
 

 
 

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 98/19) i članka 23. Statuta Općine 

Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ br. 01/18) Općinsko vijeće Općine 

Brckovljani na 23. sjednici održanoj 05.03.2020. godine donosi: 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI  

STATUTA OPĆINE BRCKOVLJANI 

 

Članak 1. 

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Statut Općine Brckovljani („Službeni 

glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18). 

 

Članak 2. 

Mijenja se članak 25. stavak 2. Statuta na način da glasi: 

 

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

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa 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.“  

 

Članak 3. 

Mijenja se članak 41. stavak 2. Statuta na način da glasi: 

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

državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 

upravnom području.“ 

 

U stavku 4. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji“ zamjenjuju se 

riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 

Članak 4. 

U članku 45. stavku 1. riječi: „poslova državne uprave prenijetih na Općinu“ zamjenjuju se 

riječima: „povjerenih poslova državne uprave“. 

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i 

obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 

 

Članak 5. 

U članku 63. riječi: „ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji i“ te riječ: „središnja“ brišu 

se. 

 

 



Članak 6. 

Ova Izmjena i dopuna Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Brckovljani. 
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