Temeljem članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19) te članka 30. Statuta Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/18.) Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 21. sjednici održanoj 10.03.2020. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE DONJA DUBRAVA
Članak 1.
U Statutu Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/18.), dalje: Statut, u članku 19. u stavku 2. brišu se riječi „središnjem“ i „središnje“.
Članak 2.
 	U članku 32. stavku 3. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 3.
 	U članku 45. stavku 3. točci 27. riječ „preneseni“ zamjenjuje se riječju „povjereni“.
Članak 4.
 	U članku 48. stavku 1. točci 1. riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ mijenjaju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 5.
 	Članak 96. mijenja se i glasi: 		„Članak 96.
Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća i u obavljanju povjerenih poslova državne uprave donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari) u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koja Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava  donosi u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Međimurske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa. 
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 Članak 6.
 	Članak 98. mijenja se i glasi:
„Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu“.
Članak 7.
 	Ove izmjene i dopune Statuta Općine Donja Dubrava stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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