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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
     Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. 
stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od 
zaraznih bolesti („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 79/07, 113/08 i 43/09), Programa 
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na 
području Vukovarsko – srijemske županije i 
članka 49. Statuta Općine Andrijaševci  
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09), općinski načelnik donosi: 
 

O D L U K U 
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj 

dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao 
posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti za period od 2013. do 2014. godine na 

području općine Andrijaševci  
 

Članak 1. 
     Ovom se odlukom uređuje provođenje 
preventivne i obvezno preventivne dezinsekcije, 
dezinfekcije i deratizacije ( u daljnjem tekstu: 
DDD) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti na području općine Andrijaševci u periodu 
od 2013. do 2014. g.  
 

Članak 2. 
     DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom 
području Općine Andrijaševci, a sukladno 
Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
na području Općine Andrijaševci.  
 

Članak 3. 
     Za provođenje navedenog Programa Općina 
Andrijaševci će prikupiti ponude i s 
najpovoljnijim ovlaštenim  izvoditeljem sklopiti 
ugovor o provedbi obveznih DDD mjera.     
. 

Članak 4. 
     Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih 
preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju 
se iz Proračuna Općine Andrijaševci za: 
a) domaćinstva i privatne posjede (privatne kuće i 
stambene zgrade) 
b) stambene i poslovne zgrade u vlasništvu 
Općine te pripadajuća zemljišta, pod uvjetom da 
nisu dani u najam 
c) javne prometne površine, zelene površine i 
parkove, nasipe vodotoka 
d) napuštena domaćinstva 
e) neuređena odlagališta otpada. 
 

Članak 5. 
     Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih 
preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju 
vlasnici, posjednici i zakupci za: 
a) poslovne objekte, poslovne  prostore i ustanove 
b) stambene i poslovne prostore u vlasništvu 
Općine koji su u zakupu drugih subjekata 
 

 
Članak 6. 

     Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih 
preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju 
javna poduzeća ili trgovačka društva za: 
a) objekte komunalne infrastrukture 
b) otvorene registrirane vodotoke. 
 

Članak 7. 
     Sredstva za stručni nadzor nad provedbom 
preventivnih i obveznih preventivnih DDD kao 
posebnih mjera iz članka 4., 5. i 6. osigurat će se 
u Proračunu Općine Andrijaševci za tekuću 
godinu. 
 

Članak 8. 
     Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih 
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, mora 
izvršiti povjereni posao u skladu sa važećim 
propisima, općim i posebnim uvjetima i pravilima 
struke.  
 

Članak 9. 
     Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske 
županije. 
 
KLASA: 501-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-01-13-1 
Rokovci, 30. siječnja 2013.godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 4. i 5. st. 1. i 3. Zakona o 
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 79/07, 113/08, 
43/09.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.) i 
članka 49. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 12/09), općinski načelnik  donosi 
 
PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA 

OD ZARAHNIH BOLESTI 
DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I 

DERATIZACIJA 
NA PODRUČJU OPĆINE ANDRIJAŠEVCI  

ZA 2013. GODINU 
 

Članak 1. 
     Donosi se godišnji Program mjera sprečavanja 
i suzbijanja zaraznih bolesti kroz provođenje 
preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije (u daljem tekstu: 
Program), koji se sastoji od osiguranja 
provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije, kao opće mjere na površinama, 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

4

prostorima, prostorijama ili objektima koji 
podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u 
građevinama, postrojenjima, prostorima, 
prostorijama, na uređaju i opremi osoba koje 
obavljaju gospodarske djelatnosti i u 
djelatnostima na području zdravstva, odgoja 
obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, 
turizma, obrta i usluga, športa rekreacije, na 
objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje 
otpadnih voda, u djelatnosti javnog prometa, u i 
oko stambenih objekta, na javnim površinama u  
naseljima, te na drugim objektima od 
javnozdravstvene i komunalne važnosti. 
 
Provođenja preventivne i obvezne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije: 
 
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća 
mjera provodi se radi održavanja higijene, te 
smanjenja, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili 
potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, 
štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca. 
 
Programom se utvrđuju mjere za sprečavanje i 
suzbijanje zaraznih bolesti, izvršitelji programa, 
sredstva, rokovi, te način plaćanja i provedbe 
Programa. 
 

Članak 2. 
     Općina Andrijševci  (u daljem tekstu: Općina) 
snosi troškove provedbe preventivne i obvezne 
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije kao jedan od obveznika provedbe 
mjera utvrđenih ovim Programom u 
domaćinstvima i privatnim posjedima (privatne 
kuće, stambene zgrade) i na onim zatvorenim 
objektima i prostorima, te javnim površinama 
kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja. 
Ukoliko su isti dani na korištenje ili upravljanje 
drugim pravnim subjektima, u tom slučaju ti 
subjekti će snositi troškove provedbe Programa. 
 

Članak 3. 
     Preventivnu i obveznu preventivnu 
dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u 
objektima, prostorima, te na površinama na 
području Općine Andrijaševci provodit će osoba 
ovlaštena za obavljanje dezinfekciju, dezinsekciju 
i deratizaciju sukladno propisima s kojom će 
Općina sklopit ugovor o obavljanju djelatnosti 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
području Općine,  nakon raspisanog natječaja i  
izbora najpovoljnijeg izvoditelja DDD mjera.  
 

Članak 4. 
     Stručni nadzor nad provedbom ovog Programa 
provodi Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-
srijemske sukladno odredbama čl. 24. stavka 3. 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
97/07, 113/08 i 43/09). 
Troškove stručnog nadzora iz prethodnog stavka 
ovog članka financira se iz proračunskih 
sredstava Općine. 

 
 
 

Članak 5. 
     Prijedlog Programa mjera zaštite pučanstva od 
zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i 
deratizacija na području Vukovarsko – srijemske 
županije za razdoblje od 2009. do 2013. godine, 
izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo 
Vukovarsko-srijemske županije Službe za 
epidemiologiju Vinkovci  sastavni je dio 
Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na 
području Općine Andrijaševci za 2013. godinu. 
 

Članak 6. 
     Ovaj Program stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske 
županije. 
 
KLASA: 501-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-01-13-2 
Rokovci, 30. siječnja 2013.godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof. 

 
 

 
 

Na temelju članka 18. Odluke o zakupu i 
kupoprodaji poslovnoga prostora, (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 
15/12), i članka 47. Statuta Općine Andrijaševci 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 2/13), Općinski načelnik Općine 
Andrijaševci donosi 

 
ODLUKU 

o visini početne mjesečne zakupnine  
za poslovne prostore u vlasništvu Općine 

Andrijaševci 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina početne 

mjesečne zakupnine za poslovni prostor, a prema 
zonama i vrstama djelatnosti. 

U Općini Andrijaševci postoji jedinstvena 
I.zona za naselje Rokovci i naselje Andrijaševci. 
 

Članak 2. 
 Početna mjesečna zakupnina za poslovni 
prostor obračunava se umnoškom površine 
poslovnog prostora (po m²) i visine jedinične 
zakupnine za poslovni prostor, prema vrsti 
djelatnosti  koje se obavljaju u poslovnom 
prostoru utvrđene ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
     Visine jedinične zakupnine za poslovni 
prostor, prema vrstama djelatnosti koje se 
obavljaju u navedenom poslovnom prostoru, 
utvrđuje se u slijedećim iznosima: 
 
1. Banke, mjenjačnice, osiguravajuća društva, 

igre na sreću (kladionice) – 30,00 kn/m², 
2. Kafići, gostionice i druge ugostiteljske 

djelatnosti – 27,00 kn/m², 
3. Trgovina (sve vrste trgovina) – 25,00  kn/m² 
4. Uredske i slične djelatnosti – 20,00 kn/m² 
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5. Obrtničke djelatnosti te proizvodne 
djelatnosti – 10,00 kn/m² 

6. Skladišni prostor (hale i slično) – 5,00 kn/m² 
 

Članak 4. 
      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o visini početne mjesečne 
zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
Andrijaševci(„Službeni vjesnik“ VSŽ, broj  7/11), 
 

 
 

Članak 5. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“  
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA :  372-03/13-01/03 
URBROJ :  2188/02-01-13-1 
Rokovci, 15.ožujka 2013. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof. 

 
 
     Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o 
javnoj nabavi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj  90/11) i članka 47. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, br. 2/13), Općinski načelnik 
Općine Andrijaševci dana 29.ožujka 2013. 
godine, donosi  
 
 

I.izmjene i dopune 
Plana nabave Općine Andrijaševci za 2013. 

godinu 
 

I. 
     Plan nabave Općine Andrijaševci za 2013. 
godinu, KLASA: 406-01/13-01/01, URBROJ: 
2188/02-01-13-1, od 18.1.2013. godine pod  
točkom III. mijenja se i dopunjuje u dijelu  kako 
slijedi:    
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Veza na 
osnovni 

Plan 
nabave 

(izmjena/d
opuna) 

Red. 
br. 

Predmet 
nabave 

Evidencijski 
broj nabave 

Procijenjena 
vrijednost 

nabave ako je 
poznata(bez 
PDV-a) u kn 

Vrsta 
postupka 

JN 

Ugovor o javnoj 
nabavi/okvir. 

sporazum 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 

sporazuma 

Napomena 

Izmjena/ 
red.br. 1.  

1. Opskrba 
električnom 
energijom 

EMV-1/13 120.000,00 otvoreni  ugovor o JN listopad/  
studeni 

12 mjeseci  

Veza na 
osnovni 

Plan 
nabave 

(izmjena/d
opuna) 

Red. 
br. 

Predmet 
nabave 

Evidencijski 
broj nabave 

Procijenjena 
vrijednost 

nabave ako je 
poznata(bez 
PDV-a) u kn 

Vrsta 
postupka 

JN 

Ugovor o javnoj 
nabavi/okvir. 

sporazum 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 

sporazuma 

Napomena 

Izmjena/       
red.br.3. 

2. Izgradnja 
Vatrogasnog 
doma – I.etapa 

EMV-3/13 80.000,00 otvoreni ugovor o JN rujan 4 mjeseca  

Izmjena/    
red.br. 4. 

3. Izgradnja 
prostorija 
sportskih 
klubova na 
igralištu NK 
„Frankopan“ – 
I. etapa 

EMV-4/13 95.280,00 otvoreni ugovor o JN srpanj/ 

kolovoz 

4 mjeseca  

Izmjena/ 
red.br. 15 

4. Sitni inventar - 7.200,00 - - - - tzv. 

bagatelna 

Dopuna 
Plana JN 

5. Nabava 
računalne 
opreme 

- 12.000,00 - - - - tzv. 

bagatelna 

Dopuna 
Plana JN 

6. Nabava 
računalnog 
programa za 
uredsko 
poslovanje 

- 8.000,00 - - - - tzv. 

bagatelna 
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II. 
     Za provedbu ovog Plana zadužuje se Jedinstveni 
upravni odjel Općine Andrijaševci.  

 
III. 

     Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije 
te na službenim internetskim stranicama Općine 
Andrijaševci. 

 
KLASA: 406-01/13-01/01  
URBROJ: 2188/02-01-13-4 
Rokovci, 29. ožujka 2013. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Jozo Škegro, prof. 

      
 
 

7
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OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

   
     Na temelju članka 54 Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno 
tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,50/11 i 
144/12), članku 139. Zakona o lokalnim izborima 
(NN 144/12) te članka 32. Statuta Općine 
Bogdanovci („Službeni vjesnik VSŽ, broj 17/09 ) a 
u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine 
Bogdanovci na 30. sjednici održanoj dana 27. 
ožujka 2013.godine, donijelo je: 
 

STATUT  
OPĆINE BOGDANOVCI 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
     Ovim Statutom  podrobnije se uređuje  
samoupravni djelokrug Općine Bogdanovci, 
njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo u i 
način rada tijela Općine Bogdanovci, načina 
obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja 
građana u odlučivanju, provođenje referenduma u 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna 
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja 
s drugim jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te druga pitanja važna za 
ostvarivanje prava i obveza Općine Bogdanovci. 

 
Članak 2. 

      Općina Bogdanovci je jedinica lokalne 
samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj. 

Općina obuhvaća područja naselja: 
Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. 
Općina Bogdanovci obuhvaća područje omeđeno 

granicama katastarskih općina: 
Jankovci, Cerić, Marinci, Bršadin, Vukovar, 

Berak, Negoslavci, Slakovci, Orolik i Srijemske 
Laze. 

Granice Općine Bogdanovci mogu se mijenjati na 
način i po postupku koji su propisani zakonom. 

 
Članak 3. 

Općina Bogdanovci je pravna osoba. 
Sjedište Općine Bogdanovci je: 
Bogdanovci, Bana Josipa Jelačića, 1. 
     
Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel 

Općine Bogdanovci imaju pečate. 
Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način 

njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće. 

  
 
 

II. OBILJEŽJA OPĆINE 
 

Članak  4. 
    Općina će naknadno izraditi grb. 
 

Članak 5. 
     Općina će naknadno izraditi zastavu. 

 
Članak 6. 

     Općinsko vijeće svojom odlukom utvrđuje 
potrebni opis grba općine, opis zastave općine i 
njihovu uporabu i čuvanje. 
 

Članak 7. 
     Dan Općine Bogdanovci, slavi se 05.svibnja, kao 
spomen na 05,svibnja 1991. godine kada su 
mještani Bogdanovaca u centru sela zaustavili 
kolonu neprijateljskih tenkova i transportera i 
primorali ih da se povuku iz Bogdanovaca. 

 
III. JAVNA PRIZNANJA 

 
Članak 8. 

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i 
druga javna priznanja građanima i pravnim 
osobama za naročite uspjehe na svim područjima 
gospodarskog i društvenog života od značenja za 
općinu. 

Nagrada općine Bogdanovci i druga javna 
priznanja dodjeljuje se pod uvjetima i na način 
propisan posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 
Članak 9. 

     Javna priznanja Općine Bogdanovci su: 
 1. Počasni građanin Općine Bogdanovci 
 2. Nagrada Općine Bogdanovci za životno 
djelo 
 3. Nagrada Općine Bogdanovci 
 4. Zahvalnica Općine Bogdanovci 

 
  Članak 10. 

     Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled 
i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela 
koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICMA 
LOKALNE PODRUČNE ( REGIONALNE ) 
SAMOUPRAVE 

 
Članak 11. 

     Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka 
Općina Bogdanovci uspostavlja i održava suradnju 
s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i 
inozemstvu, a sukladno zakonom i međunarodnim 
ugovorima. 
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 Članak 12. 
Općinsko vijeće Općine Bogdanovci donosi 

odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno  o 
sklapanju  sporazuma (ugovora, povelje, 
memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim 
jedinicima  lokalne samouprave, kada  ocijeni  da 
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
općinskog vijeća. 
 

Članak 13. 
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 

(ugovor, povelja, memorandum ili sl.). 
Sporazum o suradnji Općine Bogdanovci i 

općine ili grada druge države objavljuje se u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
V.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

 
 Članak 14. 

     Općina Bogdanovci je samostalna  u odlučivanju 
u poslovima iz  samoupravnog djelokruga u skladu 
s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te 
podliježe samo nadzoru  zakonitosti rada i akata  
tijela Općine Bogdanovci.  
 

Članak 15. 
     Općina Bogdanovci u samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima i 
to osobito poslovi koji se odnose na: 
- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području, 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 
 Općina Bogdanovci obavlja poslove iz 

samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 
zakonima kojima se  uređuju pojedine djelatnosti iz 
stavka l. ovog članka. 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju 
odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 16. 
     Općina Bogdanovci može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz stavka 15. ovog Statuta 
zajednički  s drugom jedinicom lokalne samouprave 
ili više jedinica lokalne samouprave osnivanjem 

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili 
službe, zajedničkog  trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova 
u skladu s posebnim zakonom. 

Osnivanjem zajedničkog upravnog tijela,odjela 
ili službe, iz stavka 1. ovog članka, propisuje se 
financiranje, način upravljanja, odgovornost, 
statusna pitanja službenika i namještenika i druga 
pitanja važna za to tijelo.  

Odluka o obavljanja poslova na način propisan 
u stavku l. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o 
osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se 
propisuje financiranje, način upravljanja, 
odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo. 

  
 Članak 17. 

Općinsko vijeće Općine Bogdanovci može 
posebnom odlukom pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje 
od šireg interesa za građane na području više 
jedinica lokalne samouprave prenijeti na 
Vukovarsko-srijemsku županiju, u skladu sa 
njezinim Statutom. 

  Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine posebnom 
odlukom prenijeti na mjesne odbore. 

 
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 18. 
      Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 

 
Članak 19. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu promjene Statuta općine, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja 
mišljenja stanovnika o promjeni područja općine 
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma  iz stavka 1.  ovog članka može 
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, predložiti 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 
načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području 
Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača Općine Bogdanovci. 
 

Članak 20. 
     Općinsko vijeće može raspisati referendum o 
razrješenja načelnika i njegovog/vih zamjenika u 
slučajevima i na način propisan zakonom. 

- kada krše i ne izvršavaju odluke 
Općinskog vijeća, 

- kada svojim radom prouzroče 
Općini Bogdanovci znatnu 
materijalnu štetu, odnosno štetu 
u iznosu od 1% od proračuna 
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Općine Bogdanovci u tekućoj 
godini, a ako 1% od proračuna 
iznosi preko 500.000,00 kuna 
pod pojmom znatnom 
materijalnom štetom smatra se 
šteta u iznosu od 500.000,00 
kuna i više.  

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća ili 
većina vijeća mjesnih odbora. Prijedlog  mora biti 
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju 
opoziva  načelnika i njegovog/vih zamjenika može 
dati i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 
birača Općine Bogdanovci. Tada predstavničko 
tijelo (predsjednik) u roku 8 dana od dana 
zaprimanja prijedloga, dostavlja prijedlog za 
raspisivanje referenduma središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti 
podnesenog prijedloga (rok 60 dana). Ako je 
prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 
predstavničko tijelo u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave 
raspisuje referendum. 

Prijedlog mora biti  predan u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke (ime prezime, 
adresa, OIB) i vlastoručni potpis. 

Odluka o raspisivanju referenduma o opoziva 
načelnika i njegovog/vih zamjenika donosi se 
većinom glasova  svih članova općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum 
o opoziva načelnika i njegovog/ovih zamjenika prije 
proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata 
načelnika i njegovog/ovih zamjenika. 

Ako na referendumu nije donesena odluka o 
opozivu načelnika i njegovog/ovih zamjenika, novi 
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka 
od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog 
referenduma. 
 

Članak 21.. 
         Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni 
prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 
dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja 
ispravnosti podnesenog prijedloga. 
         Ako središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma  
ispravan, Općinsko vijeće će raspisat i referendum u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 

  
     Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području općine, predstavničko tijelo 

dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. 
     Referendum se ne može raspisati samo za 
zamjenika načelnika. 
      Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.  
 

Članak 22. 
     Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: 

- naziv tijela koje raspisuje 
referendum, 

- područje za koje se raspisuje 
referendum, 

- naziv akta o kojem se odlučuje 
na referendumu, odnosno 
naznaku pitanja o kojem će 
birači odlučivati na referendumu, 

- obrazloženje akta ili pitanja o 
kojima se raspisuje referendum, 

- referendumsko pitanje ili pitanja, 
odnosno jedan ili više prijedloga 
o kojima će birači odlučivati, 

- dan održavanja referenduma. 
    
 Članak 23. 

     Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 
koji imaju prebi- 
valište na području Općine Bogdanovci, odnosno na 
području za koje se  raspisuje referendum i upisani 
su u popis birača. 
 

Članak 24. 
     Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz 
članka 19. Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće 
Općine Bogdanovci. 
 

Članak 25. 
       Postupak provođenja referenduma  i odluke 
donijete podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, 
kojeg provodi središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu. 
 

Članak 26. 
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 

mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga općine kao i drugim 
pitanjima određenim zakonom. 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 
ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 
Općinskog vijeća i općinski načelnik. 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 
dana od dana zaprimanja prijedloga. 
     Odlukom iz stavka 3. ovog članka određuju se 
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana te rok u kojem se rezultate održanog zbora 
građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću. 
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Članak 27. 
Zbor građana saziva  predsjednik Općinskog 

vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke 
Općinskog vijeća. 

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i 
vijeće mjesnih odbora. 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru 
građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je 
javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 
 

Članak 28. 
Građani imaju pravo predlagati Općinskom 

vijeću Općine Bogdanovci donošenje određenog 
akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 1. 
stavka ovog članka ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Općine Bogdanovci. 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima zahtjeva najkasnije u roku od  tri 
mjeseca od prijema prijedloga. 
 

Članak 29. 
Građani i pravne osobe imaju pravo na način 

određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe 
na rad tijela Općine Bogdanovci, kao i na rad 
Jedinstvenog upravnog odjela, te nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa i izvršavanja 
građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik 
Općine Bogdanovci, odnosno pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela dužan  je odgovoriti  
u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke, 
odnosno pritužbe. 
     Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe,neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 
sredstvima elektroničke komunikacije. 
 
VII. TIJELA  OPĆINE 

 
Članak 30. 

