
godine, donesena na 13. sjednici Općinskog vijeća. STATUTARNU ODLUKU

o izmjeni i dopuni Statuta općine 

Članak 3. Donji Andrijevci

Planovi iz točke 2. sastavni su dio ove Odluke, a 
čuvaju se u Jednistvenom upravnom odjelu općine Članak 1.
Donji Andrijevci.

U Statutu općine Donji Andrijevci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09. i 

Članak 4. 2/11.) članak 17. mijenja se i glasi:

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana „Građani mogu neposredno sudjelovati u 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko- odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
posavske županije“. 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 Članak 18. mijenja se i glasi:
Donji Andrijevci, 27. 2. 2013.

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
PREDSJEDNIK prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg 

OPĆINSKOG VIJEĆA ak ta  i l i  d rugog p i t an j a  i z  d j e lok ruga  
Stanko Ćorić, v.r. 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 

4. koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini i 
većina vijeća mjesnih odbora, na području općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila 

Na temelju članka 135. Ustava Republike najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., odbora, na području općine, predstavničko tijelo 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12) i članka dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 
80. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09. i raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 
2/11.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju 
32. sjednici održanoj 27. 2. 2013. godine, donosi 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 
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tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 koji je izabran zajedno s njim u skladu sa člankom 
dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo 24. stavkom 5. ovoga Zakona o lokalnoj i 
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji 
(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, potrebnog broja birača u jedinici.
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za 
potrebnog broja birača u jedinici i je li zamjenika općinskog načelnika.
referendumsko pitanje sukladno odredbama Referendum za opoziv općinskog načelnika i 
Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije 
predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni 
uprave nadležno za lokalnu i područnu ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u 
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
ispravan, predstavničko tijelo raspisat će općinskog načelnika.
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog 
odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena 
uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 
nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis 
Republike Hrvatske. birača u jedinici.
Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće 
referendum o pitanjima iz svog djelokruga. se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona 
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani kojim se uređuje provedba referenduma.“
koji imaju prebivalište na području općine i upisani 
su u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Članak 4.
predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. 
N a  p o s t u p a k  p r o v o đ e n j a  r e f e r e n d u m a  koji glasi:
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim „Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana 
se uređuje provedba referenduma. ne obvezuje Općinsko vijeće.“
Na odluke donesene u svezi s referendumom i na Dosadašnji stavci 2 i 3. postaju stavci 3. i 4.  
referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do 
82. ovoga Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. Članak 5.

U članku 27. stavku 2. broj „15“ zamjenjuje se 
Članak 3. brojem „13“.

Članak 19. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je Članak 6.
izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 
referenduma. U članku 29. stavku 1. alineja 8. mijenja se i glasi:
Raspisivanje referenduma za opoziv može „ odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom 
kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. članka 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
Predstavničko tijelo raspisat će referendum za samoupravi,“ 
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Alineja 16. briše se. hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati 
profesionalno. 
U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik 

Članak 7. dužnosti ne obnašaju profesionalno imaju pravo na 
naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

Iza članka 31. dodaje se novi članak 31.a koji glasi vijeća.
Općinski načelnik:

„Članak 31.a
1. priprema prijedloge općih akata,

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih 
vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne akata Općinskog vijeća,
trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana 3. utvrđuje prijedlog Proračuna općine i 
od primitka zahtjeva. izvršenje Proračuna,
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 4. upravlja nekretninama, pokretninama i 
sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na imovinskim pravima u vlasništvu općine u 
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 
Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski aktom Općinskog vijeća,
načelnik, u roku od 8 dana. 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka nekretnina i pokretnina općine i 
sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev raspolaganju ostalom imovinom čija je 
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. godini koja prethodi godini u kojoj se 
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se pokretnina i nekretnina, odnosno 
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj 
Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga iznos veći od 1.000.000 kuna, općinski 
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti načelnik može odlučivati najviše do 
ništavima.“ 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji 

od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 
najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

Članak 8. otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
raspolaganje ostalom imovinom mora biti 

U članku 33. stavku 1. alineji 3. riječ „troškova“ planirano u Proračunu i provedeno u 
briše se. skladu sa zakonom,

6. imenuje i razrješuje predstavnike 
predstavnike općine u tijelima javnih 

Članak 9. ustanova, trgovačkih društava, i drugih 
pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 

Članak 36. mijenja se i glasi: 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 
regionalnoj samoupravi, osim ako 

