
 O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne 7 dana od dana dostave 
prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća. 
 Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana 
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dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća. 
 Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog 
vijeća. 
 Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje predsjedniku i/ili potpredsjednicima Općinskog 
vijeća, članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog 
prije isteka roka od šest mjeseci od njihova odbijanja. 
  Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju na način da se jedan potpredsjednik bira 
iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
 

Članak 33. 
 Članovi Općinskog vijeća mogu Općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovom radu. 
 Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednici Općinskog vijeća ili u pismenom obliku 
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 34. 
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom 

vijeću sukladno odredbama Statuta općine Bukovlje. 
 Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće može od Općinskog načelnika tražiti 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga koje Općinski načelnik podnosi sukladno 
odredbama Statuta Općine Bukovlje. 
 

Članak 35. 
 Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne 
primaju plaću. 

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u 
skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća. 

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
  

Članak 36. 
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, presjeda sjednicama i 

predstavlja Općinsko vijeće. 
 Predsjednik Općinsko vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 
članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka 
ovoga članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 

Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 
jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 3., 4 i 5. ovog članka 
mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavim. 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana 
donošenja, te dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode Općinskom načelniku 
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Članak 37. 
 Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 
obavljanju dužnosti zamjenjuju potpredsjednici. 
 Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednici su dužni pridržavati se uputa predsjednika. 
 Predsjedniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je 
povjerio potpredsjednicima. 

 
Članak 38. 

 Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i 
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga 
Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u 
rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se 
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom Općinskog vijeća o osnivanju radnog 
tijela. 

 
Članak 39. 

 Članovi Općinskog vijeća imaju pravo: 
 predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata, 
 postavljati pitanja Općinskom načelniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i tražiti 

razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga, 
 na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća, 
 ostala prava koja su regulirana zakonom, te Poslovnikom Općinskog vijeća 
 uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost 
 

Članak 40. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i 
tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, 
prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća i članova Općinskog vijeća. 

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 
 IZVRŠNO TIJELO 
 

Članak 41. 
 Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine Bukovlje. 
 Općinski načelnik ima zamjenika Općinskog načelnika. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost 
Općinskog načelnika u slučajevima propisanim ovim Zakonom. 

Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je zamjenik Općinskog načelnika koji je 
izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim načelnikom, a dužnost Općinskog načelnika 
obnaša ako je mandat Općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata. 

Zamjenik iz stavka 3. i 4. ovoga članka koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva 
prava i dužnosti Općinskog načelnika. 

 Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom 
zakonom, a stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.  
 

Članak 42. 
 Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona: 
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-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, 
-danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od jednog mjeseca, 
-danom prestanka prebivališta na području Općine Bukovlje, 
-danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
-smrću.  

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike 
Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga 
Općinskog načelnika. 

 
Članak 43. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 
referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača  

– 2/3 članova predstavničkog tijela. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača, Općinsko 
vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5.  Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je 
li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 
zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog 
vijeća. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika. 

Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika. 

Odluka o opozivu Općinskog načelnik i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta 
većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici. 

 
Članak 44. 

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata 
raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran 
zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost 
Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata,  
neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a dužnost Općinskog načelnika do 
kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim. 
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Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom 
zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Općinskog načelnika. 

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Općinskog načelnika raspisat će se 
prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, 
raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Ako Općinskom načelniku  mandat prestane prije isteka 2 godine mandata pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela  će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog 
načelnika. 
 

Članak 45. 
Općinski načelnik zastupa općinu. 

Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova 
državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine. 

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 
donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 
dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka  ovoga članka, 
Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u 
županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost 
odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta. 

 
Članak 46. 

Izvršne poslove obavlja u općini Općinski načelnik. 

Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika u skladu sa 
statutom i Zakonom. 

Članak 47. 

Općinski načelnik: 

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 

3. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njihovoga 
samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 
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4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, 
u skladu sa zakonom i statutom, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina općine i drugom raspolaganju  imovinom 
u skladu s ovim Zakonom, statutom općine i posebnim propisima, 

6. imenuje i razrješuje predstavnike općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih 
pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 

7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. 

U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka Općinski načelnik može odlučivati o visini 
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom 
raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik može 
odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može 
odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje 
ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. 

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom  raspolaganju  imovinom većom 
od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje Općinsko vijeće. 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka Općinski načelnik dužan je 
objaviti u prvom broju službenog glasila jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) 
samouprave koji slijedi nakon donošenja odluke.. 

 
Članak 48. 

 Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju 
svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik. 

