Na temelju članka 28. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13pročišćeni tekst zakona), Općinsko vijeće Općine Velika na 3. sjednici održanoj
30.10.2013. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Velika
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 19.st.1 Statuta Općine Velika (Službeno
glasilo Općine Velika br. 4/09., 2/13) na način da se briše dio koji glasi „radi
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine“
čl.19.st.2. mijenja se na način da se riječ „polovica“ zamijeni riječima „većina
vijeća mjesnih odbora“, riječi „20% birača upisanih u popis birača“ mijenja se
riječima „20% ukupnog broja birača u Općini“
čl.20.st.7. cijeli tekst se briše te se umjesto njega stavlja slijedeći tekst
„Referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i
njihovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u
kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika,
odnosno župana.“
čl.51. briše se cijeli tekst i zamjenjuje tekstom „Općinski načelnik u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
ima pravo u roku od 8 dana obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis,
te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji,
te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada tijela jedinica lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni
da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog
vijeća.“
Čl.103.st.2. cijeli tekst se briše i zamjenjuje tekstom „Opći akti stupaju na
snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu.
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