REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
Općinsko vijeće
KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2212/03-20-01
Bošnjaci, 27. veljače 2020.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 29. i 103. stavak 5. Statuta Općine
Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije broj 6/13 i 1/18, Općinsko
vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 24. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE BOŠNJACI
Članak 1.
U Statutu Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije br
06/13 i 1/18) članak 23. mijenja se i glasi glasi:
''Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu
nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu
opći akt''.
Članak 2.
Članak 31. stavak 2. mijenja se i glasi:
''Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće
akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, s izvatkom iz
zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku''.
Članak 3.
U članku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća Općine Bošnjaci u roku
od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis
te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi
otkloni uočene nedostatke, a ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan,
bez odgode, o tome obavijestiti tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta''.

Članak 4.
Članak 95. mijenja se i glasi:
''Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom
djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave,
svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu''.
Članak 5.
Članak 96. mijenja se i glasi:
''Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Članak 6.
Zadužuje se Odbor za Statut i Poslovnik da u roku od 90 dana od dana donošenja ove
Odluke pripremi potrebne izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bošnjaci i
pročišćeni tekst Statuta Općine Bošnjaci.
Članak 7.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije.
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