
   

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                  Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 021-05/21-02/01 
URBROJ:2188/02-03-21-2 
Rokovci, 17.veljače 2021. godine 
 
Na temelju članka 33. 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, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. 
Statuta Općine Andrijaševci („Službeni  vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br . 2/13, 
2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 38.sjednici održanoj dana 17. 
veljače 2021. godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

 POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 1. 
 U Poslovniku Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 
broj 12/09, 2/13, 2/18 i 2/20), u članku 21. stavku 1. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 
 

Članak 2. 
U članku 46 stavku 1. iza riječi „načelniku“ zarez  i riječ „zamjeniku načelnika“ brišu 

se. 
Članak 3. 

U članku 47. stavku 1. iza riječi „načelniku“ zarez  i riječ „zamjeniku načelnika“ brišu 
se. 

Članak 4. 
U članku 48. iza riječi „načelnik“ zarez  i riječ „zamjenik načelnika“ brišu se. 

 
Članak 5. 

 U članku 56. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: 
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava 
pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za 
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu održavati 
elektroničkim putem.“ 
 

Članak 6. 
 U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi: 



   

 „Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u 
slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.“ 
 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije, osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. koje koji stupaju na snagu 
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 
načelnike, gradonačelnike i župane. 
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