
             

Na temelju članka 8 i 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. i 123/17.) i članka 30. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik  na 6.  
sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donosi 

 

O D L U K U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

Članak 1. 
 

 U Statutu Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
8/09 i 3/13.) članak 4. mijenja se i glasi: 
 „ Općina Brodski Stupnik ima grb i zastavu. 
    Grb i zastava Općine Brodski Stupnik mogu se upotrebljavati na način kojim se 
poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine. 
    Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom Odlukom. 
    Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i 
drugim propisima. 
   Grb Općine Brodski Stupnik je trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja 
crvene boje. U sredini je bijeli – srebrni stup opleten zelenom stabljikom vinove loze s desno i 
ulijevo razvijenim listom i zlatnim grozdom. 
 Zastava Općine Brodski Stupnik je jednobojna, zlatno žute boje s grbom općine u 
sredini zastave na sjecištu dijagonale. Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 
širine zastave. 
 Na temelju mjerila koje općim aktom utvrdi Općinsko vijeće, Općinski načelnik može 
odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine Brodski 
Stupnik. 
 Grb Općine Brodski Stupnik koristi se: 

1. U sastavu pečata Općinskog vijeća, načelnika i upravnog odjela. 
2. U službenim nastupima istaknutim na zgradama u kojima su smještena općinska 

tijela, 
3. Na službenim aktima i sličnim aktima kojima se služe općinska tijela, 
4. Na diplomamam, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće, 
5. Za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u interesu općine, 
6. U drugim prigodama, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama Odluke 

o grbu i zastavi. 
Zastava Općine Brodski Stupnik ističe se: 
1. Stalno na zgradama svih općinskih tijela, 
2. Prigodno obilježavanje dana općine te državnih blagdana, 
Zastava Općine Brodski stupnik može se isticati: 
1. Pri javnim skupovima (političkim, znanstvnim, kulturno-umjetničkim, športskim i 

dr.) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u skladu s pravilima i 
običajima održavanja takvih skupova, 

2. U drugim prigodama, ako njezina uporaba nije u suprotnosit s odredbama 
Odluke.“ 

 
 



Članak 2. 
 

 Članak 21. mijenja se i glasi: 
 „Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom i statutom. 
 Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka 
može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta podnijeti jedna trećina članova Općinskog 
vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% 
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine. 
 Referendum raspisan radi  prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja Općine nije obvezujući. 
 Osim iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka referendum se može raspisati i radi 
opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 
 Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 
Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća. 
 Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavat osobne podatke i 
vlastoručni potpis birača. 
 Odluka o opozivu Općinskog načelnika 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.  
 Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog 
referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika. 
 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Općinskog 
vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana 
primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 
 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će 
raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. 
 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog 
zamjenika podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 8.i 9. 
ovog članka. 
 Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 
predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, 
te ako je raspisivanje referenduma predložila većina mjesnih odbora na području općine, 
predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.“ 

 
Članak 3. 

 
 Članak 22. mijenja se i glasi: 
 „ Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, 
područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu 
odnosno naznaku pitanja o kojem će biraču odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima 
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o 
kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, 
odnosno području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 
  

 



Članak 4. 
 

 Članak 24. mijenja se i glasi: 
 „ Općinsko vijeće  Općine Brodski Stupnik može tražiti mišljenje od mjesnog zbora 
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom i  ovim Statutom. 
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna 
trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik. 
 Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku 
od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga. 
 Odlukom iz stavka 3. ovog članka  utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje 
te rok u kojem je rezultate održanog zbora  građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.  
 Zbor građana saziva Općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz 
stavka 3. ovog članka. 
 Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 
 Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost namjanje 
10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
 Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose 
većinom glasova prisutnih građana. 
 Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“ 
 

Članak 5. 
 

 Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi: 
 „Općinsko vijeće odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina 
njegovih članova. 
 Statut, Proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju 
referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koju je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vrijeće donosi 
dvotrećinskom većinom glasova svih članova.“ 
 

Članak 6. 
 

 Članak 32. mijenja se i glasi: 
 „ Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, 
- predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata, 
- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi  Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog načelnika i Općinskog vijeća 
- brine o zaštiti prava vijećnika i 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i poslovnikom Općinskog 

vijeća“ 
 
 
 
 



Članak 7. 
 

 Članak 35. mijenja se i glasi: 
 „ Član Općinskog vijeća ima pravo: 
   -      sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, 
   -      raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice  
           Općinskog vijeća, 

- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i 
podnositi amandmane na prijedloge akata, 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća, 
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika, 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima 

raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati, 
- tražiti i dobiti potrebne podatke za obavljanje dužnosti vijećnika od 

upravnog tijela Općine brodski Stupnik. 
 
Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom. 
Vijećnici imaju pravo na opravdan, neplaćen izostanak s posla radi sudjelovanja u 

radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
Mandat članova predstavničkog tijela počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća 

izabranih na redovnim izborima i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o 
raspisivanju sljedećih redovnih izbora. 

Mandat članova predstavničkog tijela izabranih na prijevremenim izborima traje od 
dana konstituiranja predstavničkog tijela da isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela 
izabranog na redovnim izborima.“ 
 

Članak 8. 
 

 Članak 42. stavak stavak 3. mijenja se tako da se iza riječi „profesionalno“ dodaje  
rečenica : „Načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti 
način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 
 U članku 42. stavku 6. dodaje se točka 20 koja glasi: 
 „Načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i 
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom.“ 
 

Članak 9. 
 