Tijela općine su: 
- Općinsko vijeće 
- Općinski načelnik 
 
1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 31. 
     Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave, koje   donosi odluke i  
akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i 
druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i 
ovim Statutom. 

 Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika. 
 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo,  poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 32. 
     Općinsko vijeće donosi: 

o Statut općine Bogdanovci, 
o Poslovnik o radu 
o odluku o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja 
nekretninama 

o u vlasništvu Općine,  
o proračun i odluku o izvršenju 

proračuna  
o godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna  
o odluku o privremenom 

financiranju, 
o odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina Općine  
o Bogdanovci čija ukupna 

vrijednost prelazi 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih 
u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina, 
odnosno čija  

o je pojedinačna vrijednost veća od 
70.000,00 kuna,  

o odluku o promjeni granice 
Općine Bogdnovci, 

o uređuje ustrojstvo i djelokrug 
Jedinstvenog upravnog odjela 
općine, 

o donosi odluku o kriterijima za 
ocjenjivanje službenika i načinu  

o provođenja ocjenjivanja, 
o osniva javne ustanove, ustanove, 

trgovačka društva i druge pravne 
osobe, za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti 
od interesa za Općinu,  

o odlučuje o davanju suglasnosti 
za zaduživanje pravnim osobama  

o koje je osnovala Općina ili koje 
su u većinskom vlasništvu 
Općine; 

o daje prethodne suglasnoti na 
statute ustanova, ukoliko 
zakonom ili 

o odlukom o osnivanju nije 
drugačije propisano,  

o donosi odluke o potpisivanju 
sporazuma o suradnji s drugim 
jedinicama lokalne samouprave, 
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u skladu sa općim aktom i 
zakonom, 

o raspisuje lokalni referendum, 
o bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog 
vijeća, 

o bira i razrješava  članove radnih 
tijela Općinskog vijeća, 

o odlučuje o pokroviteljstvu, 
o donosi odluke o kriterijima, 

načinu i postupku za dodjelu 
javnih  

o priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja, 

o imenuje i razrješava i druge 
osobe određene zakonom, ovim 
Statutom i 

o posebnim odlukama Općinskog 
vijeća, 

o donosi odluke i druge opće akte 
koji su mu stavljeni u djelokrug  

o zakonom i podzakonskim aktima 
o donosi odluku o visini plaće 

načelnika i njegovih zamjenika. 
 

Članak 33. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 
Predstavnička većina predlaže predsjednika i 

jednog potpredsjednika Općinskog vijeća dok 
predstavnička manjina predlaže drugog  
potpredsjednika općinskog vijeća. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje 
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove 
spriječenosti ili odsutnosti. 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća je počasna i za to obnašatelji 
funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i 
potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova 
sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

 
Članak 34. 

     Predsjednik Općinskog vijeća: 
- zastupa Općinsko  vijeće, 
- saziva i organizira, te 

predsjedava sjednicama 
Općinskog vijeća,  

- predlaže dnevni red Općinskog 
vijeća,   

- upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani 
postupak, 

- brine o postupku donošenja 
odluka i općih akata, 

- statut, poslovnik. proračun i 
druge opće akte koje donosi 
predstavničko tijelo, dostavlja 
predstojniku Ureda državne 
uprave u županiji u roku 15 dana 
od dana donošenja akata, 
zajedno s izvadkom iz zapisnika. 

- održava red na sjednici 
Općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje 

donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog 

vijeća i  Načelnika 
- brine o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i  druge poslove 

određene zakonom i  
Poslovnikom Općinskog   vijeća. 

- Predsjednik općinskog vijeća 
dostavlja statut, poslovnik, 
proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne 
uprave u županiji, s izvatkom iz 
zapisnika,  u roku 15 dana od 
dana donošenja, te bez odgode 
općinskom načelniku. 

 
Članak 35. 

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na 
način određen zakonom. 

Ukoliko na izborima nije postignuta 
odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih 
manjina u općinskom vijeću u skladu s odredbama 
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i 
Statutom Općine, broj članova Općinskog vijeća 
povećat će se do broja koji je potreban da bi 
odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena. 
    

Članak 36. 
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri 

godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog 
vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 
Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata 
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima. 

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i 
za to vijećnik ne prima plaću. 

Vijećnici imaju  pravo na naknadu  u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 
 

Članak 37. 
     Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena 
na koji je izabran: 

o ako podnese ostavku koja je 
zaprimljena najkasnije tri dana 
prije  

o zakazanog održavanja sjednice 
Općinskog vijeća i ovjerena  kod 
javnog  bilježnika najranije osam 
dana prije  njezinog podnošenja 
iste. 

o ako mu je pravomoćnom 
sudskom odlukom potpuno 
lišena  poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske 
odluke, 

o ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na bezuvjetnu 
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kaznu  zatvora u trajanju duljem 
od šest mjeseci, danom 
pravomoćnosti  presude, 

o ako je prestalo prebivalište na 
području Općine Bogdanovci,   

o ako mu prestane hrvatsko 
državljanstvo sukladno 
odredbama zakona kojim se 
uređuje hrvatsko državljanstvo, 
danom njegovog prestanka, 

o smrću.  
 

Vijećniku kojem prestane hrvatsko 
državljanstvo, a koji je državljanin države članice 
Europske unije, mandat ne prestaje prestankom 
hrvatskog državljanstva. 
 

Članak 38. 
Vijećniku koji za vrijeme  trajanja mandata  

prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to  
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona. 

Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o 
tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u 
roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat 
mu počinje mirovati protekom toga roka. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog 
vijeća u roku osam dana od dana prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata 
prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata 
staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 
Općinskog vijeća. Mirovanje mandata iz osobnih 
razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci. 
     Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 

              
Članak 39. 

     Vijećnik ima prava i dužnosti: 
o sudjelovati na sjednicama 

Općinskog vijeća, 
o raspravljati i glasovati o svakom 

pitanju koje je na dnevnom redu 
sjednice Vijeća, 

o predlagati Vijeću donošenje 
akata, podnositi prijedloge akata 
i podnositi amandmane na 
prijedloge akata, 

o postavljati pitanja iz djelokruga 
rada Općinskog vijeća, 

o postavljati pitanja načelniku i 
zamjenicima načelnika, 

o sudjelovati na  sjednicama radnih 
tijela Općinskog vijeća i na  

 njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je 
član i glasovati, 

 prihvatiti se članstva u 
najviše 2 radna tijela u 
koje ga izabere 
Općinsko vijeće, 

 tražiti i dobiti podatke, 
potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika,         
od tijela Općine, te u 
svezi s tim koristiti 
njihove stručne i 
tehničke  usluge.   

 Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta 
na sjednicama Općinskog vijeća. 
 Vijećnik ima pravo uvida u registar birača za 
vrijeme dok obavlja dužnost. 
 Vijećnik je dužan  čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, 
za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 
vijećnika. 
      Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 40. 
    Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti 
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i 
način rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata Općinskog vijeća,  glasovanje i vođenje 
zapisnika,  održavanje reda na sjednici Općinskog 
vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 
građana  na sjednicama te druga pitanja od značaja 
za rad Općinskog vijeća. Općinsko vijeće posebnom 
odlukom uređuje načela i standarde dobrog 
ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova 
Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih 
tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih 
dužnosti. 
 
1.1. Radna tijela 
 

Članak 41. 
     Radna tijela Općinskog vijeća su: 

 - Odbor za izbor i imenovanja, 
 - Odbor za Statut i Poslovnik, 
 - Mandatno povjerenstvo 
 - Odbor za proračun i financije. 
    

 Članak 42. 
Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog 
vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih 
tijela Općinskog vijeća, 
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- imenovanje i razrješenje i drugih 
osoba određenih ovim Statutom i 
drugim odlukama Općinskog 
vijeća, 

- propise  o primanjima vijećnika, 
te naknade vijećnicima za rad u 
Općinskom vijeću. 

 
      Članak 43. 

 Odbor za Statut i Poslovnik: 
- predlaže Statut Općine i 

Poslovnik Općinskog vijeća, 
- predlaže pokretanje postupka za 

izmjenu Statuta odnosno 
Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i 
drugih općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s Ustavom i 
pravnim sustavom, te u pogledu 
njihove pravne obrade i o tome 
daje mišljene i prijedloge 
Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene 
ovim Statutom. 

 
Članak 44. 

 Mandatno povjerenstvo: 
- na konstituirajućoj sjednici 

obavještava Općinsko vijeće o 
provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima 
izabranih vijećnika, temeljem 
objavljenih rezultata nadležnog 
izbornog povjerenstva o 
provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
podnesenim ostavkama na 
vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
mirovanju mandata vijećnika po 
sili zakona, o mirovanju mandata 
iz osobnih razloga i o mirovanju 
mandata zbog obnašanja 
nespojive dužnosti te o 
zamjeniku vijećnika koji umjesto 
njega počinje obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mirovanja mandata 
vijećnika, 

 
Članak 45. 

     Odbor za proračun i financije raspravlja o 
proračunu i financijama općine, zauzima stavove te 
daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na: 

- općinski proračun i završni 
račun, 

- porezni sustav i poreznu politiku, 

- stanje o prihodima i rashodima 
općine, 

- ostala pitanja koja se tiču 
financiranja i financijskog 
poslovanja općine.                                                            

                
Članak 46. 

 Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i 
prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu 
Općinskog vijeća. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama.  
                                                          
2. OPĆINSKI NAČELNIK 

 
      Članak 47. 

 Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je 
izvršne vlasti Općine. 
 Mandat općinskog načelnika traje četiri godine. 
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog 
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog 
načelnika. 
 U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje 

općih akata Općinskog vijeća 
- utvrđuje prijedlog proračuna 

Općine i izvršenje proračuna, 
- upravlja imovinom Općine u 

skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i općim aktom 
Općinskog vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina i 
raspolaganju ostalom imovinom 
Općine Bogdanovci čija 
pojedinačna vrijednost ne prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini 
koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, a najviše 
do 70.000,00 kuna, ako je 
stjecanje i otuđivanje planirano u 
proračunu i provedeno u skladu 
sa zakonskim propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima 
Općine, 

- upravlja raspoloživim novčanim 
sredstvima na računu proračuna 
Općine, 

- odlučuje o davanju suglasnosti 
za zaduživanje pravnim osobama 
u većinskom izravnom ili 
neizravnom vlasništvu Općine i 
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o davanju suglasnosti za 
zaduživanje ustanova kojih je 
osnivač Općina, 

- donosi Pravilnik o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog 
odjela u Općini, 

- imenuje i razrješava pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela, 

- imenuje i razrješava unutarnjeg 
revizora, 

- imenuje i razrješava predstavike 
Općine u tijelima javnih 
ustanova i ustanova kojih je 
osnivač Općina, trgovačkih 
društava u kojima Općina ima 
udjele ili dionice i drugih pravnih 
osoba kojih je Općina osnivač, 
ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno, 

- utvrđuje plan prijma u službu 
Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine 

- predlaže izradu prostornog plana 
kao i njegove izmjene i dopune 
na temelju obrazloženih i 
argumentiranih prijedloga 
fizičkih i pravnih osoba, 

- razmatra i utvrđuje konačni 
prijedlog prostornog plana 

- obavlja poslove gospodarenja 
nekretninama do osnivanja fonda 
za gospodarenje nekretninama, 

- imenuje i razrješava upravitelja 
vlastitog pogona, 

- donosi odluku o objavi 
prikupljanja ponuda ili  

- raspisivanja natječaja za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti, 

- sklapa ugovor o koncesiji  za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti, 

- donosi odluku o objavi 
prikupljanja ponuda ili 
raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti na temelju ugovora i 
sklapa  

- ugovor  o povjeravanju poslova, 
- daje prethodnu suglasnost na 

izmjenu cijena komunalnih 
usluga, 

- imenuje i razrješava predstavnike 
Općine u tijelima javnih 

- ustanova i drugih pravnih osoba 
(osim članova upravnih tijela i 
nadzornih odbora trgovačkih 
društava) kojima je Općina 
osnivač odnosno u kojima ima 
dionice ili udjele u vlasništvu ; 

- do kraja ožujka tekuće godine 
podnosi Općinskom vijeću 

izvješće izvršenju Programa 
održavanja komunalne 
infrastrukture i Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu 
godinu, 

- usmjerava djelovanje 
Jedinstvenog upravnog odjela u 
obavljanju      poslova iz 
samoupravnog djelokruga 
Općine, odnosno poslova 
državne uprave, ako su preneseni 
Općini,  

- nadzire rad Jedinstvenog 
upravnog odjela, 

- organizira zaštitu od požara na 
području Općine i vodi brigu o 
uspješnom provođenju i 
poduzimanju mjera za 
unapređenje zaštite od požara 

- provodi postupak natječaja i 
donosi odluku o najpovoljnijoj   
ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine sukladno sa    zakonom, 

- daje mišljenje o prijedlozima 
koje podnose drugi ovlašteni 
predlagatelji, 

- donosi odluku o uređenju 
prometa i parkiranja na području 
Općine, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću 
rada tijela  mjesnih odbora, 

- obavlja i druge poslove 
predviđene ovim Statutom i 
drugim propisima. 

 
     Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o 
danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. 
alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu 
za prethodno izvještajno razdoblje. 

 
Članak 48. 

      Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost 
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i 
za ustavnost i zakonitost akata  Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine. 

 
Članak  49. 

  Načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. 
ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac 
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 
siječanj-lipanj tekuće godine. 
  Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 
1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
  Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 
2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka 
zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj 
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 
60 dana od dana primitka zahtjeva. 
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 Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 
izvješća o istom pitanju. 

 
Članak 50. 

     Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene 
opći akt Općinskog vijeća,u roku 
8 dana 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, 
načelnik je dužan bez odgode o 
tome obavijestiti  predstojnika 
ureda državne uprave u  
Vukovarsko-srijemskoj županiji i 
dostaviti mu odluku o obustavi 
općeg akta, 

- ima pravo obustaviti od primjene 
akt Mjesnog odbora ako ocijeni 
da je taj akt u suprotnosti sa 
zakonom, Statutom i općim 
aktima Općinskog vijeća.  

 
Članak 51. 

 Načelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuje 
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.  
 Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili 
spriječen obavljati  
svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u 
prostorijama općine a pritom dužnosnicima i 
zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na 
drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, 
donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 
     Pravo na zamjenika općinskog načelnika 
ostvaruju pripadnici nacionalne manjine a sukladno 
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i 
zakonu o  lokalnim izborima.        
 

Članak 52. 
 Načelnik može obavljanje određenih poslova iz 
svog djelokruga povjeriti jednom od svojih 
zamjenika, ali mu time ne prestaje odgovornost za 
njihovo obavljanje. 
 Zamjenik  načelnika  u slučaju iz stavka 1. ovog 
članka dužan je pridržavati se uputa načelnika. 

   
Članak 53. 

     Načelnik i zamjenik/ci načelnika dužni su u roku 
od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 
pisanu obavijest u ured općine o tome hoće li  
dužnost na koju su  izabrani obavljati profesionalno, 
a sukladno zakonu. 
 Ako to ne učine u propisanom roku, smatrat će se 
da dužnost obavlja volonterski.  
 Ako općinski načelnik tijekom trajanja mandata 
promijeni način obavljanja dužnosti, novi način 
obavljanja dužnosti započinje prvog dana slijedećeg 

mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina 
obavljanja dužnosti. 

 
Članak 54. 

     Načelniku i zamjeniku/cima načelnika  mandat 
prestaje po sili zakona: 

- danom dostave pisane ostavke 
sukladno pravilima o dostavi 
propisanem Zakonom o općem 
upravnom postupku, 

- danom pravomoćnosti sudske 
odluke o oduzimanju poslovne 
sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske 
presude kojom je osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od jednog 
mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na 
području jedinice, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

- smrću. 
    U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 
1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 
nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 
dana o tome obavijestiti 
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja 
prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
   
     Ako  mandat načelniku prestaje u godini u kojoj 
se održavaju redovni izbori, a prije njihovog 
održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata 
obavlja zamjenik načelnika.  
 

     Članak 55. 
 Načelnik i njegov/i zamjenik/ci mogu se opozvati 
u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. 
ovog Statuta. 
 Ako se na referendumu donese odluka o opozivu 
načelnika i njegovog/vih zamjenika, mandat im 
prestaje danom objave rezultata referenduma, Vlada 
Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti općinskog načelnika. 
 
VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 
NACIONALNE/NIH    MANJINA 
  

Članak 56. 
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini 

Bogdanovci sudjeluju u javnom životu i upravljanju 
lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih 
manjina i predstavnika nacionalnih manjina. 

Pripadnici  rusinske nacionalne manjine imaju 
pravo na zamjenika općinskog načelnika, sukladno  
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. 

Pripadnici rusinske nacionalne manjine imaju 
pravo na dva člana, srpske na jednog člana i 
ukrajinske nacionalne manjine na jednog člana u 
predstavničkom tijelu Općine Bogdanovci. 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

17

Rusini u naselju Petrovci ostvaruju pravo na 
uporabu rusinskog pisma i jezika. 

Na području Općine Bogdanovci, pripadnici 
nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati 
simbole i zastave nacionalne manjine. 

Zastava nacionalne manjine može se uz  zastavu 
Republike Hrvatske i zastavu Općine Bogdanovci 
isticati na  zgradama u kojima nacionalna manjina 
ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za  
nacionalnu manjinu. 

 
Članak 57. 

     Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 
Općini Bogdanovci imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine 
Bogdanovci mjere za 
unapređivanje  položaja 
nacionalnih manjina Općine 
Bogdanovci, uključujući 
davanje prijedloga općih 
akata kojima se uređuju    
pitanja od značaja za 
nacionalnu manjinu, 

- isticati kandidate za 
dužnosti u tijelima Općine 
Bogdanovci, 

- biti obaviješteni o svakom 
pitanju o kome će 
raspravljati radno tijelo 
Općinskog vijeća, a tiče se 
položaja nacionalne 
manjine, 

 
     Način, rokovi i postupak ostvarivanja iz stavka 
1. uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Bogdanovci. 
 

Članak 58. 
     Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih 
akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno 
predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za 
područje Općine Bogdanovci zatražiti mišljenje i 
prijedloge kojima se uređuju prava i slobode 
nacionalnih manjina. 
 

Članak 59. 
      Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu 
u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i 
znamenja svoje nacionalne manjine i to: 

- u sastavu svojih pečata i 
žigova 

- na natpisnim pločama na 
poslovnim zgradama u 
kojima imaju sjedište te u 
službenim i svečanim 
prostorijama 

- u zaglavljima službenih 
akata koje donose. 

 
Članak 60. 

     U svečanim prigodama važnim za nacionalnu 
manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma 
nacionalne manjine. 

     Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme 
nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna 
Republike Hrvatske. 

 
Članak 61. 

      Općina Bogdanovci u skladu s mogućnostima 
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga 
koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi 
očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. 
     Općina Bogdanovci osigurava sredstva za rad 
vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne 
manjine. 
 
VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

Članak 62. 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine Bogdanovci utvrđenih zakonom 
i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne 
uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu 
Bogdanovci ustrojava se Jedinstveni upravni odjel 
Općine Bogdanovci. 

Ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog 
upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka uređuje se 
posebnom  odlukom. 

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine 
Bogdanovci upravlja pročelnik, kojeg na temelju 
javnog natječaja imenuje načelnik. 
      Politika zapošljavanja u upravnim tijelima 
Općine provodit će se na način da se nacionalnoj 
manjini osigura zastupljenost u  upravnim tijelima. 
 

Članak 63. 
Jedinstveni upravni odjel  u oblastima za koje 

je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog 
posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i 
nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih 
akata  tijela Općine, te u slučaju neprovođenja 
općeg akta poduzimaju propisane mjere. 
 

Članak 64. 
      Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci 
samostalan je u okviru svoga djelokruga, a za  
zakonito i pravovremeno  obavljanje poslova iz 
svoje nadležnosti odgovoran je  općinskom 
načelniku. 

 
Članak 65. 

     Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, 
osiguravaju se u proračunu Općine Bogdanovci. 
 
IX. JAVNA SLUŽBA 

 
Članak 66. 

     Općina Bogdanovci i okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje komunalnih, 
gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem 
trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih 
pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne 
samouprave. 
Obavljanje određenih javnih službi općina može 
povjeriti na temelju ugovora o koncesiji, drugim 
pravnim i fizičkim osobama, a sukladno zakonu.      
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 Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 
66. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, 
trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih 
pravnih osoba. 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja 
pravnih osoba, javnih ustanova, trgovačkih društava 
i dr. kojima je Općina osnivač ili u kojima ima 
udjele Općinu imenuje općinski načelnik.     
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 67. 
Na području Općine Bogdanovci osnivaju se 

mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Mjesni odbori se osnivaju za  pojedina naselja 
ili više međusobno povezanih naselja ili za  dijelove 
naselja koji čine razgraničenu cjelinu, na način i po 
postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i 
posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se 
detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela 
mjesnog odbora. 

Mjesni odbor je  pravna osoba. 
     

