REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-02/02
URBROJ: 2188/02-03-18-1
Rokovci, 30.siječnja 2018. godine
Na temelju članka 33. 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, broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine
donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i
2/13), u članku 2. stavku 2. riječi: „Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja“ zamjenjuju
se riječima „Mandatnog odbora i Odbora za izbor i imenovanja“
Članak 2.
U članku 3. stavku 1. riječi „Mandatne komisije“ zamjenjuju se riječima „Mandatnog odbora“.
Članak 3.
U članku 4. stavku 5. riječi „Mandatnoj komisiji“ zamjenjuje se riječima „Mandatnom odboru“.
Članak 4.
U članku 5. riječi: „Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja“ zamjenjuju se riječima
„Mandatnog odbora i Odbora za izbor i imenovanja“.
Članak 5.
U članku 10. stavku 4. riječ „Komisije“ zamjenjuje se riječju „Odbor“.

Članak 6.
Članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Mandatni odbor.“
U stavku 3. riječ „Komisije“ zamjenjuje se riječju „Odbor“.
Članak 7.
Članak 16. mijenja se i glasi:

„Mandatni odbor čine predsjednik i dva člana.
Mandatni odbor bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.“

Članak 8.
U članku 17. stavku 1. i 2. riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju „Odbor“.
Članak 9.
U članku 18. stavku 1. riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju „Odbor“
U stavku 2. riječ „Komisije“ zamjenjuje se riječju „Odbora“.
Članak 10.
U članku 31. stavku 5. riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju „Odbor“.
Članak 11.
U članku 38. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:
„- ako ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se suglasio
predlagatelj akta“.
Članak 12.
U članku 57. stavku 4. iza riječi „vijeću“ dodaju se riječi: „i predsjedniku Savjeta mladih Općine
Andrijaševci“.
Članak 13.
U članku 69. stavku 2. podstavku 4. riječi „godišnji izvješće“ zamjenjuju se riječima „godišnji
izvještaj“
Podstavak 6., briše se.
Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 6.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova općinskog vijeća.“

Članak 14.
U članku 79. stavku 1. riječ „Komisije“ zamjenjuje se riječju „Odbora“.
Članak 15.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.
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