Općinski načelnik u skladu sa Statutom može obavljanje određenih poslova iz svog 
djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanje povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se 
uputa Općinskog načelnika. Povjeravanje poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje 
odgovornost Općinskog načelnika. 

 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 
Članak 49. 

 Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave 
prenijetih na općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.. 

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom općine u skladu sa 
Statutom i zakonom. 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski 
načelnik. 

                                                           Članak 50. 
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela: 

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje, 

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi 
dovode do prestanka službe, 

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine, ili neosnovano ne izvršava odluke 
tijela općine, ili postupa protivno njima, 
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4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči općini veću štetu, ili ako 
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju 
poslova općine. 

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 4. ovoga članka rasporedit će se na drugo 
slobodno radno mjesto u okviru Jedinstvenog upravnog odjela, za koje ispunjava stručne uvjete. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, pročelnik je odgovoran 
Općinskom načelniku. 

U obavljanju poslova iz prethodnog stavka ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela dužan je pridržavati se uputa za rad Općinskog načelnika. 

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu 
uređena ovim Statutom i Zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos 
službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Članak 51. 
Jedinstveni upravni odjel u okviru prava i dužnosti Općine Bukovlje priprema prijedloge 

odluka i drugih akata, neposredno izvršava akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, prati stanje 
u upravnim područjima za koje je osnovano, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih 
akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća te 
obavlja i druge poslove. 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je raditi po 
smjernicama i preporukama Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. 

 
                                                            Članak 52. 
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i 

namještenici. 

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a 
namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove. 

Službenici u općini poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem 
tečajeva, seminara i školovanja. 

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje uređuju se aktima Općinskog vijeća 
i Općinskog načelnika u skladu sa Zakonom. 

 

Članak 53. 
Dvije ili više jedinica lokalne samouprave,  mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga 

samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje 
novčanih sredstava iz fondova Europske unije. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka 
jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, 
zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s 
posebnim zakonima. 

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja 
poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i 
njihovim statutima i općim aktima. 
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Članak 54. 
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz prethodnog članka 

odlučuje Općinsko vijeće. 

Temeljem odluke predstavničkih tijela Općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će 
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, 
odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo. 

 
V.    IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BUKOVLJE 
 

Članak 55. 
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju Općini Bukovlje čine 

njezinu imovinu. 
Općina Bukovlje upravlja, koristiti se i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog 

gospodara. 
 

Članak 56. 
Općina Bukovlje ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine Bukovlje moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa 
zakonom. 

Prihodi Općine Bukovlje su: 

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, 

2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava, 

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u kojima ima 
udio ili dionice, 

4. prihodi od naknada za koncesije, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propisuje, 

6. udio u zajedničkom porezu, 

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 

8. drugi prihodi određeni zakonom. 

 

Članak 57. 
Temeljni financijski akt Općine Bukovlje je Proračun. 

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
skladu s posebnim zakonom. 

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog Proračuna i 
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 

Članka 58. 
Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje 
njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 
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U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će Povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i raspisati 
prijevremene izbore za Općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu. 

Novo izabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 
dana od dana stupanja na dužnost. 

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana 
kada ga je Općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju Općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga 
članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni Općinski 
načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od 
dana objave rješenja. 

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan. 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka 
tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom Općinskom 
načelniku. 

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«. 

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene 
izbore za Općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.«. 

Članak 59. 
Ako Općinsko vijće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a 

najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela općine i drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca 
Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika ili Povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske. 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do 
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 
nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 
Općinski načelnik. 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže 
povjereniku novu Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni 
prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska Povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno 
odgovara Odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju 
za koje se donosi. 
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Članak 60. 
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine nadzire Općinsko vijeće. 

Članak 61. 
Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost 

materijalnog i financijskog poslovanja Općine Bukovlje. 

 
VI     AKTI OPĆINE BUKOVLJE 
 

Članak 62. 
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu 

sa svojim statutom. 
Prije nego što stupi na snagu opći akt, obavezno se objavljuje u službenom glasilu županije . 

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom 
može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave. 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 

Članak 63. 
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku 

propisan ovim Statutom , te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 64. 
Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća. 

 

Članak 65. 
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne 

akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 
stvari). 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to 
određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba donose prvostupanjska tijela državne uprave. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donosi Jedinstveni upranvi odjel, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije. 

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku. 

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno 
odredbama Zakona o upravnim sporovima. 

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 

 
Članak 66. 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije 
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
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Članak 67. 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 

Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni ne-upravni akt ništavim u slučaju: 
1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt općine, 
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu općine, 
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. 

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine 
dana od donošenja pojedinačnog akta. 

