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opcinski nacelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj
na nacin i u rokovima propisanim zakonom.
Opcinski nacelnik može podneseni prijedlog
Proracuna povuci i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o Proracunu u
cjelini.
Ako se Proracun za narednu godinu ne može
donijeti prije pocetka godine za koju se donosi, a
opcinski nacelnik ne predloži privremeno
financiranje, nadležno radno tijelo Opcinskog
vijeca za Proracun ili najmanje 1/3 vijecnika imaju
pravo predložiti donošenje odluke o privremenom
financiranju.“

Broj: 3

OPCINSKO VIJECE
OPCINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:012-01/13-01/02
Urbroj:2178/04-03-13-1
DonjiAndrijevci, 27. 2. 2013.
PREDSJEDNIK
Stanko Coric, v.r.

3.
Članak 4.
Članak 105. mijenja se i glasi:
„Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog
vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne
trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana
od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski
načelnik, u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka
sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća,
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno
odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.“

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10) i članka 29. Statuta općine Donji
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, br. 10/09. i 2/11.), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 32. sjednici održanoj
27. 2. 2013. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja općine
Donji Andrijevci i Plana civilne zaštite općine
Donji Andrijevci

Članak 1.
Donosi se Plan zaštite i spašavanja općine Donji
Andrijevci i Plan civilne zaštite općine Donji
Andrijevci .

Članak 2.
Članak 5.
Ova Poslovnicka odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije«.

Plan zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci i
Plan civilne zaštite općine Donji Andrijevci
temelje se na Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i
velikih nesreća na području općine Donji
Andrijevci, koja je Odlukom KLASA:810-01/1001/16, URBROJ:2178/04-03-10-1 od 21.12.2010.
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godine, donesena na 13. sjednici Općinskog vijeća.

STATUTARNU ODLUKU

Članak 3.

o izmjeni i dopuni Statuta općine
Donji Andrijevci

Planovi iz točke 2. sastavni su dio ove Odluke, a
čuvaju se u Jednistvenom upravnom odjelu općine
Donji Andrijevci.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 1.
U Statutu općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09. i
2/11.) članak 17. mijenja se i glasi:
„Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.“

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 2.
KLASA:810-01/13-01/04
URBROJ:2178/04-03-13-1
Donji Andrijevci, 27. 2. 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stanko Ćorić, v.r.

4.

Na temelju članka 135. Ustava Republike
Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni
tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12) i članka
80. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09. i
2/11.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na
32. sjednici održanoj 27. 2. 2013. godine, donosi

Članak 18. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg
akta ili drugog pitanja iz djelokruga
predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom i Statutom.
Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje
referenduma može predložiti najmanje jedna
trećina članova predstavničkog tijela, općinski
načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za
koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini i
većina vijeća mjesnih odbora, na području općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila
najmanje jedna trećina članova predstavničkog
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma
predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje
referenduma predložila većina vijeća mjesnih
odbora, na području općine, predstavničko tijelo
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od
zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju
referenduma donosi se većinom glasova svih
članova predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od
ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko
tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem

