
             

 

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 i 98/19) i članka 33. stavka  Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 11/18), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na 21.  

sjednici održanoj dana 12. svibnja 2020. godine,  donosi  

 

 

STATUTARNU ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

 

Članak 1. 

Ovom Statutarnom odlukom mijenja se i dopunjuje Statut Općine Brodski Stupnik objavljen u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ broj 11/18. 

   

Članak 2. 

U članku 14. iza riječi objavljuje se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 

mijenja se i glasi „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“. 

 

Članak 3. 

U članku 22. stavku 1. riječi „središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijelu 

državne uprave“, te u stavku 2. riječi „Središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuje se riječima 

„Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“. 

 

Članak 4. 

U članku 48. stavku 4. točki 24. riječi „ odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na 

općinu“ zamjenjuju se riječima „odnosno povjerenih poslova državne uprave“. 

 

U članku 48. stavku 5. iza riječi u prvom broju „Službenog vjesnika“ mijenja se i glasi 

„Službenih novina Općine Brodski Stupnik“. 

 

Članak 5. 

U članku 51. riječi „predstojnika ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji“ 

zamjenjuju se riječima “nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti 

mu odluku o obustavi općeg akta“. 

 

Članak 6. 

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasni: 

„Opći akti objavljuju se u Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“. 

 

Članak 7. 

Članak 75.  mijenja se i glasi: 

 „Nadzor zakonitosti općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 

djelokruga obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika 

koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 

15 dana od dana donošenja općeg akta.  



Predsjednik Općinskog vijeća dužan ja akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti 

općinskom načelniku. 

 

Ukoliko se u zakonom propisanom postupku utvrdi da su odredbe općeg akta u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, odluku 

o obustavi od primjene općega akta ili pojedinih odredaba općeg akta donosi nadležno tijelo 

državne uprave na način i u postupku kako je to propisano Zakonom o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi“. 

 

Članak 8. 

Članak 77. mijenja se i glasi:  

„ Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 

općih i drugih akata Općinskog vijeća. 

 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se davanjem priopćenja i održavanjem 

konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata Općinskog načelnika. 

 

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i davanjem 

informacija na način kako je to propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama.“ 

 

Članak 9. 

U ostalim dijelovima Statut općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 11/18) ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 10. 

Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brodski Stupnik stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

KLASA: 012-03/18-01/03 

URBROJ: 2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 12. svibanj 2020. godine 
PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 

 

Dostaviti: 

1. Dosje sjednica 

2. Pismohrana,  

3. Općinski načelnik  

4. Ministarstvo uprave  

5. Objava u Službenom vjesniku BPŽ 