Članak 68. 
      Mjesni odbori na području Općine Bogdanovci 
su: 

1. Mjesni odbor Bogdanovci, 
2. Mjesni odbor Petrovci, 
3. Mjesni odbor Svinjarevci. 

 
     Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se 
na kartografskom prikazu koji je sastavi dio te 
odluke. 
 

Članak 69. 
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 

odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže  osnivanje 
mjesnog odbora, organizacije i  udruženja građana, 
te načelnik. 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 
daju građani ili njihove organizacije i udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku načelniku. 
 

Članak 70. 
     Načelnik u roku od 15 dana od primitka 
prijedloga utvrđuje da li  je prijedlog podnesen na 
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim 
Statutom. 
     Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način i po propisanom 
postupku, obavijestit će  predlagatelja i zatražiti da 
u roku od 15 dana dopuni prijejdlog za osnivanje 
mjesnog odbora. 
     Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno  izjasnititi se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

 
 
 

Članak 71. 
       U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
navode se  podaci o predlagatelju, području i  
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i 
izvori financiranja mjesnog odbora. 
 

Članak 72. 
      Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora 
i predsjednik vijeća mjesnog odbora.  
 

Članak 73. 
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani 

s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo 
na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na 
vrijeme od četiri godine.. 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća 
mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog 
odbora. 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora 
i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova 
vijeća mjesnih odbora uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća.  

 
Članak 74 . 

      Izbore za članove vijeća mjesnih odbora 
raspisuje Općinsko vijeće u roku od 
30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju 
mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana 
isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog 
odbora. 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.  
 

Članak 75. 
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 

predsjednika,  od 5 do 7 članova. 
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje 

se prema  broju stanovnika s pravom glasa i to  do 
800 stanovnika s pravom glasa vijeće mjesnog 
odbora broji  pet članova, a iznad 800 stanovnika s 
pravom glasa vijeće mjesnog odbora broji 7 
članova. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života 
koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.
      

Članak 76. 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća 

iz svog sastava   na vrijeme od četiri godine i to 
većinom glasova svih članova. 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i 
za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora. 
 

Članak 77. 
      Vijeće mjesnog odbora donosi  program rada  
mjesnog odbora, 
pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, 
financijski plan i godišnji obračun,  te obavlja  
druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 
odlukama Općinskog vijeća i načelnika. 
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Članak 78. 
     Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju 
područja mjesnog odbora, provođenjem manjih 
komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni 
standard građana na području mjesnog odbora, 
vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja 
lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, 
socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih 
potreba na svom području 
 

Članak 79. 
     Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način 
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 
mjesnog odbora. 
                                                     

Članak 80. 
     Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći 
i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće. 

 
Članak 81. 

 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja, može sazivati zborove građana. 
 Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće. 

 
Članak 82. 

     Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Bogdanovci na način propisan općim aktom 
kojim se uređuje ustrojstvo i način rada 
Jedinstvenog upravnog odjela.  
 

Članak 83. 
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 

mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i  
općinski načelnik. 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za 
koje se traži  promjena područja. 

 
Članak 84. 

 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja općinski načelnik. 
 Općinski načelnik  može u postupku provođenja 
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo 
krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i 
ne izvršava povjerene mu poslove. 
 
 
 

XI.  IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
BOGDANOVCI 

 
Članak 85. 

     Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Bogdanovci, čine 
imovinu Općine Bogdanovci. 

 
Članak 86. 

Imovinom Općine  upravlja općinski načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu s  odredbama ovog Statuta 
pažnjom dobrog domaćina. 

Općinski načelnik u postupku upravljanja 
imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine. 
 

Članak 87. 
     Općina Bogdanovci ima prihode kojima u okviru 
svoga samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže. 

 
     Prihodi Općine Bogdanovci su: 

1. općinski porezi, prirez, 
naknade, doprinosi i 
pristojbe, u skladu sa     
zakonom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća, 

2. prihodi od imovine i 
imovinskih prava u 
vlasništvu Općine,  

3. prihodi od trgovačkih 
društava i drugih pravnih 
osoba u vlasništvu Općine, 
odnosno u kojima Općina 
ima udjele ili dionice, 

4. prihodi od  koncesija, 
5. novčane kazne i oduzeta 

imovinska korist za 
prekršaje koje  propiše   
Općina u skladu sa 
zakonom, 

6. udio u zajedničkim 
porezima sa Vukovarsko-
srijemskom županijom  i 
Republikom Hrvatskom, te 
dodatni  dio u porezu na 
dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom 
zakonu,  

7. sredstva pomoći i dotacija 
Republike Hrvatske 
predviđena u Državnom 
proračunu, 

8. drugi prihodi određeni 
zakonom. 

 
Članak 88. 

 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine 
Bogdanovci iskazuju se u proračunu Općine 
Bogdanovci. 
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 Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu. 
 Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima. 
 

Članak 89. 
 Proračun Općine Bogdanovci i odluka o izvršenju 
proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi 
za godinu za koju je donesen. 
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca. 

 
Članak 90. 

 Općinsko  vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  
 Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine.  

 
Članak 91. 

 Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna po postupku propisnom za 
donošenje proračuna. 

 
Članak 92. 

 Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 
financija. 
 
XII.  AKTI OPĆINE 
 

Članak 93. 
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 

utvrđenih zakonom donosi Statut, Poslovnik, 
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i 
druge opće akte i zaključke. 

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava 
o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 94. 
     Općinski načelnik  u poslovima iz svog 
djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te 
opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim 
aktom Općinskog vijeća. 
 

Članak 95. 
     Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 
preporuke. 

 

Članak 96. 
     Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
članka 94. Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 97. 
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih 

akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 
županije. 

Na donošenje pojedinih akata shodno se  
primjenjuju odredbe Zakona o  općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom 
povjerene javne ovlasti. 

 
Članak 98. 

     Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih 
akata koje donose u samoupravnom djelokrugu 
Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna 
središnja tijela državne uprave, svatko u svojem 
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.  
 

Članak 99. 
     Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog 
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji  i nadležna  središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu. 
 

Članak  100. 
     Detaljnije odredbe o aktima Općine Bogdanovci 
i postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 101. 
      Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
      
     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. 
       Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

 
XIII. JAVNOST RADA 

 
Članak 102. 

Rad Općinskog  vijeća i općinskog načelnika i 
Jedinstvenog upravnog odjela je javan. 

Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog 
vijeća. 
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Članak 103. 
          Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem 
sjednica, 

- izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim objavama                   
javnog priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u „Službenom                   
vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije i na                   
web stranicama Općine 
Bogdanovci. 

 
      Javnost rada načelnika osigurava se: 

- održavanjem redovnih 
mjesečnih konferencija                    
za medije, 

- izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim                    
oblicima javnog 
priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u „Službenom                     
vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije i na web                    
stranicama Općine 
Bogdanovci. 

 
      Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Bogdanovci osigurava se izvještavanjem i 
napisima u tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja. 

 
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 
Članak 104. 

     Način djelovanja načelnika i zamjenika 
načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je 
posebnim zakonom. 

 
Članak 105. 

     Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje 
tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju 
javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa 

između privatnog i javnog interesa u obnašanju 
javne vlasti. 
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 106. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika  Općinskog vijeća, načelnik i 
Odbor za Statut i Poslovnik. 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih 
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 

Ako se  ni nakon ponovljene rasprave  ne 
donese odluka da će se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni, isti se prijedlog na može 
staviti u dnevni red  Općinskog vijeća, prije isteka 
od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o 
prijedlogu. 
 

Članak 107. 
     Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Općine Bogdanovci i zakona, uskladit će se 
s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje 
pojedino područje u roku od 90 dana. 
 

Članak 108. 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Bogdanovci objavljen u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
11/09 . 
 
KLASA: 012-03/13-04/    
URBROJ: 2196/03-13-04 
Bogdanovci, 27. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mato Filkovac 

 

 
     Na temelju članka 54 Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno 
tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,50/11 i 
144/12), članku 139. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 44/12) 
te članka 32. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
17/09), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko 
vijeće Općine Bogdanovci na 30. sjednici održanoj 
dana 27. ožujka 2013.godine, donijelo je: 

 
P O S L O V N I K 

Općinskog vijeća Općine BOGDANOVCI 
 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
  Ovim Poslovnikom se  detaljnije uređuje način 
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, 
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava 
i dužnosti predsjednika  i potpredsjednika 
Općinskog vijeća. Sastav i način rada radnih tijela, 
način i postupak donošenja akata u Općinskom 
vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak 
izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za 
rad Općinskog vijeća Općine Bogdanovci. 
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II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG      
VIJEĆA     

 
Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica  Općinskog vijeća 
saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim zakonom,  a Općinsko vijeće je 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog 
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici  
nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

Konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela 
do izbora predsjednika Općinskog vijeća 
predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste 
koja je dobila najviše glasova, ako je više lista 
dobilo isti najveći broj, tada sjednici predsjedava 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću. 

Konstituirajuću sjednicu saziva čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ili osobe koju on ovlasti. 

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ( u 
daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti  
predsjednika Općinskog vijeća u  pogledu 
predsjedanja  i rukovođenja sjednicom, a do izbora  
Mandatnog povjerenstva i  Odbor za izbor i  
imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje 
odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, 
ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine 
odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj 
vijećnika. 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, 
izvodi se himna Republike Hrvatske  „Lijepa naša 
domovino“. 

 
Članak 3. 

     Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o 
provedenim izborima, vijećnici  polažu prisegu. 
     Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg 
sadržaja: 

 
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Bogdanovci 
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom 
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Bogdanovci, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 
Bogdanovci.“ 

 
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 

pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je 
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i 
izgovara: „Prisežem“. 

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje 
predsjedniku nakon završetka sjednice. 

Vijećnik koji nije bio nazočan na 
konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika, 
kad počinje obavljati dužnosti vijećnika, polaže 
prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 

 
 
 

 
Članak 4. 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje  zamjenik 
vijećnika. 

Zamjenika člana izabranog na kandidacijskoj 
listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
nizabrani kandidat kojeg određuju političke stranke 
sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen 
određuju ga dogovorno, s time da moraju o 
sklopljenom sporazumu odnosno postignutom 
dogovoru obavijestiti nadležno upravno tijelo. Ako 
političke stranke nisu postigle dogovor, zamjenik 
člana predstavničkog tijela je prvi slijedeći 
neizabrani kanditat sa kandidacijske liste. Člana 
predstavničkog tijela izabranog s kandidacijske liste 
političke stranke koja je nakon izbora brisana iz 
registra političkih stranaka, zamjenjuje prvi 
sljijedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste. 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi, 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, 
a kojeg odredi politička stranka. 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat 
kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat 
vijećnika, kojem je prestao mandat. 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku 
Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama 
Statuta Općine Bogdanovci. 

 Vijećnik stavlja mandat u mirovanje koji za 
vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje 
dužnosti koja se prema odredbama posebnog 
zakona smatra nespojivom, a za vrijeme obnašanja 
nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme 
zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama 
posebnog zakona. 

Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika na 
temelju prestanka mirovanja mandata može se 
tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Vijećniku prestaje mandat u slučajevima 
utvrđenim zakonom. 

Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana 
prestanka mandata član Vijeća ima sva prava i 
dužnosti određena zakonom, Statutom i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 5. 
     Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Vijeća, članova Mandatnog 
povjerenstva  i Odbora za izbor i imenovanja, 
predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3  vijećnika mogu 
predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće 
sjednice. 
 
III.  PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

 
Članak 6. 

     Prava i dužnosti  vijećnika propisana su 
Statutom Općine Bogdanovci. 
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Članak 7. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan 

je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o 
temama koje su na dnevnom redu sjednice 
Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice 
Općinskog  vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i 
druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne. 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja 
od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika 
radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 
 

Članak 8. 
     Jedinstveni upravni odjel koji obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć 
vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u 
izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju 
poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo 
Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku 
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su 
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili 
radnih  tijela, a može tražiti i stručne obavijesti  i 
objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja 
problema na koje nailazi u obavljanju funkcije 
vijećnika. 
 

Članak 9. 
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 

Klub  vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i 
Klub nezavisnih vijećnika. 

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 
Klubovi vijećnika obavezni su o svom 

osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog 
vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima. 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 

 
IV.  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA       
I POTPREDSJEDNIKA  OPĆINSKOG 
VIJEĆA 

  
Članak 10. 

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko 

vijeće javnim glasovanjem. 
Predsjednik i potpredsjednik bira se iz reda 

predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 
predstavničke manjine.  

Pravo na drugog potpredsjednika ima 
predstavnička manjina koja ga mora predložiti u 
pisanom obliku  

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 

Vijećnik može svojim potpisom podržati 
prijedlog samo  za jednog kandidata. 

 
Članak 11. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 
glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

Ako prigodom glasovanja za izbor 
predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat 

ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim 
kandidatima se ponavlja, odnosno mogu se 
predložiti novi knadidati. 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika 
bilo predloženo više od dva kandidata u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova. 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se  
izborni postupak u cijelosti. 
 

Članak 12. 
     Prava i dužnosti predsjednika općinskog vijeća 
propisana su Statutom Općine Bogdanovci i ovim 
Poslovnikom. 

 
Članak 13. 

      Predsjednik Općinskog vijeća  prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 

 
Članak 14. 

      Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja 
stručne poslove za Općinsko vijeće. 

 
V.  RADNA TIJELA 

 
Članak 15. 

    Radna tijela Općinskog vijeća osnovana  
Statutom Općine su: 

1. Mandatno povjerenstvo, 
2. Odbor za izbor i imenovanje, 
3. Odbor za Statut i  Poslovnik 
4. Odbor za proračun i financije 
 

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog 
članka, Općinsko  vijeće posebnom odlukom osniva 
i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz 
djelokruga  Općinskog vijeća. 

Predsjednik rad 
Mandatno povjerenstvo  čine  predsjednik i dva 

člana. 
Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici 

Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 
 

Članak 17. 
Odbor za izbor i imenovanje, čine  predsjednik 

i četiri člana.  
Odbor za izbor i imenovanje bira se na prvoj 

sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 
vijećnika Općinskog vijeća. 

 
Članak 18. 

Odbor za Statut i Poslovnik, čine predsjednik i 
četiri člana.  

Predsjednik Odbora  bira se iz redova 
vijećnika, a članovi iz reda vijećnika, te 
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba. 
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Članak 19. 
Odbor za proračun i financije, čine predsjednik i 

četiri člana. 
Predsjednik Odbora bira se iz redova vijećnika, a 

članovi iz reda vijećnika, te znanstvenih, stručnih i 
drugih javnih osoba. 

  
Članak 20. 

Način rada radnih tijela  Općinskog vijeća, 
reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela. 

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog 
vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog 
vijeća i objavom na web stranici Općine 
Bogdanovci. 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje 
donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug 
rada radnog tijela. 

Radno tijela obavezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko 
vijeće. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
NAČELNIKA 
         

Članak 21. 
Načelnik i zamjenik/ici  prisustvuju sjednicama 

Općinskog vijeća. 
Načelnik određuje izvjestitelja za točke 

dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

 
Članak 22. 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajalište načelnika, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog 
vijeća odnosno radnih tijela. 

Ako na raspravi nije nazočan  izvjestitelj, 
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je 
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi 
prekinuti ili odgoditi. 
 

Članak 23. 
    O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog 
vijeća i predsjednici radnih tijela  Općinskog vijeća 
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana 
prije dana održavanja sjednice. 

 
Članak 24. 

     Način i postupak pokretanja razrješenja 
načelnika propisan je Statutom Općine Bogdanovci. 
 
VII.  AKTI VIJEĆA 
 

Članak 25. 
     Odluke i druge akte ( u daljnjem tekstu: akti ) 
koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i 
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom propisuje 
predsjednik Vijeća. 

 
 

Članak 26. 
Izvornike odluka i drugih akata Općinskog 

vijeća potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i 
stavlja se pečat Općinskog vijeća. 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst 
odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na 
sjednici Općinskog vijeća. 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 
pismohrani Općine. 

 
Članak 27. 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće 
objavljuju se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, 
brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove 
za Općinsko vijeće. 

  
Članak 28. 

     Ovlašteni predlagatelji akata koje  donosi 
Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je 
zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu 
podnijeti samo određena tijela.  
    

Članak 29. 
     Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
podneseni prijedlozi akta nisu sastavljeni u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od 
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi 
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika. 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj 
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne 
teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim 
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta 
uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen 
Općinskom vijeću. 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog 
reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, 
može se ponovno staviti na dnevni red po isteku 
roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne 
odluči drukčije. 

 
Članak 30. 

Postupak donošenja akta pokreće se 
prijedlogom akta. 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za 
donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, 
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja 
odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se 
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik 
može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, 
a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom 
objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost 
ranijeg stupanja na snagu. 

Predlagatelj  odluke ima pravo uzimati riječ u 
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
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mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
     Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 
aktu  i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 
izvjestitelj radnog tijela  i Odbor za Statut i 
Poslovnik. 

 
Članak 31. 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će 
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan 
prijedlog. 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 
redoslijedom kojim su dostavljeni. 

 
Članak 32. 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za 
prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 
minuta. 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom 
odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i 
obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog 
članka. 

 
Članak 33. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz 
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja 
sjednice. 

Ako se prijedog općeg akta mijenja ili 
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi 
samo na članke obuhvaćene predoženim izmjenama 
i dopunama. 

Amandman se upućuje predsjedniku 
Općinskog vijeća, a predsjednik ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju 
akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. 

Pravo na podnošenje amandmana imaju 
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog  
Poslovnika. 

 
Članak 34. 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s 
tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane 
sve do zaključenja rasprave. 

Načelnik može do zaključenja rasprave 
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 
predlagatelj. 

 
Članak 35. 

      Ako su podneseni amandmani takve naravi da 
bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se 
rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo 
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja. 

     Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži Načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.. 
 

Članak 36. 
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 

Načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili 
ne. 

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 

 
Članak 37. 

     Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio 
predlagatelj akta, 

- ako ga je podnio Odbor za 
Statut i Poslovnik i s njime 
se suglasio predlagatelj 
akta, 

- ako ga je podnio vijećnik ili 
radno tijelo i s njima se 
suglasio predlagatelj akta. 

 
Članak 38. 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio 
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 
suglasio načelnik, se glasuje odvojeno. 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta 
o kojoj se odlučuje. 

 
Članak 39. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga 
akta podneseno više amandmana, najprije se  
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od 
predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o 
ostalim amandmanima. 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

 
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU 
 

Članak 40. 
Iznimno,  akt se može donijeti po hitnom 

postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani 
razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u 
određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za 
Općinu. 

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani  rokovi  utvrđeni u članku 
29. ovog Poslovnika. 
     Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog 
podnese vijećnik, tada mora imati pisanu podršku 
od 1/3 vijećnika. 
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     Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog 
vijeća. 
     Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te načelniku, ako on nije 
predlagatelj.    
 

Članak 41. 
     Kad se podnosi prijedlog akta po hitnom 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja 
u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i 
odlučuje o aktu. 

    
Članak 42. 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 

O postupku s amandmanima iz stavka l. ovog 
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika  
koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u 
redovnom postupku. 

 
IX.  DONOŠENJE PRORAČUNA I  
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 
OPĆINE 

 
Članak 43. 

Općinski načelnik je jedini ovlašteni 
predlagatelj proračuna, koje može povući nakon 
glasovanja o amandmanima, ali prije glasovanja o 
proračunu u cjelini. Pravo predlaganja donošenja 
odluke o privremenom financiranju imaju 
predlagatelji utvrđeni poslovnikom - to pravo 
moglo bi imati radno tijelo predstavničkog tijela 
nadležno za proračun i određenom broju vijećnika. 

Ako se u zakonom određenom roku ne donese 
proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada republike Hrvatske 
istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje 
Općinskog načelnika te imenuje povjerenika i 
raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom 
zakonu.      
 

Članak 44. 
     Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika. 

 
X.  VIJEĆNIČKA PITANJA 

 
Članak 45. 

     Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
načelniku, zamjeniku/cima načelnika i pročelniku 
Jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz 
njihovog djelokruga rada. 

 Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u 
pisanom obliku posredstvom predsjednika 

Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome 
ga upućuje. 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 
može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja  
vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da 
može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje 
može trajati najduže pet minuta. 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na 
samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 
navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor 
na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet 
minuta. 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor 
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 

Načelnik, zamjenici načelnika, odnosno 
pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim  vijećnicima. 

 
Članak 46. 

     Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, 
zamjeniku/cima odnosno pročelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela kao i odgovor na ta pitanja moraju 
biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na 
prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na 
postavljeno pitanje. 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu 
s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati 
ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama. 

Ako vijećnik ne uskladi pitanje s odredbama 
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća 
neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je 
namijenjeno  i o tome će obavijestiti vijećnika. 

 
Članak 47. 

     Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, 
zamjenik/ici načelnika odnosno pročelnik može 
predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili 
na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti 
javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u 
čiji djelokrug rada je to pitanje. 
    