„Općinski načelnik izvršno je tijelo u općini, posebnim zakonom nije drugačije 
zastupa općinu, te obavlja izvršne poslove u općini. uređeno,
Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i 7. upravlja prihodima i rashodima općine,
zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 8. up rav l j a  r a spo lož iv im novčan im 
načelnika, u slučajevima propisanim Zakonom o sredstvima na računu Proračuna općine,
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 9. odlučuje o davanju suglasnosti za 
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će zaduž ivan je  p ravn im osobama u 
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većinskom izravnom ili neizravnom obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. 
vlasništvu općine i o davanju suglasnosti Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 
za zaduživanje ustanova kojih je osnivač drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o 
općina, obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana 

10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo 
upravna tijela općine, zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od 

11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 
tijela, nedostatke u općem aktu.

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke 
13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik dužan 

tijela općine, je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika 
14. predlaže izradu prostornog plana kao i ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu 

njegove izmjene i dopune na temelju odluku o obustavi općeg akta.
obrazloženih i argumentiranih prijedloga Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 
fizičkih i pravnih osoba, dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke 

15. usmjerava djelovanje upravnih odjela i općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg 
službi općine u obavljanju poslova iz akta.“
samoupravnog djelokruga općine, 
odnosno poslova državne uprave, ako su 
preneseni općini, Članak 11.

16. nadzire rad upravnih odjela i službi u 
samoupravnom djelokrugu i poslovima U članku 46. stavku 5 riječi „općinski načelnik“ 
državne uprave, zamjenjuju se riječima „Općinsko vijeće“.

17. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji,

18. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela Članak 12.
mjesnih odbora,

19. obavlja i druge poslove predviđene ovim U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:
Statutom i drugim propisima. „Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom 

glasova svih članova bira predsjednika vijeća na 
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. vrijeme od četiri godine.“
točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je 
dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od 
donošenja i objaviti u službenom glasilu jedinice Članak 13.
lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave. Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz Brodsko – posavske županije“, osim članka 9. 
stavka 1. točke 9. ovog članka tromjesečno do 10. u stavka 3. i stavka 5. točke 5. i 6. koji stupaju na 
mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.“ snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora 
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

Članak 10. područne (regionalne) samouprave te općinskih 
načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 39. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine, ima pravo 
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OPĆINSKO VIJEĆE 5.

OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:012-01/13-01/01       Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o 
URBROJ:2178/04-03-13-1 javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 90/11) i  
Donji Andrijevci, 27. 2. 2013. članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
PREDSJEDNIK br. 10/09 i 2/11) načelnik općine Donji Andrijevci 

OPĆINSKOG VIJEĆA donosi 
Stanko Ćorić, v.r.                                     

PLAN NABAVE 

općine Donji Andrijevci za 2013. godinu

Članak1.

Plan nabave općine Donji Andrijevci za 
2013. godinu utvrđuje se kako slijedi: 

Pozicija u 
proračunu

Red. 
broj 

Predmet nabave 
Ev.  broj 
nabave  

Procijenjena 
vrijednost  

ako je poznata  

Vrsta 
postupka 

javne 
nabave  

Ugovor  o 
JN  ili 

okvirni 
sporazum  

Planirani 
pocetak
postupka
(I,II,III ili 
IV kvartal)

Planirano 
trajanje 

ugovora o 
JN/okvirnog 
sporazuma  

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.
1. Izgradnja cesta  01/13  280.000,00  Otvoreni  ugovor  II ili III  60 dana  R0097

 2. 

Izgradnja nogostupa 
(staza) u naseljima 

 02/13  
 132.000,00  

 Otvoreni  
 ugovor  

 II ili III  
      
     6o dana  

 R0099

 3.
 

Izgradnja 
malonogometnog 
igrališta u 
D.Andrijevcima

 

 
 03/13

 

 
 168.000,00

 

 
 Otvoreni

 

 
 ugovor

 

 
 
   

II ili III
 

 
 
     

60
 

dana
 

 
 R0107

 4.
 

Poduzetnička zona 
 -izgradnja-

 
 04/13

 
 280.000,00

 
 Otvoreni

 
 ugovor

 
 
  

II ili III
 

  
     

60 dana
 

 R0124

 
 5.
 

Uređenje autobusnih 
stajališta 
(nadstrešnice)u 
St.Topolju i Sredancima

 
 
 05/13

 
 
 67.560,00

 
 
 Otvoreni

 
 
 ugovor

 
 
 II ili III

 
 
 60 dana

 
 
 R0090
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