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, 
ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 
 

VII.  NADZOR  ZAKONITOSTI  I ZAŠTITA OPĆINE 

Članak 68. 
Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad 

zakonitošću rada i akata tijela općine Bukovlje. 

Članak 69. 
Na nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća, općih akata koje u samoupravnom djelokrugu 

donosi Općinsko vijeće, odluka koje donosi Općinski načelnik, Statuta općine Bukovlje, 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe  Zakona o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi. 

 
Članak 70. 

Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova državne uprave koji su prenijeti na tijela Općine 
Bukovlje može Općinskom načelniku davati naredbe. 

Vlada Republike Hrvatske može Općini Bukovlje oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih 
poslova državne uprave ako Općinski načelnik ne postupa po naredbama iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Članak 71. 
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće: 

1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike 
Hrvatske, 
2. ako Općinsko vijeće ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja, 
3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih 
povreda zakona i drugih propisa, 
4. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka, 
5. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca, 
6. ako ne raspiše referendum iz članka 24. stavka 5. i članka 40.b stavak 3  Zakona o lokalnoj i 
regionalnoj(područnoj) samoupravi,  
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7. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom 
financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz 
članka 69.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi.  

 
Članak 72. 

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća stupa na snagu danom 
objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predsjednik raspuštenoga Općinskog 
vijeća može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od 
objave rješenja. 

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitne naravi. 
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te 

presudu bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku raspuštenoga Općinskog 
vijeća. 

Odluka Visokog upravnog suda objavljuje se u »Narodnim novinama«. 

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za Općinsko 
vijeće u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u 
»Narodnim novinama«. 

 
Članak 73. 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabrani zajedno s njim: 

– ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u članku 84. stavku 1. točki 7. 
Zakona o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi novoizabrano Općinsko vijeće ne donese 
proračun u roku od 90 dana od konstituiranja, 

– ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku iz članka 69.a stavka 4. Zakona o lokalnoj i 
regionalnoj(područnoj) samoupravi.  

 
Članak 74. 

 U slučaju iz prethodnog članka  Vlada Republike 
Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
Općinskog vijećai izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu. 

 

Članak 75. 
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća i 

razrješenju Općinskog načelnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka predsjednik raspuštenog 
Općinskog vijeća i razriješeni Općinski načelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja. 

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitne naravi. 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te 
svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku raspuštenog 
Općinskog vijeća i razriješenom Općinskom načelniku. 

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«. 
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Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za Općinsko 
vijeće i Općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. 

 
Članak 76. 

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Povjerenika Vlade u općini Bukovlje: 
1. kada raspusti Općinsko vijeće, 
2. kada se u općini ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo predstavničko tijelo, 
3. kada se Općinsko vijeće ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona, 
4. kada prestane mandat Općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu i njihovom 
zamjeniku u slučaju iz članka 40.c stavka 1. i članka 40.d stavka 1., 5. i 6., te članka 69a  Zakona o 
lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi. . 
5. kada istovremeno raspusti Općinsko vijeće i razriješi Općinskog načelnika sukladno odredbama 
Zakona. 

Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u Općini 
Bukovlje. 

Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 
 

Članak 77. 
  Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
predložit će Vladi Republike Hrvatske imenovanje, odnosno razrješenje povjerenika Vlade kada se 
za to ispune uvjeti propisani ovim Zakonom. 

Za povjerenika Vlade u pravilu može biti imenovan rukovodeći službenik općine ili ureda 
državne uprave u županiji koji ispunjava sljedeće uvjete: 

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 
– protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti je osuđivan za kaznena djela za koja se postupak 
pokreće po službenoj dužnosti. 

Vlada Republike Hrvatske razriješit će dužnosti povjerenika prije isteka vremena na koje je 
imenovan: 
– ako to sam zatraži, 
– ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za izbor iz stavka 2. podstavka 2. ovoga 
članka, 
– ako ne obavlja dužnost sukladno Zakonu. 

Povjerenik je u svom radu samostalan i odgovoran Vladi Republike Hrvatske.«. 
 

Članak 78. 

Povjerenik može: 

– donositi ili mijenjati opće akte općine, osim proračuna, samo ako je to potrebno radi provedbe 
zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom, 

– raspolagati imovinom općine samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili 
dovršenja ranije započetih poslova, 
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– donositi odluke o imenovanjima samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada 
Jedinstvenog upravnog odjela i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik općina, u kojem slučaju je 
ovlašten imenovati vršitelje dužnosti, 

– zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo 
znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili 
izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova. 

Povjerenik je u svojem postupanju dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja 
određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na općinu. 

U slučaju iz članka 58. ovog Statuta povjerenik može predstavničkom tijelu predložiti 
donošenje odluke o privremenom financiranju ako ju predstavničko tijelo nije donijelo. 

