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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br.
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15ispravak pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na
svojoj 28.sjednici održanoj dana 19. veljače 2020. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

Članak 1.
U Statutu Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13 i
2/18), u članku 22. stavak 1. riječi „središnjem tijelu državne uprave“ zamjenjuje se riječima „tijelu
državne uprave“.
U stavku 2. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijelo državne
uprave“.
Članak 2.
U članku 50. stavku 1. podstavku 1. riječi „predstojnika ureda državne uprave u Vukovarskosrijemskoj županiji “ zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu
opći akt“.
Članak 3.
U članku 89. stavku 3. riječi „danom objave“ zamjenjuju se riječima „prvog dana od dana
objave“.
Članak 4.

Članak 90. mijenja se i glasi:
„
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne
akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene
javne ovlasti.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom
ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno
odredbama Zakona o upravnim sporovima.“
Članak 5.
Članak 91. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog
djelokruga obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom
zakonu.“
Članak 6.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.
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