Članak 48. 
   Nakon primljenog odgovora vijećnik može na 
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 
odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje 
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje 
od dvije minute. 
 Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i 
dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje. 
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XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA 
 

        Članak 49. 
  Načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
skladu s odredbama Statuta Općine Bogdanovci. 

 
  Članak 50. 

 Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
 Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora 
biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća načelnika. 
U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, 
formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži 
izvješće.    

 
Članak 51. 

 Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog 
za traženje izvješća na dnevni red prve iduće 
sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon 
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 
dana od dana  primitka. 
           

Članak 52. 
     Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog 
za traženje izvješća ima pravo na sjednici 
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 
      Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 
očitovati na podneseni prijedlog.  

 
Članak 53. 

      Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće 
može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje 
je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili  
donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži  
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. 
 

Članak 54. 
  Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća načelnika mogu prijedlog povući najkasnije 
prije odlučivanja o prijedlogu. 
  Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika 
nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 
podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti 
prije proteka roka od 30 dana  od dana kada je 
Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne 
prihvaća prijedlog za traženje izvješća od načelnika.  

 
XII. RED NA SJEDNICI 

 
l. Sazivanje sjednice 
 

Članak 55. 
  Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća. 
  Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog 
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog 
načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka 
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom 
obliku i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.
    

 Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, 
sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana. 
 Sjednica Općinskog vijeća mora se održati u 
roku 15 dana od dana sazivanja. 
 Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red. 
 Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 
jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev 
vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika. 

 
Članak 56. 

 Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a 
samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi 
način. 
 Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose 
na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 
5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito 
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. 
 Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i 
elektroničkim putem.   
 O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 
kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 Materijali za sjednicu Općinskog vijeća 
dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjenicima 
načelnika, pročelniku upravnog tijela, vijećima 
mjesnog odbora na području Općine Bogdanovci, 
vijećima nacionalnih manjina/predstavnicima 
nacionalnih manjina. 

 
2. Dnevni red 

 
      Članak 57. 

 Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.  
 Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za 
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice.  

 
Članak 58. 

     Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje 
se u pravilu na početku sjednice. 
 Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog 
za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.  
 Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog 
reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti. 
 O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 
      Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini 
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni 
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pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o 
hitnosti postupka. 
 Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice 
sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.  
 Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 
prethodne sjednice. 

 
Članak 59. 

 Tijekom sjednice ne može se promijeniti 
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu 
utvrđenog dnevnog reda. 
 Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog 
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i 
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju 
smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s 
dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije 
podnijet. 

   
Članak 60. 

     Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
uvršten  u dnevni red Općinskog vijeća na način 
propisan člankom 29. Poslovnika  prije proteka roka 
od tri mjeseca od dana odlučivanja Općinskog 
vijeća o dnevnom redu.. 

 
3. Predsjedavanje i sudjelovanje 
 

Članak 61. 
     Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti  potpredsjednik.   

 
Članak 62. 

 Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  
koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
 Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 
vijeća. 
 Prijave za govor primaju se čim se otvori 
rasprava.  
 Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u 
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 
 Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
govoru. 

 
Članak 63. 

     Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima 
riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
     Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik 
daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne 
može trajati duže od tri minute. 
     Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora 
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno 
utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije 
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje 
na sjednici bez rasprave. 
     Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za 
koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, 

predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog 
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora 
ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a 
njegov govor ne može trajati duže od dvije minute. 
 

Članak 64. 
 Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
 Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 
svojim upadicama ili na drugi način ometa 
govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe 
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik 
Općinskog vijeća će ga opomenuti. 
 Ako govornik i poslije opomene nastavi sa 
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a 
po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice. 
 Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog 
vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i 
da se ne broji prilikom glasovanja. 
 

      Članak 65. 
 Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da 
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput. 
 Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje pet minuta. 
 Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i 
dulje. 
 Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su 
se prijavili za govor u skladu s člankom 62. ovog 
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada 
mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o 
tome da li su ranije govorili o toj temi. 
 
4. Tijek sjednice 
 

      Članak 66. 
     Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika.  
     Vijećnik koji neće prisustvovati  sjednici 
Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika 
Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje 
obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.  
     Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 
određeni dan i sat. 
     Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju 
kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 
nazočnosti većine vijećnika. 
     Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika 
predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku 
sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 
1/3 vijećnika. 
 

5. Odlučivanje 
 

        Članak 67. 
 Za donošenje akata na sjednici Općinskog 
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

29

u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije 
određeno. 

 
Članak 68. 

 Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, 
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna 
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom 
Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije 
određeno. 
 Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće 
donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- proračun, 
- godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna 
- odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika 
Vijeća 

   Odluku o raspisivanju referenduma o opozivu 
načelnika i zamjenika načelnika donosi Općinsko 
vijeće na prijedlog 20%  od ukupno upisanih birača 
ako je središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu samoupravu  utvrdilo da je prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača. 
  Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima 
iz samoupravnog djelokruga utvrđenim statutum 
općine.   
 
6. Glasovanje 

 
Članak 69. 

      Glasovanje na sjednici je javno. 
      Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
  Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
  Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način 
da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, 
tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko 
uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su 
bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti 
«protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se 
uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim 
glasovima. 
  Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja 
zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”. 
  Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako 
se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može 
odmah konstatirati da je amandman odbijen. 
  Vijećnike proziva i glasove prebrojava 
službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti 
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog 
vijeća.   

 

 
 
 
 
 
 

Članak 70. 
  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat 
glasovanja. 
  Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 

 
    Članak 71. 

  Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 
  Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena 
kandidata. 
  Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”. 
   Glasačke listiće priprema službenik iz članka 68. 
ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća 
može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu 
pomagati kod tajnog glasovanja. 
 

Članak 72. 
  Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 
predaje vijećnicima glasačke listiće. 
 

Članak 73. 
  U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
  Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom 
kao i prvo glasovanje. 

 
Članak 74. 

 Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 
listićem i to osobno. 
 Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su 
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi 
za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na 
kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja 
koji se bira. 

 
Članak 75. 

  Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
glasačke listiće i nakon što je predsjednik 
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, 
prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja. 
  Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
predanih glasačkih listića. 
  Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  
vijećnika koji su mu pomagali kod samog 
glasovanja. 
  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je 
provedeno tajno glasovanje. 
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XIII. IZBORI I IMENOVANJA 
 

Članak 76. 
      Predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 
postupku propisanim Statutom Općine i ovim 
Poslovnikom.  
 

Članak 77. 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu 
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove 
iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 
 Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 
odsutan zamjenjuje ga  potpredsjednik. 
 Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 
 

Članak 78. 
 Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili 
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  
razrješenja predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća. 
 Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog 
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 
obrazloženje prijedloga.  
 Predsjednik, odnosno potpredsjednik 
Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o 
prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave 
prijedloga.  
 Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog 
vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 
dana od kada je prijedlog zaprimljen. 
 Ako Općinsko vijeće donese odluku o 
razrješenju predsjednika i  potpredsjednika 
Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju 
obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog 
predsjednika Općinskog vijeća. 

 
Članak 79. 

     Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća 
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom 
izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.  

  
Članak 80. 

 Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog,  potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva 
prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 
predsjednik. 
 Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od 
donošenja odluke  o razrješenja predsjednika 
izabrati novog predsjednika. 
 

XIV.  ZAPISNICI 
 

Članak 81. 
      O radu sjednice vodi se zapisnik. 
      Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 
sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama. 
     U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu. 

Članak 82. 
 Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, 
prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na 
zapisnik prethodne sjednice. 
 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se 
na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, 
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 
 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra 
se usvojenim. 
 Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.  
     Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva se  u  
Jedinstvenom upravnom odjelu općine.  
 

Članak 83. 
 Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a 
prijepis tonske snimke sjednice čuva u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine. 
 Jedinstveni upravni odjel je dužan omogućiti 
vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski 
snimak sjednice. 
 

XV.  JAVNOST RADA 
 

Članak 84. 
 Sjednice Općinskog  vijeća su javne. 
 Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.). 
 Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog 
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 

Članak 85. 
   O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava 
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče 
i objavom na web stranicama Općine. 
  Najava održavanja sjednice i materijal za 
sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama 
Općine. 
 

XVI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 86. 
     Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine 
Bogdanovci objavljen u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09. 

 

Članak 87. 
      Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

 

KLASA: 012-04/13-04/ 
URBROJ: 2196/03-13-04 
Bogdanovci, 27.ožujka 2013.godine           
 

                 PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA 
Mato Filkovac 
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     Temeljem članka 4, 8 i 19. “Zakona o zaštiti od 
požara” („Narodne novine“ Republike Hrvatske, 
broj 92/10.), članka 33. stavak  4. 5 i 6.  
“Prekršajnog zakona” („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 107/07.), članka 32. Statuta Općine 
Bogdanovci, ("Službeni vjesnik " Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 i 17/09.), Općinsko 
vijeće Općine Bogdanovci na  30. sjednici održanoj  
dana,  27.ožujka 2013.godine, donosi  

 
O D L U K U 

o mjerama zaštite  od požara za vrijeme žetve i 
vršidbe 

  
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
     Ovom Odlukom utvrđuju  se mjere zaštite od 
požara na području Općine Bogdanovci, koje se 
provode  pravne i fizičke osobe, vlasnici i 
ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta za vrijeme  
zriobe, žetve i  vršidbe i  vršidbe strnih žitarica i 
uljane repice  i sakupljanja prostirke. 

 
Članak 2. 

     Pravne i fizičke osobe vlasnici žitnih  kombajna 
za obavljanje žetvenih radova dužni su na iste 
postaviti sredstva i opremu za početno  gašenje  
požara propisane ovom Odlukom i Pravilnikom o 
održavanju i izboru  vatrogasnih aparata  ( NN 
35/94,  103/96 i 130/07.). 

 
Članak 3. 

     Općina Bogdanovci dužna je  provoditi mjere za 
održavanje i uređenje poljskih putova tako da 
vidljivo budu označeni očišćeni od korova i 
višegodišnjeg raslinja i prohodni za kretanje 
vatrogasnih vozila kod  gašenja požara na 
poljoprivrednom zemljištu. 
 

Članak  4. 
     Vatrogasna zajednica, dobrovoljna vatrogasna 
društva i javna vatrogasna društva  i javne 
vatrogasne postrojbe dužne su prije žetve i vršidbe 
obaviti pripreme u svojim postrojbama u  svrhu 
provjere ispravnosti sredstva i opreme za gašenje 
požara, opreme za uzbunjivanje vatrogasaca i 
osposobljenosti za gašenje požara na otvorenom 
prostoru.  
   
II. ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Članak  5. 

( 1 ) Za vrijeme žetve i vršidbe poduzimaju se 
mjere zaštite od požara, usjeva,  prostirke, 
kombajna i transportnih sredstava s ciljem da se 
spriječi nastajanje i širenje požara i osigura gašenje 
požara na žetvenoj površini. 
( 2 )   Kombajni, traktori, kombi vozila i teretna 
vozila koja sudjeluju u obavljanju žetve moraju 
posjedovati sredstva i opremu: 
- kombi vozila registrirana za više od pet osoba - 
prah  - ABC  - 2 kg        1 komad 

- traktori i kamioni nostivosti do 2,5 tone prah              
- ABC -  3 kg         1 komad 
- kombajni i kamioni nosivosti preko 2,5 tone prah      
- ABC  -  6 kg        1 komad 
- kamioni s prikolicom i tegljači  prah   
- ABC  -  6 kg        1 komad 
- kombajni moraju  dodatno biti opremljeni 
lopatom, metlom, kantom za vodu i lancem za 
odvođenje statitčkog elektriciteta i na vidnom 
mjestu istaknuto upozorenje zabrane puštenja i  
  upotrebe otvorenog plamena. 

    
Članak 6. 

(1) Pravne i fizičke osobe koje  obavljaju poslove 
žetve i vršidbe većeg obima s više od dva (2) 
kombajna na žetvenoj površini dužne su osigurati 
vatrogasno dežurstvo, te traktor i plug na žetvenoj 
površini. 
(2) Na pristupu žetvenoj površini potrebno je 
postaviti upozorenje o zabrani pušenja i upotrebu 
otvorenog plamena. 
 

Članak 7. 
     Kombajner i osobe na održavanju istih dužni su 
svakodnevno prije izlaska na žetvenu površinu 
obaviti čišćenje kombajna i pranje motora 
kombajna. 
 

Članak 8. 
( 1 ) Zabranjuje se od početka sazrijevanja strnih 
žitarica i uljarica pa do  završetka žetve i vršidbe 
spaljivanje strništa, suhe trave i raslinja po 
vodotocima i uz rub prometnica kao i loženje vatre 
u bilo kojem obliku. 
( 2 ) U opravdanim slučajevima može se odobriti 
spaljivanja strništa, slame i biljnih otpadaka, a 
odobrenje izdaje  Policijska uprava Vukovarsko-
srijemska (  u daljnjem tekstu Policijska uprava ) 
temeljem pismeno obrazloženog zahtjeva.  

 
Članak 9. 

     Zahtjev  za odobrenje spaljivanja mora 
sadržavati: 

- podatke o mjestu i vremenu 
spaljivanja 

- naziv i veličinu površine paljenja 
- opis tvari koje će se spaljivati i 

razloge spaljivanja 
- broj osoba koje će obaviti 

spaljivanje  i kontrolu izgaranja 
- mjere zaštite  od požara i opremu 

za gašenje požara 
- podatke o odgovornoj osobi koje 

će obaviti spaljivanje. 
 

Članak 10. 
 Nakon ishođenja odobrenja za spaljivanje, a prije 
početka gašenja pravne i fizičke osobe dužne su 
obavijestiti nadležnu javnu vatrogasnu postrojbu ili 
dobrovoljno vatrogasno društvo.  
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Članak  11. 
      Stogove i gamarne prostirke, sijena i druge 
kabaste stočne hrane moraju se slagati na 
udaljenosti najmanje 10 metara od zgrada, javnih 
prometnica i regulacijske linije uličnog niza, 
najmanje pet metara od vodova električne 
nadzemne mreže, sigrnosna visina od stoga i 
kamara  do vodova električne mreže mora biti 
najmanje 12 metara bez obzira na nazivni napon. 
 

Članak 12. 
 Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, 
pravne osobe, poljoprivredna poduzeća i zadruge 
dužne su izgraditi Plan operativne provedbe 
posebnih mjera zaštite od požara za vrijeme žetve i 
vršidbe koji sadrži pregledne karte s ucrtanim 
žetvenim 
 površinama,  poljskim putovima i crpilištima vode i 
ustroj vatrogasnog dežurstva i motrilačko-dojavne 
službe i podacima odgovorne osobe za provođenje 
Plana.  
  
III ORGANIZACIJA DEŽURSTVA 
  

Članak 13. 
     Vatrogasno dežurstvo vatrogasnim postrojbama 
organizira i ustrojava općinski načellnik, a 
dežurstva traju od početka zriobe pa do završetka 
žetve i vršidbe. 
  

Članak 14. 
     Zapovjednici  dobrovoljnih vatrogasnih društava  
osiguravaju ispravnost sredstava i opreme za 
gašenje požara uz stručnu osposobljenost 
vatrogasaca za gašenje požara. 
  

Članak 15. 
     Stručni nadzor nad vatrogasnim dežurstvom  u 
vatrogasnim postrojbama obavlja županijski 
vatrogasni zapovjednik. 
 

Članak 16. 
     Inspekcijski nadzor nad provedbom svih mjera 
zaštite od požara utvrđenim ovom Odlukom obavlja 
Inspekcija za zaštitu od požara i vatrogastvo 
Policijske uprave.  
 
IV.  KAZNENE  ODREDBE 
 

Članak 17. 
- Novčanom kaznom u iznosu od  

500,00 - 5.000,00  kuna kaznit će 
se  za prekršaj  pravna osoba, 
odnosno fizička osoba obrtnika i 
osoba koja obavlja drugu 
samostalnu djelatnost koju je 
počinila u vezi obavljanja 
njezina obrta ili druge 
samostalne djelatnosti 

- ako ne poduzme mjere iz zaštite 
od požara sukladno članku 5. i 6.  
ove Odluke, 

- ako obavlja spaljivanje strništa, 
suhe trave  i loženje vatre u bilo 
kojem obliku  ( članak 8. stavak 
1. ove  Odluke), 

- ako sleže stogove i gamare 
prostirkei sijena suprotno   
odredbi stavka 11. Odluke, 

- ako ne izradi plan mjera s 
preglednom kartom i uspostavi    
vatrogasnog dežurstva motrenja 
obavješćivanja (članak 12. 
Odluke). 

  
Članak 18. 

      Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 
2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička 
osoba: 
 
1. ako ne poduzme mjere iz zaštite od požara 5. i 6. 
ove Odluke, 
2. ako obavlja spaljivanje strništa, suhe trave i 
loženje vatre u bilo kojem obliku utvrđene 8. stavak 
1., 
3. ako sleže stogove i gamare prostirke i sijena 
suprotno   odredbi članka 11. Odluke. 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 19. 

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti 
Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme 
žetve i vršidbe 15.03.2012.godin. 

 
Članak 20. 

      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 022-05/13-04/ 
URBROJ. 2196/03-13-04 
Bogdanovci,  27. ožujka 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Mato Filkovac 

 
 
 
     
     Temeljem čl. 13. St. 4.  Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
92/10), članka 12. stavka 2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 152/08, 25/09, 153/09 
21/10, 39/11 in 63/11.), čl. 25. St. 2. Pravilnika  o 
zaštiti  šuma od požara („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/03), čl. 33. st. 4. 5 i 6. 
Prekršajnog zakona („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 107/07.) i čl. 32.  Statuta Općine 
Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 i 17/09.)  Općinsko  
vijeće  Općine Bogdanovci, na svojoj  30. sjednici,  
održanoj dana  27. ožujka  2013. godine, donosi 
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O D L U K U 
o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, 

korova, raslinja i biljnih otpadaka 
 

I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
       Ovom odlukom utvrđuju se mjere zaštite od 
požara na poljoprivrednom i šumskom  
zemljištu, trasama elektroenergetskih vodova i 
trasama cestovnih i željezničkih prometnica,te na 
javnim površinama i okućnicama u naseljima kod 
spaljivanja suhe trave , korova , raslinja i 
biljnih otpadaka nakon žetve ili berbe žitarica i 
uljarica , u slučajevima kada bi propuštanje tih  
mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim 
kulturama , nasadima , vinogradima , voćnjacima , 
mladim šumama , drenažnim izljevima , nadzemnim 
elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim 
instalacijama i uređajima , ogradama i zgradama od 
zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog 
prometa  stvaranjem dimne zavjese. 

 
Članak 2. 

      Prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovom 
odlukom odnose se na pravne i fizičke osobe, 
vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog zemljišta , 
pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na  
kanalima , ispred trasa elektroenergetskih vodova , 
na trasama cestovnih i željezničkih prometnica, te 
na otvorenom prostoru  javnih  komunalnih 
površina i okućnica u naseljima. 

 
Članak 3. 

    Spaljivanje suhe trave, korova , raslinja i biljnih 
otpadaka u smislu ove odluke je uništavanje istih 
pripaljivanjem vatre i kontroliranih izgaranjem , 
dok se vatra u potpunosti  ne ugasi , a bez opasnosti 
za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života  
ljudi i imovine vatrom i štetnim emisijama dima . 
 
II.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Članak 4. 
     Zabranjeno je uništavanje suhe trave, korova, 
raslinja i biljnih otpadaka spaljivanjem za vrijeme 
žetve strnih žitarica i uljane repice, dok radovi u 
žetvi i skupljanju prostirke ne završe. Zabranjeno je 
paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara 
od ruba šume i 30 metara od ograda i zgrada 
izvedenih od zapaljivog materijala ,te u trasama 
elektroenergetskih vodova. 
 

Članak 5. 
      Tijekom godine i nakon završene žetve i 
sakupljanju prostirke uništavanje suhe trave, 
korova, raslinja i biljnih otpadaka može se obaviti 
loženjem  vatre i kontroliranim spaljivanjem uz 
nazočnost potrebnog broja osoba sa sredstvima i 
opremom za početno gašenje požara , na otvorenom 
prostoru. 

 
 

Članak 6. 
     Pravne osobe koje održavaju i čiste vegetaciju 
kanala , trasa elektroenergetskih vodova i trasa 
cestovnih i željezničkih prometnica loženjem vatre i 
spaljivanjem suhe trave, korova, raslinja i granja, te 
pravne osobe vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 
zemljišta koje uništavaju biljne otpatke nakon žetve 
ili berbe mogu ložiti vatru  i spaljivati biljne otpatke 
na mjestima i sigurnim udaljenostima navedenim u 
članku 4. ove Odluke i ako loženje vatre, izgaranje 
gorivih tvari i širenje dima ne ugrožava usjeve , 
nasade, vinograde, voćnjake te odvijanje cestovnog 
prometa stvaranjem dimne zavjese. 
       Za  uništavanje biljnih otpadaka spaljivanjem 
potrebno je izraditi Plan spaljivanja i dostaviti 
inspekciji za zaštitu od požara Policijske uprave , a 
o vremenu  spaljivanja obavezno  obavijestiti 
nadležnu javnu  vatrogasnu postrojbu  ili 
dobrovoljno vatrogasno društvo koje je najbliže 
području loženja vatre i spaljivanja biljnih otpadaka 
. 

