
  
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
  
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
         Općinsko vijeće  
 
KLASA: 363-05/22-01/04 
URBROJ: 2196-6-03-22-1 
Rokovci, 10. svibnja 2022.     
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 
137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 104. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 29. Statuta Općine Andrijaševci ( „Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 2/22), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 
8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2022. donijelo je  
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta 
za postavljanje privremenih objekata i naprava 

 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih 
objekata i naprava („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/15), u članku 6. stavak 
1. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „Upravnog odjela za opće, 
pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 2. 
U članku 7. stavku 3. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 3. 
U članku 9. stavku 1. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 4. 
 
U članku 11. stavku 4. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 5. 
U članku 12. stavku 1. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 6. 
U članku 27. stavku 2. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 
 



Članak 7. 
U članku 31. stavku 2. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

 
Članak 8. 

U članku 32. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „Upravnog odjela 
za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 9. 
U članku 33. stavku 1. podstavak 6. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se 
riječima: „Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 

  Darko Duktaj, mag.ing.el. 
 
 
 


