REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2188/02-03-18-1
Rokovci, 30.siječnja 2018. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br.
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
32. Statuta Općine Andrijaševci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije, br . 2/13), a u
vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine
Andrijaševci na svojoj 8.sjednici održanoj 30. siječnja 2018.godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

Članak 1.
U Statutu Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13),
u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
''Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.''

Članak 2.
U članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“

Članak 3.
U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine
Andrijaševci nije obvezujući.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 4.
U članku 21. stavku 2. iza riječi „Općine“ dodaju se riječi: „i 2/3 članova općinskog vijeća“.
U stavku 4. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.

Članak 5.
U članku 22. stavku 1. riječi: „Općinsko vijeće je dužno“ zamjenjuju se riječima „predsjednik
općinskog vijeća dužan je dostaviti“, a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli
birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao u stavku 1. i 2. ovoga članka.“

Članak 6.

U članku 27. stavku 4. dodaje se rečenica:
„Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.“

Članak 7.
U članku 36. stavku 1. riječi „četiri godine“ zamjenjuje se riječima: „do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte
godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“.
U stavku 2. iza riječi „redovnim izborima“ dodaju se riječi „koji se održavaju svake četvrte godine
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“.

Članak 42. mijenja se i glasi:
„Radna tijela Općinskog vijeća su:
-

Članak 8.

Odbor za izbor i imenovanja,
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Mandatni odbor.“

Članak 9.
U članku 43. riječ „Komisija“, zamjenjuje se riječju „Odbor“.
Članak 10.
U članku 44. riječ „Komisija“, zamjenjuje se riječju „Odbor“.
Članak 11.
U članku 45. riječi „Mandatna komisija“ zamjenjuju se riječima „Mandatni odbor“.
Članak 12.
U članku 52. iza dosadašnjeg stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„ Osobe iz stavka 1. ovog članka koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način
obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

Članak 13.

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi općinskog vijeća, udruge sa sjedištem
na području Općine te općinski načelnik.“
Članak 14.
U članku 77. stavku 2. riječi „raspustiti vijeće mjesnog odbora“, zamjenjuju se riječima „općinskom
vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora“.

Članak 15.
U članku 79. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.
Članak 16.
U članku 80. stavku 1. podstavku 7. riječi „i dotacija“, brišu se.

Članak 17.
U članku 94. stavku 1. riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju „Odbor“.
Članak 18.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Andrijaševci ("Službeni vjesnik
Vukovarsko-srijemske županije", broj 2/13) i zakona, uskladit će se s odredbama ovih Izmjena i
dopuna Statuta Općine Andrijaševci i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.
Članak 19.
Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Andrijaševci stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije".
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