Članak 7. 
      Plan spaljivanja na otvorenom mora sadržavati: 

- podatke o pravnoj osobi i 
odgovornoj osobi u pravnoj 
osobi zaduženoj za obavljanje 

- spaljivanja i uništavanja biljnog 
otpada prema ovoj Odluci, 

- podatke o mjestu i vremenu 
spaljivanja,  

- naziv i veličinu površine 
spaljivanja, 

- broj osoba koje će obavljati 
spaljivanje, 

- preventivne mjere zaštite od 
požara koje će se poduzimati za 
loženje vatre, spaljivanje 

- i kontrolu spaljivanja, 
- popis sredstava i opreme za 

gašenje požara na otvorenom 
prostoru  (metlanice, motorne 
pile 

- lopate, naprtnjače, kante za vodu 
i sl.), 

- osobne podatke izvršitelja 
spaljivanja i kontrole izgaranja 
vatre. 

 
Članak 8. 

     Fizičke osobe vlasnici i ovlaštenici 
poljoprivrednog zemljišta mogu obavljati 
uništavanje biljnih otpadaka spaljivanjem nakon 
žetve ili berbe, te spaljivanjem suhe trave, korova, 
raslinja i granja i loženje otvorene vatre na javnim 
površinama i okućnicama na sigurnim 
udaljenostima  navedenim u članku 4. ove Odluke i 
ako loženje vatre , izgaranje gorivih tvari i širenje 
dima ne ugrožava susjedne ratarske kulture, nasade 
, vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog 
prometa stvaranjem dimne zavjese. 
    O spaljivanju je potrebno obavijestiti nadležnu  
javnu vatrogasnu postrojbu ili dobrovoljno 
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vatrogasno društvo koje je najbliže području loženja 
vatre i spaljivanja biljnih otpadaka. 
 

Članak 9. 
   Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivane 
dužne su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i 
pregledati ostatke vatre prebacivanjem pepela , 
polijevanjem vodom i primjenom sredstava za 
gašenje požara, dok se vatra ne ugasi u potpunosti , 
a potom napustiti mjesto paljenja. 
                                                     
III. NADZOR 
 

Članak 10. 
     Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke 
obavlja inspekcija za zaštitu od požara Policijske 
uprave  Vukovarsko -srijemske, Šumarska 
inspekcija Državnog inspektorata i poljoprivredna 
inspekcija Županijskog ureda  Vukovarsko -
srijemske županije. 
    U nadzoru  sudjeluju i ovlašteni djelatnici 
pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, 
ovlaštene osobe ili djelatnici vatrogasnih postrojbi,  
komunalni redari ili poljoprivredni redari jedinica 
lokalne samouprave, a u smislu dojave o nastalom 
požaru, šteti ili povredi odredbe ove Odluke, te 
prikupljanju podataka o identitetu  osoba koje su 
povredu propisanih mjera izvršile. 
 
IV. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 11. 
      Novčanom kaznom u iznosu  500,00  do 
5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, 
odnosno fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja 
drugu samostalnu djelatnost koju je počinila u vezi 
obavljanja njezina obrta  ili druge samostalne 
djelatnosti.  
- ako obavlja loženje vatre i spaljivanje za vrijeme 
sazrijevanja i žetve strnih žitarica i uljane  repice 
prije završetka žetve, skupljanje prostirke i na 
udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 30 
metara od  ograda i zgrada , te u trasama 
elektroenergetskih vodova(članak 4.), 
- ako obavlja loženje vatre i spaljivanje noću i po 
vjetrovitom vremenu (članak 5.), 
- ako ne izradi i dostavi Plan spaljivanja nadležnoj 
Policijskoj upravi i ne obavijesti javnu vatrogasnu 
postrojbu ili dobrovoljno vatrogasno društvo na 
području spaljivanja  ( članak 6.), 
- ako ne provede mjere zaštite od požara iz Plana 
spaljivanja i ugrozi vatrom i dimom poljo-   
rivredne ratarske kulture, nasade, vinograde, mlade 
šume, drenažne izljeve, nadzemne elektro- 
energetske telekomunikacijske i plinske instalacije i 
uređaje, ograde od zapaljivog materijala i odvijanje 
cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese (čl.6,  
čl. 7.), 
- ako su osobe koje su vršile spaljivanje prema 
Planu spaljivanja napustile mjesto paljenja   prije 
nego što je vatra ugašena u potpunosti (članak 9.), 
 
    

Članak  12. 
     Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 
2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj  fizička osoba: 
- ako obavlja loženje vatre i spaljivanje za vrijeme  
sazrijevanja i žetve strnih žitarica i uljane repice 
prije nego što žetveni radovi i sakupljanje prostirke 
završne i na udaljenosti manjoj od 200 metara od 
ruba šume i 30 metara od ograda i zgrada , te u 
trasama elektroenergetskih  vodova  (članak 4.), 
- ako obavlja loženje vatre i spaljivanje na 
otvorenom prostoru noću i po vjetrovitom    
vremenu (članak 5.), 
- ako spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja 
ugrozi i nanese štetu susjednim ratarskim   
kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, 
mladoj šumi, nadzemnim elektroenergetskim,    
telekomunikacijskim, plinskim instalacijama i 
uređajima te ogradama i zgradama od zapaljiva   
materijala ili ugrozi odvijanje  cestovnog prometa 
stvaranjem dimne zavjese (članak 8. st. 1.), 
- ako o loženju vatre i spaljivanju biljnih otpadaka  
ne obavijesti najbližu javnu vatrogasnu       
postrojbu ili dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu ( 
članak 8. stavak 2.),  
 - ako napusti mjesto loženja vatre i spaljivanja  
biljnih otpadaka prije nego što je vatra potpuno 
ugašena ( članak 9.) ,  
 
V.  ZAVRŠNE  ODREDBE  
 

Članak  13. 
           Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
važiti Odluka o uvjetima spaljivanja korova , trave i 
drugog otpadnog materijala biljnog porijekla od 15 
.03. 2012. godine. 
              

Članak 14. 
      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  
“Službenom vjesniku”  Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
KLASA:  022-05/13-04/ 
URBROJ: 2196/13-04 
Bogdanovci, 27.ožujka 2013. godine 
    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mato Filkovac 

 
 
 
 
 Temeljme članka ll. stavak 4. Zakona o otpadu 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 178/04 
i 60/08.), članka 32. Statuta Općine Bogdanovci 
“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske žipanije, 
broj 11/09 i 17/09.), Općinsko vijeće na  23. 
sjednici održanoj dana, 27. ožujka 2013. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o usvajanju  Izvješća  o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području  
Općine Bogdanovci 
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I. 
     Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine 
Bogdanovci za 2012. godinu u cijelosti. 
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu  danom objave u 
“Službenom vjesnku” Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
 

KLASA: 363-01/13-04/13 
URBROJ. 2196/03-13-04 
Bogdanovci, 27.ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mato Filkovac 

 
 
 
 

OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
     Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 48. 
stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. 
stavka 4. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" 
Republike Hrvatske, broj 106/99,117/01, 36/02, 
96/03, 139/04., 174/04, 38/09 i 80/10), općinski 
načelnik  Općine Bogdanovci, donosi: 

 
O D L U K U 

o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 
 

Članak 1. 
     Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, 
ako sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području 
Općine Bogdanovci, za vrijeme radnog vremena, 
imaju pravo na naknadu plaće od Općine 
Bogdanovci. 
 

Članak 2. 
     Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu 
kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji poslije 
radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata, imaju 
pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od 
vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na 
naknadu plaće za to vrijeme od Općine Bogdanovci. 

 
Članak 3.  

     Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom 
odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnim 
intervencijama, imaju pravo na naknadu od Općine 
Bogdanovci. 
 

Članak 4. 
     Naknadu plaće i naknade dobrovoljnim 
vatrogascima iz članka 1., 2. i 3. ove Odluke, za 
sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama, Općina 
Bogdanovci  dužna je platiti za sve vatrogasne 
intervencije na području Općine Bogdanovci. 
Zapovjednik ili voditelj vatrogasne intervencije 
vodi brigu da policija unese u zapisnik sudjelovanje 
vatrogasne postrojbe na osiguranju i sanaciji mjesta 
nezgode. Isto tako je dužan prikupiti sve podatke o 
sudionicima u nezgodi kako bi postupak naknade 
troškova intervencije bio ubrzan. 
 

 
Članak 5. 

     Visina naknade po članku 1. 2 i 3. ove Odluke je 
150,00 kn  ( sto i pedeset kuna) za intervencije u 
trajanju 3 ili više sati, odnosno 100,00 kn (stotinu 
kuna) za intervenciju  u trajanju manjem od 3 sata.  
      

Članak 6 
     Pravo na isplatu naknade u smislu ove Odluke 
ima dobrovoljni vatrogasac pod uvjetom: 
da mu matično Dobrovoljno vatrogasno društvo u 
pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati 
sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području 
Općine Bogdanovci. 

 
Članak 7. 

      Pravne osobe vatrogasnih postrojbi koje su 
sudjelovale u intervenciji i spašavanju ljudi i 
imovine ugroženih nastalim događajem izvan svog 
područja djelovanja imaju pravo na naknadu 
materijalnih troškova i štete koje su pri tome imale 
sukladno jedinstvenom cjeniku za obračun troškova 
vatrogasnih intervencija od 08.veljače 2007. 
usvojen od strane Hrvatske vatrogasne zajednice. 
Troškove i naknadu štete podmiruje Općina na 
čijem je području obavljena intervencija . 
 

Članak 8. 
  Ova Odluka dostavit će se Dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima Općine Bogdanovci. 
 

Članak 9. 
     Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 
objavljene u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj  03/11 
 

Članak 10. 
      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije . 
 

KLASA: 022-05/13-05/ 
URBROJ: 2196/12-03-13-1 
Bogdanovci, 27.veljače 2013 
 

NAČELNIK OPĆINE BOGDANOVCI 
Marijan Gelo dr.vet.med.
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OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o 
lokalnim izborima („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 144/12) i članka 34. Statuta 
Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09.), Općinsko vijeće 
Općine Lovas na svojoj 30. sjednici održanoj 27. 
ožujka 2013. godine, donosi 
 

STATUT  
Općine Lovas 

 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
    Ovim se Statutom podrobnije uređuje 
samoupravni djelokrug Općine Lovas, njezina 
službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, 
ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja 
poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana 
u odlučivanju, način provođenja referenduma u 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna 
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, 
suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te druga pitanja od 
važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine 
Lovas (dalje u tekstu: Općina). 
 

Članak 2. 
     Općina je jedinica lokalne samouprave, a 
područje na kojem se prostire utvrđeno je 
Zakonom o područjima županija, gradova i 
općina u Republici Hrvatskoj. 
 
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Lovas i 
Opatovac. 
 
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u 
postupku propisanom  zakonom. 

 
Članak 3. 

     Općina je pravna osoba. 
 
     Sjedište Općine je u Lovasu, ulica Ante 
Starčevića 5. 
 
Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine 
Lovas imaju pečate. Pečat je okruglog oblika. U 
sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. 
 
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  
 

Članak 4. 
     Općina će naknadno izraditi grb i zastavu. 
Općinsko vijeće Općine Lovas utvrditi će 
podrobni opis grba i zastave statutarnom 
odlukom, uz prethodno odobrenje Središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 
područnu (regionalnu samoupravu).   
 

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način 
kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine. 
 
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje 
se posebnom odlukom općinskog načelnika. 
  

Članak 5. 
     Dan Općine je 29. rujan, blagdan Sv. Mihaela 
arkanđela i svečano se obilježava. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 6. 
     Općinsko vijeće Općine dodjeljuje javna 
priznanja za osobita postignuća i doprinos od 
značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za 
naročite uspjehe ostvarene u području 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih 
prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
javnih djelatnosti.  
  

Članak 7. 
     Nagrada Općine Lovas najviši je oblik javnog 
priznanja Općine za postignute uspjehe na 
područjima gospodarskog i društvenog života od 
značenja za općinu. 
Općinsko vijeće Općine posebnom Odlukom 
utvrđuje  vrste ostalih javnih priznanja, uvjete za 
njihovu dodjelu, njihov izgled i oblike, kriterij i 
postupovnost njihove dodjele te tijela koja 
provode postupak i dodjeljuju priznanja. 
 

Članak 8. 
     Općinsko vijeće Općine može pojedinu osobu 
koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim 
građaninom. 
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno 
obveze. Počast se može opozvati ako se 
počastvovani pokaže nedostojnim počasti. 
  
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  
SAMOUPRAVE 

 
Članak 9. 

     Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim 
jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i 
međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 10. 
     Općinsko vijeće donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji 
dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.  
 
Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak 
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 
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Članak 11. 
     O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 
(ugovor, povelja, memorandum ili sl.). 
 
Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice 
druge države objavljuje se u Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 12. 
     Općina je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te  
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela Općine. 
 

Članak 13. 
     Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja 
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili 
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to 
osobito poslove koji se odnose na:  

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko 

planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  
- kulturu, tjelesnu kulturu i 

šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog 

okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu 

zaštitu, 
- promet na svom području te 
- ostale poslove sukladno 

posebnim zakonima. 
 
     Općina obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima 
se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka. 
 
Sadržaj i način obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje 
odlukama Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 14. 
      Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 
članka 13. ovoga Statuta organizirati zajednički s 
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više 
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela 
ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih 
poslova u skladu s posebnim zakonom. 
 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje načelnik sklapa sporazum o 
osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se 

propisuje financiranje, način upravljanja, 
odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to 
tijelo. 
 

Članak 15. 
     Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je 
obavljanje od interesa za građane na području 
više jedinica lokalne samouprave, posebnom 
odlukom prenijeti na Vukovarsko-srijemsku 
županiju. 
 
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine posebnom 
odlukom prenijeti na mjesne odbore. 
 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

Članak 16. 
     Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 17 . 
     Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 
djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja Općine kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom. 
 
Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može 
temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski 
načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na 
području Općine i najmanje 20% ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača Općine. 
 

Članak 18. 
     Osim iz razloga utvrđenih člankom 17. 
stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može 
raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika.  
 
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 
opoziva općinskog načelnika i njegovog  
zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača Općine. 
 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis 
birača. 
 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih 
izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv 
niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori 
za načelnika. 
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Članak 19. 
     Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 
u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 
utvrđivanja jeli prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača. 
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 
opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači, središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
dužno je u roku od 60 dana od dana podnošenja 
prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga, a u 
daljnjem roku od 30 dana od dana utvrđivanja 
ispravnosti prijedloga Općinsko vijeće dužno je 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
  
Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području općine, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. 
 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela. 
 

Članak 20. 
     Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži 
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje 
za koje se raspisuje referendum, naziv akta o 
kojem se odlučuje na referendumu, odnosno 
naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, 
obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje 
referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, 
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 
 

Članak 21. 
     Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 
prebivalištem na području Općine, odnosno na 
području za koje se raspisuje referendum i upisani 
su u popis birača. 

Članak 22. 
     Odluka donesena na referendumu o pitanjima 
iz članka 17. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za 
Općinsko vijeće, osim ako se radilo o 
savjetodavnom referendumu. 
 

Članak 23. 
      Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  
 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga 
članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik. 
 
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 
od dana zaprimanja prijedloga. 
 
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o 
kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 
kojem je rezultate održanog zbora građana 
potrebno dostaviti Općinskom vijeću. 

 
Članak 24. 

     Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke iz članka 23. stavka 3. ovoga Statuta. 
 
Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i 
vijeće mjesnog odbora. 
 
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu 
je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 
 

Članak 25. 
     Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 
l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Općine. 
 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
primitka prijedloga. 
 

Članak 26. 
     Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 
upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti. 
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan 
je odgovoriti u roku od 30 dana od dana 
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 
sredstvima elektroničke komunikacije. 
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VII. TIJELA  OPĆINE LOVAS 
 

Članak 27. 
     Tijela Općine su Općinsko vijeće i  Općinski 
načelnik. 
 
1. OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Članak 28. 

     Općinsko vijeće predstavničko je tijelo 
građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi 
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te 
obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, 
zakonom i ovim Statutom. 
 
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno 
tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
općinskog načelnika. 
 
      Ukoliko se na način propisan stavkom 2. 
ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, 
poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 29. 
     Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine, 
- donosi Poslovnik o radu, 
- donosi odluku o uvjetima, 

načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o 
izvršenju proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o 
izvršenju proračuna, 

- donosi odluku o privremenom 
financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina te 
raspolaganju ostalom 
imovinom Općine čija 
pojedinačna vrijednost prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini 
koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, 
odnosno raspolaganju ostalom 
imovinom, a uvijek odlučuje 
ako vrijednost prelazi 
70.000.000 kuna, 

- donosi odluku o promjeni 
granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug 
Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine, 

- donosi odluku o  kriterijima za 
ocjenjivanje službenika i 
načinu provođenja 
ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, 
ustanove, trgovačka društva i 
druge pravne osobe, za 

obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i 
drugih djelatnosti od interesa 
za  Općinu, 

- predlaže glavnoj skupštini 
odnosno skupštini trgovačkog 
društva u kojem Općina ima 
dionice ili udjele u vlasništvu 
članove upravnog tijela i 
nadzornog odbora trgovačkog 
društva, 

- odlučuje o davanju suglasnosti 
za zaduživanje pravnim 
osobama koje je osnovala 
Općina ili koje su u većinskom 
vlasništvu Općine;  

- daje prethodne suglasnosti na 
statute  ustanova, ukoliko 
zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije 
propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju 
sporazuma o suradnji s drugim 
jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim 
aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog 
vijeća,   

- bira i razrješava članove 
radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu 
Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, 
načinu i postupku za dodjelu 
javnih priznanja i dodjeljuje 
javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge 
osobe određene zakonom, 
ovim Statutom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće 
akte koji su mu stavljeni u 
djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 
Članak 30. 

     Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina članova Općinskog vijeća, nakon 
provedenih izbora za članove Općinskog vijeća. 
 

Članak 31. 
      Konstituirajućoj sjednici do izbora 
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste  koja je dobila najviše glasova. 
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj 
glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će 
prvi izabrani kandidat  s liste koja je imala manji 
redni broj na glasačkom listiću. 
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Članak 32. 
     Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika. 
 
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 
dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i 
potpredsjednici imaju pravo na naknadu  
sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 
 

Članak 33.  
     Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava 

sjednicama Općinskog vijeća,  
- predlaže dnevni red Općinskog 

vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani 
postupak, 

- brine o postupku donošenja 
odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici 
Općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje 

donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava 

vijećnika i 
- obavlja i druge poslove 

određene zakonom i 
Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

      Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, 
poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji, s 
izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana 
donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku. 
     Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika može dati Odbor iza izbor i 
imenovanja, kao i najmanje 1/3 članova 
Općinskog vijeća. 
       Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, 
zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili 
spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu 
povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik. 

 
Članak 34. 

    Općinsko vijeće ima 11 (jedanaest) članova 
izabranih na način određen Zakonom. 
 

Članak 35. 
       Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo 
na svoje predstavnike u Općinskom vijeću, 
sukladno svojoj zastupljenosti u ukupnom broju 
stanovništva općine, u skladu sa Ustavnim 
zakonom o pravima nacionalnih  manjina. 
Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo 
na jednog člana u Općinskom vijeću Općine. 
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća 
zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u 
Općinskom vijeću u skladu s odredbama 
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, 
broj članova Općinskog vijeća povećat će se do 

broja koji je potreban da bi odgovarajuća 
zastupljenost bila ostvarena. 
 

Članak 36. 
   Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje četiri godine, a počinje 
danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju izbora. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana 
konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim 
izborima. 

Članak 37. 
     Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i 
za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 
 
Vijećnici imaju pravo na naknadu  u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 
 

Članak 38. 
       Vijećniku prestaje mandat prije isteka 
vremena na koji je izabran: 

- ako podnese ostavku, danom 
dostave pisane ostavke; 

- ak je pravomoćnom sudskom 
odlukom potpuno lišen 
poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od šest mjeseci, 
danom pravomoćnosti 
presude; 

- ako mu prestane prebivalište 
na području Općine Lovas, 
danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko 
državljanstvo, danom 
prestanka državljanstva i 

- smrću. 
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, 
a koji je državljanin države članice Europske 
unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog 
državljanstva. 
 

Članak 39. 
     Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona. Vijećnik je dužan u roku od 8 
dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o 
tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 
a mandat mu počinje mirovati protekom toga 
roka. 
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Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev 
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam 
dana od dana prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana 
od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 
Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, sukladno zakonu. 
 
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 40. 
     Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama 
Općinskog vijeća; 

- raspravljati i glasovati o 
svakom pitanju koje je na 
dnevnom redu sjednice Vijeća; 

- predlagati Vijeću donošenje 
akata, podnositi prijedloge 
akata i podnositi amandmane 
na prijedloge akata; 

- postavljati pitanja iz 
djelokruga rada Općinskog 
vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom 
načelniku i zamjeniku 
općinskog načelnika; 

- sudjelovati na sjednicama 
radnih tijela općinskog vijeća i 
na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je član i 
glasovati i 

- tražiti i dobiti podatke 
potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika od upravnih 
tijela Općine 

- uvida u registar birača za 
vrijeme dok obavlja dužnost. 

