REBUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-03/18-01/01
UR.BROJ: 2121/07-01/18-164
Semeljci, 29. siječnja 2018. godine
Temeljem članka 35. Zakona o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/06, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 35. Statuta Općine Semeljci
(„Službeni glasnik“ Općine Semeljci, broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Semeljci na 7.
Sjednici održanoj dana 29. siječnja 2018. godine donosi

STATUTARNUODLUKU
o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Semeljci
Članak 1.
U Statutu Općine Semeljci („Službeni glasnik“ broj 2/13) u članku 1. brišu se riječi
„mjesna samouprava“.
Članak 2.
U članku 21. briše se stavak 2., odnosno riječi „Općinsko vijeće može pojedine
poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijet na mjesne odbore.“
.
Članak 3.
U članku 22. briše se riječ „mjesnog“.
Članak 4.
U članku 23. stavak 2. brišu se riječi „većina vijeća mjesnih odbora na području
Općine“.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Referendum raspisan radi prethodnog mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije
obvezujući“.
Članak 5.
U članku 24. stavku 2. iza riječi „Općine“ dodaju se riječi „i 2/3 članova općinskog
vijeća.
U stavku 4. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.

Članak 6.
U članku 25. stavak 1. riječi „Općinsko vijeće je dužno“zamjenjuje se riječima
„predsjednik Općinskog vijeća dužan je“, a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.
Dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi: „Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma
za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća
dužan je postupiti kao i u stavku 1. i 2. ovog članka.“
U stavku 4. brišu se riječi „te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća
mjesnih odbora na području Općine“.
Članak 7.
U članku 29. stavak 1. briše se riječ „mjesnog“.
Članak 8.
U članku 30. briše se stavak 2., odnosno riječi: „Zbor građana mjesnog odbora može
sazvati i vijeće mjesnog odbora.“
U stavku 3. riječi „mjesnog odbora“zamjenjuju se riječju „naselja“.
Članak 9.
Iza članka 35. dodaje se novi članak 35a. koji glasi:
„Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina
njegovih članova.
Statut, proračun, poslovnik Općinskog vijeća, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
odluka o raspisivanju referenduma donose se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća Općinsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“
Članak 10.
U članku 39. stavku 1. riječi „četiri godine“ zamjenjuje se riječima: „do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih
izbora“.
Članak 11.
U članku 58. stavku 1. točki 5. u prvoj rečenici iza riječi: „Općine Semeljci i“ dodaje
se riječ: „drugom“, a riječ: „ostalom“ briše se.
U drugoj rečenici „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima: „drugom
raspolaganju“, a u četvrtoj rečenici iza riječi: „te“ dodaje se riječ: „drugo“, a riječ:
„ostalom“ briše se.
U petoj rečenici iza riječi: „te“ dodaje se riječ: „drugom“, a riječ: „ostalom“ briše se.
Točka 27. briše se.
Dosadašnja točka 28. postaje 27.
Članak 12.

U članku 61. stavku 1. alineja 2. briše se.
Članak 13.
U članku 63. iza riječi „volonterski“ dodaje se zarez i riječi „osim u godini održavanja
redovnih lokalnih izbora“.
Članak 14.
U članku 67. briše se stavak 1., odnosno riječi:
„Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje
zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te poduzimaju propisane mjere.“
Članak 15.
Briše se glava „XI. MJESNA SAMOUPRAVA“
Dosadašnje glave XII, XIII, XIV, XV, XVI postaju XI, XII, XIII, XIV, XV.
Članak 16.
Brišu se članci: 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86.,
87. i 88.
Članak 17.
U članku 90. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „ gospodara“.
Članak 18.
U članku 91. stavku 2. alineji 6. brišu se riječi: „ i dodatni udio u porezu na dohodak
za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu“.
U alineji 7. riječi „i dotacije“ brišu se.
Članak 19.
U članku 101. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim
se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana
objave.“
Članak 20.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za statutarno – pravna pitanja Općinskog vijeća da utvrdi i
izda pročišćeni tekst Statuta Općine Semeljci.
Članak 21.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ Općine Semeljci.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl. ing.