 Članak 49. mijenja se i glasi: 
 „Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati  
na način propisan člankom 21. ovog statuta. 
 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 i njegovog 
zamjenika.“ 
 

Članak 10. 

 Članak 50. briše se. 

Članak 11. 

 Članak 51. postaje članak 50. te se mijenja i glasi: 
„Općinski načelnik i njegov zamjenik izabrani na neposrednim izborima odlučuju hoće li 
dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. 



 Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini o tome na koji način će obnašati dužnost. 
 Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. 
ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 
 Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti 
nadležnom upravnom tijelu općine. 
 Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave 
obavijesti iz stavka 4. ovoga članka. 
 Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja 
dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 
 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 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 dućnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 
šest 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 prava na naknadu po 
prestanku obavljanja dužnosti. 
 Naknada iz stavka 4. i 5. ovog članka isplaćuje se na teret proračuna Općine. 
 Prije isteka roka iz stavka 4. i 5. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti 
zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja 
profesionalno. 
 Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na 
naknadu za rad koja je određena posebnim zakonom.“ 
 

Članak 12. 
  

Članak 51 a briše se. 
Članak 13. 

 
 Članak 52. postaje članak 51. te se mijenja stavak 2 koji glasi: 
 „Upravno tijelo Općine Brodski Stupnik u okviru svog djelokruga utvrđenog 
posebnom odlukom neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća i 
Načelnika i odgovorno je za stanje u područjima za koje je osnovano.“ 

 
Članak 14. 

 
 Članak 52 a postaje članak 51 a. 
 Članak 53. postaje članak 52. 
 Članak 54. postaje članak 53. 
 Članak 55. postaje članak 54. 

 
 
 
 
 



Članak 15. 
 

 Članak 56. postaje članak 55, te se mijenja se i glasi: 
 „Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% posto građana 
upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi 
predstavničkog tijela, udruge sa sjedištem na području općine, te općinski načelnik.  
 Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose građani ili udruge prijedlog se u 
pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.  
 Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li 
prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim statutom. 
 Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da 
ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti obavijestit će o tome 
predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 
 Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću koje je dužno 
izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.“ 
 
 

Članak 16. 
 

 Novom članku 55. dodaje se članak 55. a koji glasi: 
 „ Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se: 

- podaci o predlagatelju (imena i prezimena, OIB, te adresa prebivališta 
fizičkih  osoba, naziv, OIB i sjedište pravne osobe), 

- podaci o predloženom području i granicama mjesnog odbora, 
- sjedište mjesnog odbora, 
- nacrt pravila mjesnog odbora, 
- prijedlog poslova  mjesnog odbora, 
- način financiranja.“ 

 
Članak 17. 

 
 Članak 57. postaje članak 56., a stavak 4. mijenja se i glasi: 

 „Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 
dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku od 30 dana od 
dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. Od dana raspisivanja izbora pa do 
dana izbora ne može proteći manje od 30 dana, niti više od 60 dana.“ 

 
Članak 18. 

 
Članak 58. postaje članak 57. 
Članak 59. postaje članak 58. 
Članak 60. postaje članak 59. 
Članak 61. postaje članak 60. 
Članak 62. postaje članak 61. 
Članka 63. postaje članak 62. 
Članak 64. postaje članak 63. 
Članak 65. postaje članak 64. 
Članak 66. postaje članak 65. 
Članak 67. postaje članak 66. 
 
 
 
 



Članak 19. 
 
Članak 68. postaje članak 67. te se mijenja i glasi: 
„Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Brodski 

Stupnik čine imovinu  Općine Brodski Stupnik. 
Općina Brodski Stupnik mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom 

pažnjom dobrog gospodara.  
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede 

upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja imovinom općine.“  
   

Članak 20. 
 Članak 69. postaje članak 68. 
 Članak 70. postaje članak 69. 
 Članak 71. postaje članak 70. 
 Članak 72. postaje članak 71. 
 Članak 73. postaje članak 72. 
 Članak 74. postaje članak 73. 

Članak 21. 
 
 Članak 75. postaje članak 74. te se mijenja i glasi: 
 „Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 
roku Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku 
propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 
 Odluku o privremenom financiranju  donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s 
posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske.“ 
 

Članak 22. 
 

 Članak 76. postaje članak 75. 
 Članak 77. postaje članak 76. 
 Članak 78. postaje članak 77. 

Članak 79. postaje članak 78. 
 Članak 80. postaje članak 79. 

Članak 81. postaje članak 80. 
 Članak 82. postaje članak 81. 
 Članak 83. postaje članak 82. 
 Članak 83.a postaje članak 82.a 
 Članak 84. postaje članak 83. 
 Članak 85 postaje članak 84. 
 Članak 86. postaje članak 85. 
 Članak 87. postaje članak 86. 
 Članak 88. postaje članak 87. 
 Članak 89. postaje članak 88. 
 Članak 90. postaje članak 89. 
 Članak 91. postaje članak 90. 
 Članak 92. postaje članak 91.  
 Članak 93. postaje članak 92. 
 Članak 94. postaje članak 93. 
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Članak 23. 

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda Pročišćeni tekst Statuta. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 
 

KLASA:012-03/18-01/01 
URBROJ:2178/03-02-18-2 
Brodski Stupnik, 30.  siječanj 2018. godine 

       Predsjednik Općinskog vijeća 
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 

 
Dostaviti: 

1. Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, na objavu 
2. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, n/r predstojniku 
3. Općinski načelnik, ovdje 
4. Jedinstveni upravni odjel, ovdje 
5. Dosje zapisnika 
6. Pismohrana  