 
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 
na sjednicama Općinskog vijeća. 
 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje 
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća.  
 

Članak 41. 
     Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, 
djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 

građana na sjednicama te druga pitanja od značaja 
za rad Općinskog vijeća. 
 

Članak 42. 
     Općinsko vijeće donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća. 
Statut općine, proračun, godišnji obračun i 
Poslovnik Općinskog vijeća donose se većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 
1.1.  Radna tijela 

 
Članak 43. 

     Radna tijela Općinskog vijeća su: 
- Odbor za izbor i imenovanja 

- Odbor za Statut i Poslovnik 

- Mandatna komisija 

- Odbor za financije i Proračun 

- i druga tijela po potrebi. 
 

Članak 44. 
     Odbor za izbor i imenovanja predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika 
i potpredsjednika Općinskog 
vijeća, 

- izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje 
drugih osoba određenih ovim 
Statutom i drugim odlukama 
Općinskog vijeća, 

- propise  o primanjima 
vijećnika, te naknade 
vijećnicima za rad u 
Općinskom vijeću. 

 
Članak 45. 

     Odbor za Statut i poslovnik: 
- predlaže Statut Općine i 

Poslovnik Općinskog vijeća, 
- predlaže pokretanje postupka 

za izmjenu Statuta odnosno 
Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i 
drugih općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s 
Ustavom i pravnim sustavom, 
te u pogledu njihove pravne 
obrade i o tome daje mišljene i 
prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove 
određene ovim Statutom. 

 
Članak 46. 

     Mandatna komisija: 
- na konstituirajućoj sjednici 

obavještava Općinsko vijeće o 
provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima 
izabranih vijećnika, temeljem 
objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog 
povjerenstva o provedenim 
izborima, 
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- obavještava Općinsko vijeće o 
podnesenim ostavkama na 
vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava OV o mirovanju 
mandata vijećnika po sili 
zakona, o mirovanju mandata 
iz osobnih razloga i o 
mirovanju mandata zbog 
obnašanja nespojive dužnosti 
te o zamjeniku vijećnika koji 
umjesto njega počinje obavljati 
vijećniku dužnost 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mirovanja mandata 
vijećnika. 

 
Članak 47. 

     Odbor za Proračun i financije raspravlja o 
proračunu i financijama Općine, zauzima stavove 
te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na: 

- općinski proračun i godišnji 
obračun, 

- porezni sustav i poreznu 
politiku, 

- stanje o prihodima i rashodima 
Općine, 

- ostala pitanja koja se tiču i 
financiranja i financijskog 
poslovanja Općine. 

 
Članak 48. 

    Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja 
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na 
dnevnom redu Općinskog vijeća. 
 

Članak 49.  
     Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i 
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, 
prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća i 
članova Općinskog vijeća. 
 
2. OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Članak 50. 
      Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u 
Općini. 
 
Mandat općinskog načelnika je četiri godine. 
 
Mandat općinskog načelnika počinje prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji 
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 
novoga općinskog načelnika. 
 
Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih 
akata; 

- izvršava i osigurava 
izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća; 

- utvrđuje prijedlog proračuna 
Općine i izvršenje proračuna; 

- upravlja imovinom Općine u 
skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i općim aktima 
Općinskog vijeća; 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina,  nekretnina i 
raspolaganju ostalom 
imovinom Općine čija 
pojedinačna vrijednost ne 
prelazi 0,5% iznosa prihoda 
bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, ako je stjecanje i 
otuđivanje planirano u 
proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonskim 
propisima, a najviše do 
70.000,00 kn; 

- upravlja prihodima i 
rashodima Općine; 

- upravlja raspoloživim 
novčanim sredstvima na 
računu proračuna Općine; 

- donosi pravilnik o unutarnjem 
redu za upravna tijela Općine; 

- imenuje i razrješava pročelnike 
upravnih tijela; 

- imenuje i razrješava 
unutarnjeg revizora; 

- utvrđuje plan prijema u službu 
u upravna tijela Općine; 

- predlaže izradu prostornog 
plana kao i njegove izmjene i 
dopune; 

- razmatra i utvrđuje konačni 
prijedlog prostornog plana; 

- imenuje i razrješava 
upravitelja vlastitog pogona; 

- donosi odluku o objavi 
prikupljanja ponuda ili 
raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti; 

- sklapa ugovor o koncesiji za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti; 

- donosi odluku o objavi 
prikupljanja ponuda ili 
raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti na temelju ugovora 
i sklapa ugovor o povjeravanju 
poslova; 

- daje prethodnu suglasnost na 
izmjenu cijena komunalnih 
usluga; 

- imenuje i razrješuje 
predstavnike Općine u tijelima 
javnih ustanova i drugih 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

43

pravnih osoba (osim članova 
upravnih tijela i nadzornih 
odbora trgovačkih društava) 
kojima je Općina osnivač, 
odnosno u kojima ima dionice 
ili udjele u vlasništvu; 

- do kraja ožujka tekuće godine 
podnosi Općinskom vijeću 
izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne 
infrastrukture i Programu 
gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 
prethodnu godinu; 

- provodi postupak natječaja i 
donosi odluku o najpovoljnijoj 
ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine u skladu s 
posebnom odluku Općinskog 
vijeća o poslovnim prostorima; 

- donosi odluku o uređenju 
prometa i parkiranja na 
području Općine; 

- organizira zaštitu od požara na 
području Općine i vodi brigu o 
uspješnom provođenju i 
poduzimanju mjera za 
unapređenje zaštite od požara;  

- usmjerava djelovanje upravnih 
odjela i službi Općine u 
obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga 
Općine, odnosno poslova 
državne uprave, ako su 
preneseni Općinu; 

- nadzire rad upravnih odjela i 
službi u samoupravnom 
djelokrugu i poslovima 
državne uprave; 

- daje mišljenje o prijedlozima 
koje podnose drugi ovlašteni 
predlagatelji; 

- obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada tijela  
mjesnih odbora te 

- obavlja i druge poslove 
predviđene ovim Statutom i 
drugim propisima. 

 
Članak 51. 

      Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  
upravnih tijela Općine. 
 

Članak 52.  
      Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka 
Općinsko vijeće može od općinskog načelnika 
tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka 
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom 
traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana 
primitka zahtjeva. 
 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 
općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju. 
 

Članak 53. 
     Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od 
primjene opći akt Općinsko 
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 Vukovarsko-
srijemskoj županiji i dostaviti 
mu odluku o obustavi općeg 
akta. 

- ima pravo obustaviti od 
primjene akt mjesnog odbora 
ako ocijeni da se tim aktom 
povređuje zakon, Statut ili opći 
akti koje je donijelo Općinsko 
vijeće.  

 
Članak 54. 

      Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 
općinski načelnik spriječen obavljati svoju 
dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže 
odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako 
duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama 
općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima 
općine nije neposredno dostupan na drugom 
mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, 
donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 
 
Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje. 
 
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika. 
 

Članak 55. 
     Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski. 
 

Članak 56. 
     Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona: 
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- ako podnese ostavku, danom 
dostave pisane ostavke, 
sukladno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, 

- danom pravomoćnosti sudske 
odluke o oduzimanju poslovne 
sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske 
presude kojom je osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od jednog 
mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta 
na području Općine, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva i 

- smrću. 
 
U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 
1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika, pročelnik upravnog odjela 
nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 
dana o tome obavijestiti Vladu Republike 
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora 
za novog općinskog načelnika. 
 
Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka 
prestane nakon isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika, dužnost općinskog 
načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji 
je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi 
navedeni iza imena i prezimena općinskog 
načelnika.  

 
Članak 57. 

     Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati i na način propisan člankom 19. ovoga 
Statuta. 
 
Ako na referendumu bude donesena odluka o 
opozivu općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a do provođenja 
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat 
će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 
Hrvatske. 
 
VIII. UPRAVNA TIJELA 

 
Članak 58. 

     Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine te obavljanje poslova državne 
uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, 
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. 
 
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća. 
 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 
pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja 
imenuje općinski načelnik. 

 
 
 

Članak 59. 
     Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga 
djelokruga neposredno izvršava i nadzire 
provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata 
tijela Općine te poduzima propisane mjere.  
 
Jedinstveni upravni odjel je za zakonito i 
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 
nadležnosti odgovoran općinskom načelniku. 
 

Članak 60. 
     Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se 
u proračunu Općine. 
 
IX. JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 61. 

     U okviru svoga samoupravnog djelokruga 
Općina osigurava obavljanje poslova u području 
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 
građana.  

 
Članak 62. 

      Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz 
članka 57. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog 
pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili 
drugih pravnih osoba. 
 
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja 
pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u 
kojima ima udjele Općinu imenuje općinski 
načelnik. 
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 63. 
     Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, 
kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju 
o lokalnim poslovima.  
 
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili 
više međusobno povezanih manjih naselja ili za 
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 
cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 
Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 64. 
     Mjesni odbori na području Općine su:  

- Mjesni odbor Lovas (za 
područje naselja Lovas) 

- Mjesni odbor Opatovac (za 
područje naselja Opatovac). 

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 65. 
     Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području 
Općine te općinski načelnik. 
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Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose 
građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja općinskom načelniku. 

 
Članak 66. 

     Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 
podnesen na način i po postupku  utvrđenim 
zakonom i ovim Statutom.  
 
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način ili da ne sadrži 
podatke potrebne kako bi se po njemu moglo 
postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i 
zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za 
osnivanje mjesnog odbora. 
 
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga. 
 

Članak 67. 
     Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
prilažu se podaci o predlagatelju (imena i 
prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, 
naziv i sjedište pravne osobe), predloženom 
području i granicama mjesnog odbora, sjedištu 
mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te 
prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog 
odbora. 
 

Članak 68. 
     Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 69. 
     Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani 
s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo, na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora 
uređuje Općinsko vijeće općim aktom, uz 
odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o 
lokalnim izborima u dijelu izbora članova 
predstavničkih tijela. 

 
Članak 70. 

     Izbore za članove vijeća mjesnih odbora 
raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od 
dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog 
odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka 
mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 
 
Od dana raspisivanja izbora pod do dana izbora 
ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana.  

 
Članak 71. 

     Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 7 (sedam) članova. 
 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora. 
 

Članak 72. 
     Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika 
vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova 
svih članova, na vrijeme od četiri godine. 
 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 
svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.  

 
Članak 73. 

     Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i 
godišnji obračun troškova te obavlja druge 
poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 
odlukama Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika. 
 

Članak 74. 
     Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju 
područja mjesnog odbora provođenjem manjih 
komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 
potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne 
skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na 
svom području. 
 

Članak 75. 
     Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 
 

Članak 76. 
     Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te 
pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba. 
 

Članak 77. 
     Radi raspravljanja o potrebama i interesima 
građana te davanja prijedloga za rješavanje 
pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog 
odbora može sazivati zborove građana. 
 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora 
ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće. 
 

Članak 78. 
     Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način 
administrativnog i stručnog poslovanja za svoje 
potrebe, sukladno propisima. 
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas osigurava 
odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći 
mjesnim odborima u obavljanju administrativnih i 
stručnih poslova. 
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Članak 79. 
     Prijedlog za promjenu područja mjesnog 
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i 
općinski načelnik. 
 
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 
vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno 
mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se 
traži  promjena područja. 
 

Članak 80. 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja općinski načelnik.  
 
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću 
rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo 
krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog 
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
  
XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  
OPĆINELOVAS 

 
Članak 81. 

     Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Lovas, čine imovinu 
Općine Lovas. 
 

Članak 82. 
       Imovinom Općine upravljaju općinski 
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 
zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog 
domaćina. 
 
U postupku upravljanja imovinom općinski 
načelnik donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom na temelju općih akata 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja imovinom Općine.  

 
Članak 83. 

     Općina ima  prihode kojima u okviru svog 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
 
Prihodi Općine su: 
 

- općinski porezi, prirez, 
naknade, doprinosi i pristojbe, 
u skladu sa zakonom i 
posebnim odlukama 
Općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i 
imovinskih prava u vlasništvu 
Općine, 

- prihod od  trgovačkih društava 
i drugih pravnih osoba u 
vlasništvu Općine odnosno u 
kojima Općina ima udjele, 

- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta 

imovinska korist za prekršaje 
koje propiše Općina u skladu 
sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima i 
dodatni udio u porezu na 
dohodak za decentralizirane 

funkcije prema posebnom 
zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije 
Republike Hrvatske 
predviđena u Državnom 
proračunu i 

- drugi prihodi određeni 
zakonom. 

 
Članak 84. 

      Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi 
rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 
 
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti 
iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 
 
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni 
proračunom i uravnoteženi s prihodima. 
 

Članak 85. 
     Proračun Općine i odluka o izvršenju 
proračuna donose se za proračunsku godinu i 
vrijede za godinu za koju su doneseni. 
 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. 
prosinca. 
 

Članak 86. 
     Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  
 
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine.  
 

Članak 87. 
     Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, 
proračun se mora uravnotežiti smanjenjem 
predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih 
prihoda. 
 
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna po postupku propisanom za 
donošenje proračuna. 
 

Članak 88. 
     Materijalno i financijsko poslovanje Općine 
nadzire Općinsko vijeće. 
 
Zakonitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 
 
XII. AKTI OPĆINE 

 
Članak 89. 

      Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i 
ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  
proračuna, odluke i druge opće akte.  
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Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 
temeljem zakona rješava o pojedinačnim 
stvarima. 
 

Članak 90. 
    Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili 
općim aktom Općinskog vijeća. 
 

Članak 91. 
      Radna  tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke.  
 

Članak 92. 
      Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 
akata iz članka 85. stavka 1. ovoga Statuta, na 
način i u postupku propisanom ovim Statutom. 
 

Članak 93. 
     Upravna tijela Općine u izvršavanju općih 
akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte 
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba. 
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga 
članka može se, sukladno odredbama zakona, 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Vukovarsko-srijemske županije ili pokrenuti 
upravni spor. 
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 
 
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 
povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 94. 
     Nadzor nad zakonitošću  pojedinačnih akata 
koje donosi u samoupravnom djelokrugu 
Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna 
središnja tijela državne uprave svatko u svome 
djelokrugu sukladno posebnom zakonu. 
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje 
Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 
djelokruga obavlja ured državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj  županiji i nadležna 
središnja tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu.  
 

Članak 95. 
     Opći akti se prije nego što stupe na snagu 
objavljuju u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
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. 
 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

 
XIII. JAVNOST RADA 

 

Članak 96. 
     Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
upravnih tijela Općine je javan. 
 
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 
pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama 
Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 97. 
     Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se 
javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 
općih i drugih akata Općinskog vijeća u 
Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije i na internetskim stranicama Općine. 
 
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 
održavanjem redovnih  konferencija za medije te 
objavljivanjem općih akata i drugih akata 
općinskog načelnika u Službenom vjesniku i na 
internetskim stranicama Općine. 
 
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se 
putem komunikacije s medijima i objavljivanjem 
informacija na internetskim stranicama Općine. 
 

Članak 98. 
    Predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti da 
se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje 
je javnost osobito zainteresirana, objave putem 
sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu 
svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe. 
 

Članak 99. 
     Općina Lovas organizirat će svoj rad i 
poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu 
na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja 
Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene 
interese te ispunjavati građanske dužnosti. 
 

Članak 100. 
     Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća i 
predsjednika Općinskog vijeća pobliže se uređuje 
poslovnikom Općinskog vijeća. 

 
Članak 101. 

     Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine 
mora biti istaknut naziv tijela Općine Lovas. 
 
XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 102. 
    Način djelovanja Općinskog načelnika i 
zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti 
uređen je posebnim zakonom. 
 

Članak 103. 
     Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje 
tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju 
javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba 
interesa između privatnog i javnog interesa u 
obnašanju javne vlasti. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 104. 

     Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
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općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta. 
 
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne 
može ponovno staviti na dnevni red Općinskog 
vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana 
zaključivanja rasprave o prijedlogu. 
 

 
Članak 105. 

     Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Općine ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09.) i zakona, uskladit 

će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim 
se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana. 
   

Članak 106. 
   Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije, osim članka 38. stavka 2. koji 
stupa na snagu danom pristupanja Republike 
Hrvatske Europskoj uniji. 
 
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Lovas ("Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj  11/09.). 
 
KLASA: 012-03/13-01/1 
URBROJ.: 2196/05-13-1 
Lovas, 27. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                         Berislav Filić, ing.  

      
 
 
 
Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07., 
125/08,  36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. 
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 144/12) te članka 34. 
Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“  
Vukovarsko-srijemske županije, broj  11/09), 
Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 30. 
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013., donosi 
 

 
POSLOVNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS 
 

Članak 1. 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća (u daljem 
tekstu: Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo 
i način rada Općinskog vijeća i radnih tijela 
Općinskog vijeća i to: 

•  postupak konstituiranja Vijeća., početak 
obavljanja dužnosti vijećnika i 
prestanak mandata vijećnika 

•  ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika, 
•  izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća, 
•  provođenje postupka odgovornosti 

načelnika i zamjenika načelnika  
•  izbor i način rada radnih tijela, 
•  način rada Vijeća, 
•  vrste akata Vijeća, 
•  poslovni red na sjednicama, 
•  javnost rada Općinskog vijeća i radnih 

tijela Općinskog vijeća 
•  druga pitanja važna za rad Vijeća. 

 
II. POSTUPAK KONSTITUIRANJA VIJEĆA 
 

 

 
 
 
 

Članak 2. 
 Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog 
vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna 
većina članova Općinskog vijeća.  
  
 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje do objave Vlade 
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do 
objave odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju Općinskog vijeća u skladu sa 
zakonom.  
 

Članak 3. 
 Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana 
prestanka mandata ili njegovog stavljanja u 
mirovanje član Vijeća ima sva prava i dužnosti 
određene Ustavom, Zakonom, Statutom i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 4. 
 Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do 
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj 
glasova sjednici predsjedava prvi izabrani 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću. 
 

Članak 5. 
 Vijeće ima Mandatnu komisiju. 
 Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici  na 
prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine 
vijećnika. 
 Mandatna komisija ima predsjednika i dva 
člana. 
 
 Mandatna komisija: 

•  na konstituirajućoj sjednici izvješćuje 
Vijeće o provedenim izborima i 
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imenima izabranih vijećnika, kao i o 
podnesenim ostavkama na dužnost 
vijećnika te o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati 
dužnost vijećnika 

•  izvješćuje o vijećniku koji je zbog 
zakonom predviđenih razloga stavio 
svoj mandat u mirovanje ili kojem je 
mandat u zakonom predviđenim 
slučajevima prestao prije isteka vremena 
na koje je izabran 

•  izvješćuje da su ispunjeni zakonski 
uvjeti za početak mandata zamjeniku 
vijećnika. 

 
Članak 6. 

 Nakon izvješća Mandatne komisije o 
provedenim izborima predsjedatelj izgovara 
prisegu slijedećeg sadržaja: 
 "Prisežem svojom čašću da ću dužnost 
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Lovas 
obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u 
svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, 
zakona i Statuta Općine Lovas te da ću se 
zauzimati za svekoliki napredak Republike 
Hrvatske i Općine Lovas." 
 Vijećnik odgovara: "Prisežem". 
 Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje 
je predsjedniku nakon završetka sjednice. 
 Vijećnik koji nije bio nazočan na 
konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika 
kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polažu 
prisegu na prvoj sjednici na kojoj su nazočni. 
 

Članak 7. 
 Vijećniku prestaje mandat u slučajevima 
utvrđenim zakonom. 
 Svoj mandat vijećnik će staviti u mirovanje 
kada obavlja dužnost nespojivu s dužnosti 
vijećnika. 
 U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 
vijećnika. 
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s određene liste, a određuje 
ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako 
sporazum nije zaključen, političke stranke 
zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor 
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga 
prvi slijedeći neizabrani kandidat s određene liste. 
 Političke stranke dužne su o sklopljenom 
sporazumu odnosno postignutom dogovoru 
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog i izvršnog tijela. 
 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani 
kandidat s liste. 
 

Članak 8. 
 Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i 
Odbora za izbor i imenovanje, predsjednik Vijeća 
ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu 
dnevnog reda konstituirajuće sjednice. 
 
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 9. 
     Prava i dužnosti vijećnika propisana su 
Statutom Općine Lovas  
 

Članak 10. 
     Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan 
je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o 
temama koje su na dnevnom redu sjednice 
Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice 
Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i 
druge obavijesti koje su mu kao vijećniku 
potrebne. 
 
      Vijećnik može zatražiti obavijesti i 
objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i 
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni 
predsjedavaju.  
 

Članak 11. 
     Jedinstveni upravni odjel koji obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti 
pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a 
napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u 
obavljanju poslova i zadataka koje mu je 
povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno 
da mu osigura dopunsku dokumentaciju za 
pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom 
redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a 
može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi 
potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na 
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. 
 

