REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
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Bošnjaci, 05. ožujka 2021.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 139. Zakona o
lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) i
članka 29. i 103. stavak 5. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarskosrijemske županije broj 6/13, 1/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj
31. sjednici održanoj 05. ožujka 2021. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE BOŠNJACI
Članak 1.
U Statutu Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije
br 06/13, 1/18 i 3/20) članak 16. mijenja se i glasi:
''Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima
putem lokalnog referenduma, zbora građana i peticije, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Članak 2.
U članku 18. riječi ''i njegovog zamjenika'' se brišu.
Članak 3.
Članak 26. stavak 1. mijenja se i glasi:
''Građani imaju pravo dostavljati prijedloge i peticije Općinskom vijeću za
donošenje određenih akata ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća''.
Članak 4.
U članku 39. dodaje se stavak 2. 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 Općinskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem''.
Članak 5.
Članak 51. mijenja se i glasi:

''Općinski načelnik na početku mandata donosi odluku, a koju tijekom mandata
može promijeniti, o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog
vijeća, koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članu Općinskog vijeća za vrijeme obavljanja dužnosti privremenog zamjenika
načelnika mandat člana Vijeća miruje.
Općinski načelnik ima obvezu i dužnost, kao i pravo, biti nazočan na
sjednicama Općinskog vijeća Općine Bošnjaci.
Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili
volonterski. Ako Općinski načelnik dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti
status obavljanja dužnosti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori''.
Članak 6.
Članak 52. mijenja se i glasi:
''Privremeni zamjenik općinskog načelnika može obavljati samo redovne i
nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine Bošnjaci.
Za vrijeme obavljanja poslova Općinskog načelnika privremeni zamjenik
Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog načelnika''.
Članak 7.
U članku 53. stavak 1. riječi '' i zamjeniku općinskog načelnika'' se brišu''.
U stavku 2. riječi ''roka od dvije godine'' se brišu.
Stavak 3. briše se u cijelosti.
Članak 8.
Članak 54. mijenja se i glasi:
''Općinski načelnik može se opozvati u postupku propisanom člankom 18. ovog
Statuta.
Članak 9.
U članku 99. dodaje se stavak 3. koji glasi:
''Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava
na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive''.
Članak 10.
U članku 101. riječi ''i zamjenika općinskog načelnika'' se brišu.
Članak 11.
Zadužuje se Odbor za Statut i Poslovnik da u roku od 30 dana od dana
donošenja ove Odluke pripremi pročišćeni tekst Statuta Općine Bošnjaci.
Članak 12.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
''Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije.
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