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Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 
110/18 i 32/20 ) i članka 29. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, br. 2/22), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 
2022. godine, donosi 
 
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  

 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 9/19 i 25/21),  
u članku 5. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „Upravnog odjela za opće, 
pravne i komunalne poslove“. 
 

 
Članak 2. 

U članku 11. stavku 1. točki 7. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
U stavku 1. točki 8. riječi „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel za opće, 
pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 3. 
U članku 27. stavku 2. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „Upravnog 
odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 4. 
U članku 41. stavku 2. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „Upravnog 
odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 
 

Članak 5. 
U članku 43. stavku 2. riječi „ Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel za 
opće, pravne i komunalne poslove“.  
 

Članak 6. 
U članku 55. stavku 3. riječi „ Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel za 
opće, pravne i komunalne poslove“.  

Članak 7. 



   

U članku 56. stavku 4. riječi „ Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel za 
opće, pravne i komunalne poslove“.  
 

Članak 8. 
U članku 57. stavku 2. riječi „ Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel za 
opće, pravne i komunalne poslove“.  
 

Članak 9. 
U članku 59. stavku 3. riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „Upravnog 
odjela za opće, pravne i komunalne poslove“. 
 

Članak 10. 
U članku 65. stavku 2. riječi „ Jedinstvenu upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel za 
opće, pravne i komunalne poslove“.  
 
 

Članak 11. 
Ova Odluka stupa na snagu danom prvog dana od dana objave u „Službenom 

Vjesniku“„Vukovarsko-srijemske županije“. 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 
    Darko Duktaj, mag.ing.el. 