Članak 12. 
     Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i 
Klub nezavisnih vijećnika. 
 

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 
 
Klubovi vijećnika obavezni su o svom 

osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog 
vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 

klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I  
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOGVIJEĆA 
 

Članak 13. 
 Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
 Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko 
vijeće, javnim glasovanjem. 
 Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz 
reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik 
iz reda predstavničke manjine, na njihov 
prijedlog. 
 Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
Vijećnik može svojim potpisom podržati 
prijedlog samo za jednog kandidata. 
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Članak 14 
 Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 
glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 
 
 Ako prigodom glasovanja za izbor 
predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat 
ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim 
kandidatima se ponavlja. 
 
     Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika 
bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova. 
 
 Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti. 
 Između izabranih potpredsjednika Vijeća, 
predsjednik Vijeća određuje prvog 
potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju 
njegove odsutnosti ili spriječenosti.  
 

Članak 15. 
 Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 
propisana su Statutom Općine Lovas i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 16. 
 Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
 

Članak 17 
 Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koje 
obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 
 

Članak 18. 
     Predsjednik Vijeća: 

•  predstavlja i zastupa Općinsko vijeće, 
•  saziva sjednice i predlaže dnevni red 

Općinskog vijeća, 
•  predsjedava i održava red na sjednicama 

Vijeća, 
•  predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluka i općih akata, 
•  brine se o radu Vijeća i njegovih radnih 

tijela, 
•  potpisuje odluke i druge akte koje 

donosi Općinsko vijeće, 
•  brine se o provođenju načela javnosti 

rada Općinskog vijeća, 
•  brine se o suradnji Općinskog vijeća sa 

vijećima drugih općina, gradova i 
skupština županija,  

•  obavlja i druge poslove utvrđene ovim 
Poslovnikom. 

 
     Predsjednik Općinsko vijeća dostavlja statut, 
poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji,  s 
izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana 
donošenje te bez odgode Općinskom načelniku. 

 

     Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje 
predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili 
drugih razloga spriječenosti, te obavlja i druge 
poslove što mu ih povjeri predsjednik ili 
Općinsko vijeće.  
 
V. RADNA TIJELA 
 

Članak 19 
 Radna tijela Općinskog  vijeća osnovana 
Statutom Općine su: 
1. Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut i Poslovnik  
4. Odbor za Proračun i Financije 
 
 Pored radnih tijela navedenih u st.1. ovog 
članka Općinsko vijeće posebnom odlukom 
osniva i druga radna tijela u svrhu priprema 
odluka iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu 
između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, 
stručnih i drugih javnih osoba. 
  

Članak 20. 
 Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva 
člana. 
 
 Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici 
Općinskog  vijeća  iz redova vijećnika. 
  

Članak 21. 
 Odbor za izbor i imenovanja čine predsjednik i 
dva člana. 
 
 Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 
vijećnika Općinskog  vijeća. 
  
 Odbor za Statut i Poslovnik  čine predsjednik i 
dva člana.  
 
 Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, 
a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi 
javnih osoba ili vijećnika. 
 

Članak 22. 
 Radna tijela mogu predlagati odluke i druge 
akte iz djelokruga Vijeća. 
 U radnim tijelima razmatraju se pojedina 
pitanja o kojima odlučuje Vijeće. 
 U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, 
primjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na 
donošenje odluka i drugih općih akata, ili koja su 
važna za gospodarstvo i druge djelatnosti od 
interesa za građane. 
 

Članak 23. 
 Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad 
radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava 
njegovim sjednicama. 
 Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na 
vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi 
zaključka  Vijeća, zahtjeva predsjednika Vijeća ili 
dva člana radnog tijela. 
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 Predsjednika radnog tijela u slučaju 
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg 
odredi radno tijelo. 
 

Članak 24. 
 Radna tijela donose odluke većinom glasova 
nazočnih članova ako sjednici prisustvuje većina 
članova. 
 Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog 
načelnika i Općinsko vijeće. 
 O radu na sjednici radnog tijela vodi se 
zapisnik. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA , 
OPĆINSKOG NAČELNIKA 
I JEDINSTVENOG UPRAVNOG  ODIJELA 
 

Članak 25. 
 Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju 
sjednicama Općinskog vijeća. 
 Općinski načelnik određuje izvjestitelja za 
točke dnevnog reda koji su po njegovom 
prijedlogu uvrštene u dnevni red Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 26. 
 Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog  
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog 
načelnika  daje obavijesti i stručna 
objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika 
o stajalištima i mišljenjima Općinskog  vijeća 
odnosno radnih tijela. 
 
 Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 
izvjestitelj, Općinsko  vijeće ili radno tijelo može, 
smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, 
raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
 

Članak 27. 
 O sazivanim sjednicama predsjednik 
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju načelnika i 
izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana 
održavanja sjednice. 
 

Članak 28. 
 Način i postupak pokretanja razrješenja 
Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine 
Lovas. 

Članak 29. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima 
pravo i dužnost sudjelovati u radu na sjednici 
Vijeća bez prava odlučivanja kad se raspravlja o 
prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz 
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela kojim 
rukovodi i kad se raspravlja o drugim pitanjima 
koja su od interesa iz djelokruga tog odjela. 
 
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  
 

Članak 30. 
 Općinsko vijeće u ostvarivanju svojih prava i 
obveza obavlja Ustavom, Zakonom i Statutom 
utvrđene poslove i u svezi s tim donosi odluke, 
planove, preporuke, zaključke i druge opće akte. 

Članak 31. 
 Preporukom Vijeće izražava mišljenje o 
pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima 
rješavanja pojedinih problema, ukazuje na 
važnost pojedinih pitanja koja se odnose na 
primjenu Ustava, zakona i drugih akata što ih 
donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi 
usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s 
drugim gradovima, u pitanjima od zajedničkog 
interesa te predlažu način i mjere koje bi trebale 
poduzimati radi rješenja pojedinih pitanja. 
 

Članak 32. 
 Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju 
mišljenja ili utvrđuje obveza općinskog načelnika, 
predsjednika vijeća ili Jedinstvenog upravnog 
odjela u pripremanju prijedloga akata i mjera za 
pripremu odluka Vijeća. 
 Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 
djelokruga Vijeća, radnih tijela i Jedinstvenog 
upravnog odijela. 
 

Članak 33. 
 Rješenjima se odlučuje o pojedinačnim 
pitanjima kada je to zakonom, Statutom ili 
drugim općim ili posebnim aktom Općinskog 
vijeća određeno. 
 

Članak 34. 
 Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi 
važni za građane, pravne osobe i udruge građana, 
utvrđuju se njihova prava i obveze odnosno druga 
pitanja od općeg interesa za Općinu kad je to 
propisano Zakonom ili Statutom. 
 
1. Postupak za donošenje odluka i drugih 
akata 
 
a) Pokretanje postupka 
 

Članak 35. 
 Postupak za donošenje odluka odnosno drugog 
akta pokreće se prijedlogom  za odnošenja odluke 
ili drugih akata. 
 

Članak 36. 
 Pravo predlagati donošenje odluka i drugih 
akata ima svaki vijećnik, radna tijela Vijeća, 
klubovi vijećnika , predsjednik Vijeća, Općinski 
načelnik . 
 

Članak 37. 
 Inicijativu za donošenje odluke i drugih akata 
Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te 
Jedinstveni upravni odjel. 
 Inicijativa se upućuje radnom tijelu Općinskog 
vijeća u čiji djelokrug rada spada problematika 
čije se uređivanje traži odgovarajućim aktom 
Općinskog vijeća. 
 Radno tijelo Općinskog vijeća dužno je 
dostavljenu inicijativu razmotriti i o svom 
mišljenju izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj 
narednoj  sjednici koja se održava nakon prijema 
inicijative u radnom tijelu. 
 Vijeća nacionalnih manjina osnovana za 
područje Općine Lovas imaju pravo: 
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1. Predlagati Odluke kojima se uređuju 
pitanja od značaja za nacionalne 
manjine odnosno mjere za unapređenje 
položaja nacionalnih manjina. 

2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima 
Općine koje imenuje Općinsko vijeće o 
čemu će biti pismeno obaviješteni od 
strane predsjednika Općinskog vijeća 
najmanje 8 dana prije održavanja 
sjednice na kojoj se vrši imenovanje.  

 
b) Prijedlog za donošenje odluke 
 

Članak 38. 
 Prijedlog  za donošenje Odluke mora 
sadržavati: 

- pravnu osnovu, 
- temeljna pitanja i ocjenu stanja koje 

treba urediti odlukom, 
- ocjenu potrebitih sredstava za 

provođenje odluke  
- tekst prijedloga s obrazloženjem, 
- tekst odredbe važeće odluke ili drugog 

akta koja se mijenja ili dopunjuje, ako 
se predlaže izmjena ili dopuna 
postojećeg akta , kao i tekst predložene 
izmjene ili dopune odredbe. 

 
c) Podnošenje prijedloga za donošenje odluke 
 

Članak 39. 
 Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta 
podnosi se predsjedniku Vijeća. 
 Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt akta 
nadležnom radnom tijelu Vijeća, ako to radno 
tijelo nije predlagač. 
 Predsjednik Općinskog vijeća primljeni nacrt 
akta upućuje na mišljenje i Općinskom načelniku, 
ako on nije predlagač. 
 

Članak 40. 
 Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici 
Vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u čijem 
djelokrugu su pitanja koja se uređuju odlukom. 
 Radno tijelo se izjašnjava o svim elementima 
prijedloga akta, a Odbor za Statut i Poslovnik 
posebno i o zakonskim i statutarnim osnovama 
akta. 
 

Članak 41. 
 Kad razmotri prijedlog akta, nadležno radno 
tijelo podnosi svoje izvješće Vijeću sa stavovima, 
prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom 
njegovog razmatranja. 
 Izvješće radnog tijela upućuje se predsjedniku 
Vijeća koji ga dostavlja predlagatelju akta, 
predsjednicima drugih radnih tijela te svim 
vijećnicima i Općinskom načelniku. 
 
d) Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici 
Vijeća 
 

Članak 42. 
 O prijedlogu za donošenje akta raspravit će 
Vijeće najkasnije u roku od mjesec dana od 
podnošenja predsjedniku Vijeća. 

 
 

Članak 43. 
 Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću 
obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, 
raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima 
radnih tijela, raspravu o podnesenim 
amandmanima, odlučivanje o amandmanima i 
donošenje odluke. 
 

Članak 44. 
 Predlagatelj odluke, odnosno njegov 
predstavnik, može na početku rasprave podnijeti 
dodatno usmeno izlaganje i kratko dopunsko 
obrazloženje prijedloga. 
 Predlagatelj odluke tijekom rasprave može 
dodatno davati objašnjenja,  iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 

 
Članak 45. 

 Tijekom rasprave o prijedlogu Odluke 
raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, glavama 
odnosno odjeljcima, a ako se na sjednici tako 
odluči, i po člancima. Tijekom rasprave odlučuje 
se i po posebnim amandmanima. 
 Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima odlučuje se o donošenju odluke. 
 
e) Amandmani 
 

Članak 46. 
 Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga 
odluke podnosi se pismeno u obliku amandmana, 
uz obrazloženje, prije početka rasprave o 
predloženoj odluci. 
 Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu 
podnositi samo na članke obuhvaćene 
predloženim izmjenama i dopunama. 
 

Članak 47. 
 Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a 
predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja 
vijećnicima, predlagatelju odluke i Općinskom 
načelniku ukoliko on nije predlagatelj. 
 Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji odluka. 
 

Članak 48. 
 Vijećnik može podnijeti amandman na 
prijedlog odluke i na sjednici usmeno u tijeku 
rasprave, ako se većina prisutnih vijećnika s tim 
složi. 
  
     Predlagatelj akta i Općinski načelnik može 
podnositi amandmane sve do zaključenja 
rasprave. 
 

Članak 49. 
 O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
Općinski načelnik, neovisno da li je predlagatelj 
akta ili ne. 
 Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu 
usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 
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Članak 50. 
 Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom akta  i o njemu se odvojeno ne 
glasuje ako ga je podnio predlagatelj akta ili ako 
se predlagatelj odluke s njime suglasio. 
 

Članak 51. 
 O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se 
odnose. 
 Ako je na jedan članak konačnog prijedloga 
akta podneseno više amandmana, najprije se 
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od 
predloženog rješenja i prema tom kriteriju o 
ostalim amandmanima. 
 Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

 
VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU 
 

Članak 52. 
 Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 
postupku samo ako to zahtijevaju osobito 
opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog 
akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju 
štetu za Općine. 
 
 Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako 
prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati 
pisanu podršku od 1/3 vijećnika. 
 
 Prijedlog za donošenje akta po hitnom 
postupku podnosi se predsjedniku Općinskog 
vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice 
Općinskog vijeća. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku, 
ako on  nije predlagatelj. 
  

Članak 53. 
 Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti razloga za hitan postupak i 
uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se 
raspravlja i odlučuje o aktu. 

 
Članak 54. 

 Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 
 
 O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog 
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 
koje se odnose na prijedloge akata koji se donose 
u redovnom postupku. 
 
X. DONOŠENJE PRORAČUNA I 
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 
 

Članak 55. 
   Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovas 

podnosi načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
na način i u rokovima propisanim zakonom. 
  Načelnik može podneseni prijedlog proračuna 
povući i nakon glasovanja o amandmanima, a 
prije glasovanja o proračunu u  cjelini. 
  Ako se proračun za narednu godinu ne može 
donijeti prije početka godine za koju se donosi, a 
načelnik ne predloži privremeno financiranje, 
Odbor za proračun i financije ili najmanje sedam 
vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke 
o privremenom financiranju. 
Članak 55 a. 
 
 Ako se u zakonom određenom roku ne donese 
proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu, Vlada Republike 
Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 
razrješuje načelnika te imenuje povjerenika i 
raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom 
zakonu. 
  

Članak 56. 
 Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika. 
 
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 57. 
 Vijećnici mogu postavljati pitanja Općinskom 
načelniku, zamjeniku načelnika i pročelniku 
jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz 
njihovog djelokruga. 
 
 Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili 
u  pisanom obliku posredstvom predsjednika 
Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti 
kome ga upućuje.  
 
 Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 
može trajati najviše pet minuta. Pravo 
postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub 
vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 
pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 
minuta.  
 
 Odgovori na vijećnička pitanja daju se na 
samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju 
se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati 
odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 
najviše pet minuta. 
 
 Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
 
 Općinski načelnik, zamjenik načelnika odnosno 
pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima. 
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Članak 58. 
 Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom 
načelniku, zamjeniku odnosno pročelniku 
upravnog tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju 
biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na 
prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na 
postavljeno pitanje. 
 
 Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu 
s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i 
pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim 
odredbama. 
  
 Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili 
osobi kojemu je namijenjeno i o tome će 
obavijestiti vijećnika. 

 
Članak 59. 

 Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu, općinski 
načelnik, zamjenik načelnika odnosno pročelnik 
može predložiti da se odgovori neposredno 
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici 
radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje. 
 

Članak 60. 
  Nakon primljenog odgovora vijećnik može na 
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 
odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje 
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje 
od dvije minute. 
 Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno 
i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje. 
 
XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA  
OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Članak 61. 
 Općinski načelnik podnosi izvješće o svom 
radu u skladu s odredbama Statuta Općine Lovas. 
 

Članak 62. 
 Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog 
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
 
 Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora 
biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća 
Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti 
jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo 
pitanje o kojem se traži izvješće.    
 

Članak 63. 
 Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog 
za traženje izvješća na dnevni red prve iduće 
sjednice Općinskog  vijeća koja se održava nakon 
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 
30 dana od dana  primitka. 
  

Članak 64. 
 Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na 
sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti 
prijedlog. 
 Općinski načelnik  ima pravo na sjednici 
usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.  
 

Članak 65. 
 Raspravu o izvješću Općinskog načelnika  
Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem 
stajališta o pitanju koje je zahtjevom za 
podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem 
zaključka kojim se od Općinskog načelnika  traži  
izvršavanje općih akata Općinskog  vijeća. 
  

Članak 66. 
 Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća Općinskog načelnika  mogu prijedlog 
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
 Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog 
načelnika  nije usvojen, prijedlog za traženje 
izvješća o bitno podudarnom pitanju  ne može se 
ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci  
od dana kada je Općinsko vijeće donijelo 
zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje 
izvješća od Općinskog načelnika.  
 
IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI 
 

Članak 67. 
     Sjednicu Općinskog vijeća  saziva predsjednik 
Općinskog vijeća na vlastitu inicijativu, 
 a najmanje jednom u tri mjeseca. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na 
prijedlog Općinskog načelnika, u roku 15 dana od 
dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti 
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, 
odnosno Općinskog načelnika. 
 Sjednica Općinskog vijeća traje dok se ne 
iscrpi dnevni red. 
 Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu 
će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 
 Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
 Sjednica sazvana na način propisan stavcima 
2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku 15 
dana od dana sazivanja. 
 Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 
2., 4., 5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, 
a doneseni akti ništavnima. 
 

Članak 68. 
 Poziv za sjednicu dostavlja se članovima 
Vijeća u pravilu tri dana prije sjednice, a ako 
postoje opravdani razlozi, taj rok može biti kraći. 
Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, svi 
spisi koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i 
zapisnik o radu s prethodne sjednice. 
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 Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i 
elektroničkim putem. 
 

Članak 69. 
 Kad se o nekom pitanju raspravlja bez 
nazočnosti javnosti, materijal za takvu raspravu 
ne mora se dostavljati u pismenom obliku. 
 O održavanju sjednica Vijeća bez nazočnosti 
javnosti odlučuje predsjednik Vijeća. 
 Prije prelaska na razmatranje pitanja iz 
prethodnog stavka predsjednik Vijeća pozvat će 
osobe, čija nazočnost nije potrebna, da napuste 
dvoranu, a zatim će vijećnike obavijestiti o 
razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti 
javnosti. 
 
Dnevni red 
 

Članak 70. 
 Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku 
sjednice. Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu 
prijedlog dnevnog reda. 
 Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog 
reda sve predmete iz djelokruga Vijeća što su mu 
u rokovima i na način predviđen Poslovnikom 
podnijeli ovlašteni predlagači. 
 Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog 
dnevnog reda unio i prijedlog koji je predložio 
ovlašteni predlagač u roku i na način predviđen 
Poslovnikom, a predlagač ostane pri svom 
prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici 
bez rasprave. Isto tako se postupa s prijedlogom 
koji ovlašteni predlagač podnese poslije sazivanja 
sjednice Vijeća. 
 O prijedlogu dnevnog reda glasuje se "za" ili 
"protiv" većinom glasova prisutnih članova 
Vijeća. 
 
2. Predsjedanje i sudjelovanje u radu 
 

Članak 71. 
 Sjednici vijeća predsjedava predsjednik. 
 Predsjednika Vijeća kad je odsutan ili 
spriječen, zamjenjuje ga  potpredsjednik Vijeća 
kojeg on odabere. 
 Ako su odsutni i predsjednik i oba zamjenika, 
Vijeću predsjedava predsjedatelj koga izabere 
Vijeće. Do izbora predsjedavatelja sjednici Vijeća 
predsjedava dobno najstariji vijećnik. 
  

Članak 72. 
 U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća imaju 
pravo sudjelovati svi vijećnici. 
 U radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez 
prava odlučivanja Općinski načelnik, zamjenik  
načelnika  te pročelnik. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan 
je prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća 
kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga 
Jedinstvenog upravnog odjela i po potrebi davati 
objašnjenja i odgovore na pitanja vijećnika. 
 

Članak 73. 
 Sjednici Vijeća mogu biti nazočni i građani, 
osim ako se iz opravdanih razloga sjednica 
održava bez nazočnosti javnosti. 
 

3. Održavanje reda na sjednici 
 

Članak 74. 
 Red na sjednici osigurava predsjednik. 
 Za povredu reda na sjednici predsjednik može 
izreći mjere: opomenu ili oduzimanje riječi. 
 Ako predsjednik ne može održati red na 
sjednici redovnim mjerama, odredit će se kratak 
prekid sjednice. 
 
4. Otvaranje i tijek sjednice 
 

Članak 75. 
 Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća, 
potrebno je da je nazočna većina vijećnika. 
 Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se 
brojanjem ili prozivanjem vijećnika. Nazočnost se 
mora utvrditi: 

- na početku sjednice; 
- kada predsjednik tijekom sjednice 

ocijeni da nije nazočan dovoljan broj 
vijećnika, 

- kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika. 
 
 Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban broj 
nazočnih otvara sjednicu. Ako predsjednik na 
početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban 
broj vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i 
sat. 
 Sjednicu će predsjednik  prekinuti i odgoditi i 
ako za njenog trajanja utvrdi da nema više 
potrebnog broja nazočnih vijećnika. 
 O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju 
vijećnici koji nisu nazočni. 
 

Članak 76. 
 Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka, 
Vijeće može odlučivati da sjednicu prekine i 
zakaže nastavak za određeni dan i sat,  o čemu se 
pismeno izvješćuju samo vijećnici koji nisu 
nazočni. 
 O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se 
bez rasprave. 
 

