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 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, 98/19) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", 

broj 3/18), općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 22. sjednici održanoj 28. veljače 2020. godine, 

donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU   

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bukovlje 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18), u  

članku 14. stavak 1. riječi „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuje se riječima „tijela državne 

uprave„ 

Članak 2. 

 

U Statutu Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18), u  

članku 19. stavak 2. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijela državne 

uprave„. 

 U stavku 19. riječi „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijela državne 

uprave„. 

Članak 3. 

 

U članku 36. stavak 5. riječi „ čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove  

lokalne i područne (regionalne) samouprave“ zamjenjuju se riječima „čelnik tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu „. 

U stavku 8. riječi „ predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima 

„nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt „. 

 

Članak 4. 

 

U članku 44. stavak 6. riječi „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima „ tijelo državne uprave za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu „. 

 

Članak 5. 

 

Članak 45. mijenja se i glasi: 

 „Općinski načelnik zastupa općinu. 

 Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave za obavljanje poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor  u 

odgovarajućem upravnom području. 

 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 nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt  i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“ 
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Članak 6. 

 

U članku 67. stavak 1. riječi „nadležna središnja tijela državne uprave“ zamjenjuju se 

riječima „ nadležna tijela državne uprave„. 

 

Članak 7. 

 

Članak 70. mijenja se i glasi: 

„Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova 

državne uprave može upravnim tijelima jedinica uprave davati opće i pojedinačne upute te 

poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave“ 

 

Članak 8. 

 

U članku 71. stavak 1. riječi „središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu „. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 73. stavak 1. riječi „središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima „tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu „. 

 

Članak 10. 

 

 U članku 77. stavak 1. riječi „Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu“ zamjenjuju se riječima „Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu „. 

Stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Za povjerenika Vlade u pravilu može biti imenovan rukovodeći službenik jedinice lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave 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.“ 
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Članak 11. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije«. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/02 

URBROJ:2178/25-02-20-2      

Bukovlje, 28. veljače  2020. godine  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                   Danijel Kovačević, inž.građ. 

          

   