Članak 79. 
Danom konstituiranja Općinskog vijeća prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova iz 

djelokruga Općinskog vijeća, a prvim radnim danom koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora Općinskog načelnika  prestaje ovlast Povjerenika za obavljanje poslova Općinskog načelnika. 

VI   PRAVA IZABRANIH I IMENOVANIH OSOBA 

Članak 80. 
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 

profesionalno. 
Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 

dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu  o tome na koji način će obnašati dužnost. 
Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga 

članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 
Danom stupanja na dužnost osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka 

mandata određen posebnim zakonom. 
Općinski načelnik i njego zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 

mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom 
odjelu. 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave 
obavijesti iz stavka 5. ovoga članka. 

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 
godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Članak 81. 
Osobe iz prethodnog članka Statuta  koje dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 

Osobe iz prethodnog članka koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za 
rad. 

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga 
članka, kao i druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika određuju se posebnim zakonom. 

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 
plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u 
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visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
profesionalnog obavljanja dužnosti. 

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja 
dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž 
osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su 
dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije 
prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku 
obavljanja dužnosti. 

Naknada iz stavaka 4. i 5. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna općine. 

Prije isteka roka iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno. 

Članak 82. 
Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je 

prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka 
na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih 
dužnosnika. 

Članak 83. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o 

početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i 
pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona. 

Članak 84. 
Predsjedniku i ostalim izabranim dužnosnicima Općinskog vijeća prava na temelju obavljanja 

dužnosti prestaju: 

– istekom mandata, 

– danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijejće razriješilo prije 
isteka mandata Općinskog vijeća, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno, 

– danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije 
tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, 

–danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke o raspisivanju 
redovnih izbora. 

Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene dužnosti 
dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i Jedinstvenom upravnom odjelu općine. 

Članak 85. 
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju 

danom stupanja na dužnost novoga Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom 
stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje 
poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika. 

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za Općinskog načelnika pa do dana stupanja na 
dužnost novoga Općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i 
nesmetano funkcioniranje općine 
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VII    JAVNA SLUŽBA 
Članak 86. 

 U okviru samoupravnog djelokruga Općina Bukovlje osigurava obavljanje javnih službi koje 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe stanovnika na području komunalnih, gospodarskih i društvenih 
djelatnosti, u skladu sa zakonom. 
 Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem 
trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne 
samouprave. 
 Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o 
koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama. 
 
VIII   JAVNOST RADA 

 
Članak 87. 

 Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, te Jedinstvenog upravnog 
odjela je javan. 
 Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća 
u skladu sa odredbama Poslovnika Općinskog vijeća. 
 Javnost rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, te Jedinstvenog 
upravnog odjela osigurava se: 
 -izvještavanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima priopćavanja 
 -objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu županije i na web stranici općine 
Bukovlje   

 
Članak 88. 

 Sjednice Općinskog vijeća su javne. 
 Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio sjednice Općinskog vijeća, kada se 
raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem 
povjerljivosti.  

 
Članak 89. 

 Općinski načelnik može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je 
javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, putem web stranice 
općine Bukovlje, kao i putem javnog poziva, a radi iznošenja prijedloga i primjedbi. 
 

Članak 90. 
 Općina Bukovlje organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na 
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene 
interese te ispunjavati građanske dužnosti. 

 
Članak 91. 

 Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u 
Jedinstvenom upravnom odjelu određuje odlukom Općinski načelnik. 
  Jedinstveni upravni odjel Općine mora u svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu uvid u 
važeće republičke zakone i opće akte Općine Bukovlje. 
 Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, 
uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 92. 
 Ostvarivanje javnosti rada tijela Općine Bukovlje pobliže se uređuju Poslovnikom Općinskog 
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vijeća. 
 

Članak 93. 
 Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom 
mjestu u zgradi treba biti istaknut raspored prostorija tijela Općine Bukovlje. 
 
IX    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 94. 

 Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine 
Bukovlje sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Općine 
Bukovlje u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom. 
 U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se 
neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta. 

 
Članak 95. 

 Općina Bukovlje donijet će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga 
Općine Bukovlje u rokovima određenim posebnim zakonima. 
 

Članak 96. 
 Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta. 
 Promjenu Statuta može predložiti Općinski načelnik, radno tijelo Općinskog vijeća, 
predsjednik Općinskog vijeća i 1/3 članova Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta. 
 Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može 
staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu. 
 Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Općinskog vijeća. 
 

Članak 97. 
 Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Bukovlje (“Službeni 
vjesniku” Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13). 

 
Članak 98. 

  Statut Općine Bukovlje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 
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