Članak 77. 
 Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik 
o radu na prethodnoj sjednici. Vijećnik ima pravo 
podnijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne 
sjednice. 
 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje 
se na sjednici bez rasprave. 
 Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se 
unijeti odgovarajuće izmjene. 
 Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno 
zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim 
primjedbama smatra se usvojenim. 
 

Članak 78. 
 Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na 
raspravljanje o pojedinim pitanjima i to 
redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu. 
 U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti 
redoslijed razmatranja pojedinih pitanja. 
 Na početku rasprave o svakom pitanju 
predlagač može dati dopunsko usmeno 
obrazloženje. 
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 Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, 
izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i 
usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog 
tijela. 
 
5. Sudjelovanje u raspravi 
 

Članak 79. 
 Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se 
predsjedniku prije rasprave te u tijeku rasprave 
sve do njezinog zaključenja. 
 Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti 
najduže deset minuta, a predsjednici klubova do 
petnaest minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini 
vijećnik može govoriti i dulje. 
 Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim 
su se prijavili. Predsjednik može dopustiti da i 
mimo reda govori predstavnik predlagača. 
 

Članak 80. 
 Vijećniku koji želi govoriti o povredi 
Poslovnika ili povredi utvrđenog dnevnog reda, 
kao i vijećniku koji zatraži riječ da bi ispravio 
navod za koji drži da je netočno izložen, 
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. 
 Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri 
minute. 
 

Članak 81. 
 O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima 
prijavljenih govornika. 
 U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi 
mišljenje, tražiti objašnjenja te postavljati pitanja 
u svezi s predloženim rješenjima. 
 
 Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da 
nema više prijavljenih govornika. 
 

Članak 82. 
 Predlagač može svoj prijedlog povući dok o 
njemu još nije donesen zaključak. 
 O povučenom prijedlogu prestaje rasprava. 
 Povučeni prijedlog ne može se ponovno 
podnijeti na istoj sjednici. 
 
6. Odlučivanje 
 

Članak 83. 
 Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon 
rasprave, osim ako je Poslovnikom utvrđeno da se 
odlučuje bez rasprave. 
 O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se 
javno poslije zaključenja rasprave. 
 

Članak 84. 
 Ako vijeće odluči da glasovanje bude tajno, 
njega će provesti predsjednik uz pomoć dvaju 
vijećnika koje izabere Vijeće. 
 Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat 
glasovanja. 
 

Članak 85. 
 Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste 
boje i veličine. 
 Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački 
listić, koji kad ispuni stavlja u glasačku kutiju. 

 Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih 
se ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao 
za ili protiv prijedloga. 
 O tajnom glasovanju vodi se zapisnik. 
 

Članak 86 
 Općinsko  vijeće donosi akte većinom danih 
glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, 
Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije 
drugačije određeno. 
 
 Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko 
vijeće donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- proračun, 
- godišnji izvješće o izvršenju 

proračuna 
- odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika 
Vijeća 

- odluku o raspisivanju 
referenduma o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga 
utvrđenih statutom Općine. 

 
7. Zapisnik 
 

Članak 87. 
 O radu na sjednici vijeća vodi se zapisnik. 
 Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o 
povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom 
predmetu isključena javnost vodi se odvojeni 
zapisnik. 
 

Članak 88. 
 Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto 
održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime 
predsjednika odnosno predsjedatelja, imena 
prisutnih vijećnika, imena odsutnih vijećnika s 
posebnom napomenom za one koji su svoj 
nedolazak najavili, imena ostalih sudionika na 
sjednici, kratak tijek sjednice s pitanjima o kojima 
se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa 
sažetim prikazom njihovog izlaganja , rezultat 
glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih 
oblika i drugih akata donesenih na sjednici. 
 Sastavni dio zapisnika su izglasovani tekstovi 
odluka i drugih akata. Usvojeni zapisnik potpisuje 
predsjednik Vijeća. 
 Sjednice Vijeća , ako je to moguće, tonski se 
snimaju, a tonski zapis čuva najmanje do 
konačnog usvajanja zapisnika sjednice. 
 
X. JAVNOST RADA 
 

Članak 89. 
 Rad Općinskog vijeća je javan. 
 Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.). 
 Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog 
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
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predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 Vijeće obavještava javnost o svome radu i radu 
svih tijela te stavovima o Odlukama koje je 
usvojilo. 
 Odluke Općinskog vijeća objavljuju se u 
službenom glasilu Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 Akti Općinskog vijeća mogu se u cijelosti 
objaviti u sredstvima javnog priopćavanja. 
 O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su, u 
skladu s propisima, označeni kao službena tajna. 
 Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je 
saznao na sjednicama ili na drugi način, a imaju 
značaj povjerljivosti naveden u prethodnom 
stavku ovog članka. 
 
XI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 
 
 

Članak 90. 
     Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave  u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije, osim članka 
55a., koji stupa na snagu na dan stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih 
i redovitih izbora za članove predstavničkog i 
izvršnog tijela. 
 
 Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lovas 
13. srpnja 2009. godine („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09). 
 
KLASA: 012-04/13-04/1 
URBROJ: 2196/05-13-1    
Lovas, 27. ožujka 2013. godine    

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Berislav Filić, ing. 
      
  

  
 
 
 
    Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), 
odredbi Zakona o lokalnim izborima (“Narodne 
novine” broj 144/12) te članka 34. Statuta Općine 
Lovas (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09) Općinsko vijeće Općine 
Lovas, na svojoj 30. sjednici održanoj u Lovasu 
dana 27. ožujka 2013. godine, donosi 

 
O D L U K U  

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na           
području Općine Lovas 

 
I.    OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća 
mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na 
području Općine Lovas (u daljnjem tekstu: 
Općina). 

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju 
rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 

Članak 2. 
     Članove vijeća biraju građani s područja 
mjesnog odbora koji imaju bira čko pravo. 
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima 
(u daljnjem tekstu: izbori), tajnim  
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. 
     Za člana vijeća može biti biran građanin koji 
ima biračko pravo i prebivalište na području 
mjesnog odbora čije se vijeće bira. 
 

 
 

 
 
 
 

Članak 3. 
     Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost 
njihova glasovanja. Birač na istim izborima može 
glasovati samo jedanput.  
     Nitko ne može glasovati u ime druge osobe. 
     Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača 
o njegovom glasačkom opredijeljenju. Birač je 
slobodan objaviti svoje glasačko opredijeljenje.  
     Nitko ne može biti pozvan na odgovornost 
zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. 

 
Članak 4. 

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko 
vijeće Općine Lovas (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće). 

Odlukom Općinskog vijeća kojom se raspisuju 
izbori određuje se dan njihove provedbe, a odluka 
o raspisivanju izbora dostavlja se nadležnom 
izbornom povjerenstvu za izbore članova vijeća 
mjesnih odbora. 

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja 
izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 
60 dana. 

Izbore iz stavka 1. ovog članka provodi 
Općinsko  izborno povjerenstvo za izbor članova 
predstavničkog tijela Općine koje ujedno ima i 
ovlasti nadležnog izbornog povjerenstva za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora na području 
općine. 
 

Članak 5. 
Redovni izbori za članove vijeća održavaju se, 

u pravilu, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake 
četvrte godine.  

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je 
mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u 
roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća. 

Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. 
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ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini 
u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije 
njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru 
prijevremeni izbori neće održati. 

 
Članak 6. 

     Mandat članova vijeća izabranih na redovnim 
izborima po činje danom konstituiranja vijeća i 
traje do stupanja na snagu odluke Općinskog 
vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća 
u skladu s ovom Odlukom.  

Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog 
vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog 
predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može 
obavljati samo poslove koji su neophodni za 
redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog 
odbora.  

Mandat članova vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima počinje danom 
konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg 
mandata članova vijeća izabranih na redovnim 
izborima.  
     Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i 
nisu opozivi. 
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti 

odgovoran na bilo koji drugi način zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i 
stavova na sjednicama vijeća. 

 
Članak 7. 

     Član vijeća ne može istovremeno biti: 
- Načelnik Općine (u daljnjem tekstu: 

Načelnik) odnosno njegov zamjenik, 
- član uprave trgovačkog društva u 

većinskom vlasništvu Općine,  
- ravnatelj ustanove kojoj je Općina 

osnivač.  
 

Članak 8. 
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti 

može se kandidirati za člana vijeća, a ako bude 
izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja 
dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno 
prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti 
Jedinstveni upravni odjel Općine.  
Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata 

prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o 
tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od 
osam dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu 
počinje mirovati protekom tog roka.  

     Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz 
stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili 
zakona. 
     Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti 
član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na 
temelju prestanka mirovanja mandata, ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani 
zahtjev dužan je podnijeti u roku od osam dana 
od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti, 
a mirovanje mandata prestat će osmog dana od 
dana podnošenja pisanog zahtjeva.  
 
     Ako član vijeća po prestanku obnašanja 
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz 
stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu 
mandat miruje iz osobnih razloga. 

      Član vijeća ima pravo tijekom trajanja 
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva 
predsjedniku vijeća.  

Mirovanje mandata na temelju pisanog 
zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od 
dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima 
o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, a ne može trajati kraće od 
šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem 
dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, 
osmoga dana od dostave obavijesti predsjedniku 
vijeća.  
Člana vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme 

mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu 
s ovom Odlukom. 

Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je 
stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat 
prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i 
odlučivanja ima zamjenik tog člana određen 
sukladno ovoj Odluci.  

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana 
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata 
može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 9. 
      Članu vijeća mandat prestaje prije isteka 
redovitog četverogodišnjeg mandata u slijedećim 
slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom dostave 
pisane ostavke sukladno pravilima o 
dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku,  

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom 
potpuno lišen poslovne sposobnosti, 
danom pravomoćnosti sudske odluke,   

- ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od šest 
mjeseci, danom pravomoćnosti sudske 
presude,  

- ako mu prestane prebivalište na 
području mjesnog odbora, danom 
prestanka prebivališta,  

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva sukladno 
Zakonu o hrvatskom državljanstvu,   

- smrću.  
 

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način 
propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka 
treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije 
zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana 
ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod 
javnog bilježnika najranije osam dana prije 
njezina podnošenja.  
      Ostavka podnesena suprotno stavku 
1.podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne 
proizvodi pravni učinak. 

  
Članak 10. 

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju 
tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili 
prestane prije isteka vremena na koje je izabran.  
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 
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političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s 
iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat 
prestao ili mu miruje, a određuje ga politička 
stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske 
liste.  
      Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i 
član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a 
određuju ga političke stranke sukladno 
sporazumu, odnosno ako sporazum nije 
zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne 
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći 
neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom 
sporazumu kao i o postignutom dogovoru politi 
čke stranke dužne su obavijestiti predsjednika 
vijeća i Jedinstveni upravni odjel Općine.  
     Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 
grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani 
kandidat s te liste. 
      Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi 
političke stranke koja je nakon provedenih izbora 
brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje 
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 
 
II. KANDIDIRANJE  
 

Članak 11. 
     Kandidiranje je postupak predlaganja 
kandidacijskih lista od strane ovlaštenih 
predlagatelja.  
     Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su 
političke stranke i birači. 

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su 
poštivati načelo ravnopravnosti spolova, 
sukladno posebnom zakonu. 

 
Članak 12. 

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju 
sve političke stranke registrirane u Republici 
Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju izbora. 

Kandidacijske liste može predložiti jedna 
politička stranka te dvije ili više političkih 
stranaka. 

Političke stranke samostalno utvrđuju 
redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na 
način predviđen njihovim statutom, odnosno 
posebnom odlukom donesenom na temelju 
statuta.  

Političke stranke određuju na temelju 
odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja 
kandidacijske liste. 

  
Članak 13. 

     Birači mogu predlagati kandidacijske liste. 
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu 

kandidacijsku listu grupe birača, za 
pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za 
izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 
10 potpisa birača. 

 
Kada birač i predlažu kandidacijske liste, 

podnositelji kandidacijske liste grupe birača su 
prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 

 

Članak 14. 
     Potpisi birača prikupljaju se na propisanom 
obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, 
njegovo prebivalište, broj važeće osobne 
iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te 
potpis birača. 
 

Članak 15. 
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se o 

čitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika 
ili izbornog povjerenstva. 

 
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se 

navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 
kandidati moraju biti na listi poredani od rednog 
broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se 
bira. 

 
Ako predlagatelj predloži više kandidata od 

utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 
izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi 
samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u 
vijeće. 
      Ako predlagatelj predloži manje kandidata od 
utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na 
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. 
 
      Naziv kandidacijske liste jest puni naziv 
političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka 
koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku 
listu. Ako su političke stranke registrirale 
skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu 
će se koristiti i kratice. 
 
     Ako su kandidacijsku listu predložili birači, 
njezin naziv je "Kandidacijska lista grupe birača 
Mjesnog odbora ________________". 
      Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi 
kandidat na listi. 
     Za svakog od kandidata u prijedlogu 
kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i 
prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, 
datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) 
i spol. 

 
Članak 16. 

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom 
povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja 
na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
     Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju 
kandidacijskih lista provjeriti jesu li one 
podnesene sukladno ovoj Odluci. 

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da 
kandidacijska lista nije podnesena u skladu s 
ovom Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku 
od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za 
kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. 
 
    Izborno povjerenstvo može podnositelju 
odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako 
rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati. 
 

Članak 17. 
Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost 

predloženih kandidacijskih lista odnosno u skladu 
s ovom Odlukom. 
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Pravovaljane kandidacijske liste izborno 
povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i 
nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti 
odnosno odbiti. 

 
Članak 18. 

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o 
svim pravovaljanim kandidacijskim listama. 

Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno 
povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih 
kandidacijskih lista. 

 
      Zbirna  lista  sadrži  naziv  svake  
kandidacijske  liste  te  ime  i  prezime  nositelja  
svake liste. 
      Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu 
prema abecednom redu punog naziva političke 
stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka 
koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku 
listu, odnosno prema abecednom redu prezimena 
nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je 
više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku 
listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema 
nazivu prve po redu političke stranke u 
prijedlogu. 
 

Članak 19. 
     Izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od 
isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj 
ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori 
provode i na internetskim stranicama Općine sve 
pravovaljane predložene kandidacijske liste i 
zbirnu listu za izbor članova vijeća. 

 
Članak 20. 

      Političke stranke koje su predložile prihva 
ćene kandidacijske liste, mogu na način 
predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom 
odlukom donesenom na temelju statuta odustati 
od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao 
prihva ćena bila objavljena od strane izbornog 
povjerenstva. Za kandidacijsku listu grupe birača 
odluku o odustajanju donosi nositelj liste. 
 
      Pisana odluka o odustanku mora prispjeti 
izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga 
članka. 
 
     Odustanak jednog ili više kandidata s 
kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka 
roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će 
kandidacijska lista ostati pravovaljanom s 
imenima svih objavljenih kandidata. 
 
    U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s 
kandidacijske liste prije isteka roka za 
kandidiranje, izborno povjerenstvo će na 
odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. 
stavka 3. ove Odluke. 
 

Članak 21. 
     Ako je neki od kandidata dao očitovanje o 
prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih 
lista za izbor u isto vijeće, izborno povjerenstvo 
će pozvati tog kandidata da se u roku od 48 sati 
od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj 
kandidaturi ostaje. 

     Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja 
liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovoga članka 
odustao da listu dopuni drugim kandidatom u 
roku od 24 sata. 
 
      Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka ne 
dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u 
skladu s odredbom članka 17. ove Odluke. 

 
Članak 22. 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi 
umre u vremenu od dana objave kandidacijske 
liste, politička stranka odnosno dvije ili više 
politič kih stranaka koje su predložile kandidata i 
podnositelji kandidacijske liste grupe birača, 
mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, 
bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije 
dana održavanja izbora.  

Kandidat koji je umro brisat će se s 
kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena 
kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto 
na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi 
navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se 
za jedno mjesto prema gore.  

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista 
će se dopuniti na način određen stavkom 2. ovoga 
članka, a nositelj liste postat će drugi po redu 
kandidat naveden na kandidacijskoj listi.  

Kandidacijska lista dopunjena novim 
kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga 
članka objavljuje se na oglasnoj ploč i mjesnog 
odbora za čije se vijeće izbori provode i na 
internetskim stranicama Općine u roku od 24 sata 
od izvršene dopune kandidacijske liste.  

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi 
umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 
održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će 
se pravovaljanom. 
 

Članak 23. 
Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe 

birača, politič ke stranke odnosno dvije ili više 
političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi 
kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu 
promidžbu pod jednakim uvjetima.  

Izborna promidžba počinje danom objave 
zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana 
održavanja izbora.  

 
Članak 24. 

     Izborna šutnja počinje protekom vremena 
izborne promidžbe, a završava na dan održavanja 
izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje 
zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje 
izbornih programa biračima, nagovaranje birača 
da glasuju za određenu kandidacijsku listu, 
objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata 
izbora, izjava i intervjua sudionika izborne 
promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih 
djela. 
 
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA 
 

Članak 25. 
     Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom 
Općine Lovas. 
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Članak 26. 
     Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim 
sustavom, na način da cijelo područje mjesnog 
odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji 
imaju prebivalište na području mjesnog odbora i 
koji pristupe glasovanju, na temelju 
kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.  

 
Članak 27. 

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću 
imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5 % 
važećih glasova birača. 

Broj članova vijeća koji ć e biti izabran sa 
svake kandidacijske liste utvrđ uje se na način da 
se ukupan broj važećih glasova koje je dobila 
kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do 
zaključ no broja koliko se članova vijeća bira, pri 
čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih 
tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju 
one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano 
najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke 
koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista 
dobiva onoliki broj mjesta u predstavničkom 
tijelu koliko je postigla pojedinačnih rezultata 
među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko 
se članova vijeća bira.  

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može 
utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila 
mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je 
dobila više glasova. 

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj 
glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila 
mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih 
lista. 

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj 
članova vijeća povećat će se te broj članova 
vijeća može biti paran. 

 
Članak 28. 

      Sa svake kandidacijske liste izabrani su 
kandidati od rednog broja 1 pa do rednog 
broja koliko je određena lista dobila mjesta 
u vijeću. 
 
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 
 

Članak 29. 
     Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su 
izborno povjerenstvo i birački odbori. Članovi 
izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu 
biti samo osobe koje imaju 
biračko pravo. 
     Članovi izbornog povjerenstva i biračkih 
odbora nemaju pravo na naknadu za svoj rad. 
 

Članak 30. 
 Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni 
sastav utvrđen prema mjerilima i uvjetima 
odgovarajuće primjene izbornog Zakona, 
sukladno statutu Općine i ovoj Odluci. 

 
Članak 31. 

     Izborno povjerenstvo:  
- izravno brine za zakonitoj pripremi i 

provedbi izbora za članove vijeća, 
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad 

izbornih tijela u mjesnim izborima 
- propisuje obrasce u postupku pripreme i 

provedbe izbora 
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 

izbora,  
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju 

kandidature za članove vijeća,   
- na temelju pravovaljanih prijedloga 

objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i 
objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih 
lista za izbor članova vijeća,  

- određuje biračka mjesta za izbore članova 
vijeća,  

- imenuje predsjednika, potpredsjednika i 
članove biračkih odbora,  

- nadzire rad biračkih odbora na biračkim 
mjestima,  

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za 
izbor članova vijeća u skladu s ovom 
Odlukom,   

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na 
biračkim mjestima,  

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,  
- obavlja i druge poslove u svezi  provedbe 

izbora za članove vijeća.  
 

Članak 32. 
    Birački odbor izravno provodi glasovanje na 
biračkom mjestu te osigurava pravilnost i tajnost 
glasovanja.  
     Izborno povjerenstvo imenovat će 
predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih 
odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja 
izbora.  
      Predsjednik, potpredsjednik i članovi 
biračkog odbora ne smiju biti kandidati za 
članove vijeća, a predsjednik i potpredsjednik 
biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne 
političke stranke.  
      Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i 
dužnosti. 
 
V. PROVOĐENJE IZBORA 
 

Članak 33. 
     Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se 
na biračkim mjestima na području mjesnog 
odbora, a koja su istovjetna biračkim mjestima 
određenim za izbor članova predstavničkog tijela 
Općine.  

Biračko mjesto ne može biti u vjerskom 
objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili 
trajnom korištenju političke stranke ili kandidata 
koji sudjeluje na izborima te u prostorijama u 
kojima se poslužuju ili konzumiraju alkoholna 
pića.  

Biračka mjesta određuje izborno 
povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će 
na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj 
udaljenosti te veličini prostorije za glasovanje, na 
način da se glasovanje bez teškoća može odvijati 
u vremenu određenom za glasovanje.  
     Svako biračko mjesto ima redni broj. 
 

Članak 34. 
      Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim 
pločama mjesnog odbora za čije se vijeće 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

62

provode izbori te na internetskim stranicama 
Općine koja su biračka mjesta određena, 
najkasnije 15 dana prije izbora. 

Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj 
biračkog mjesta, sjedište odnosno potpunu adresu 
s naznakom prostora u kojem se nalazi.  

Na svakom biračkom mjestu prostorija za 
glasovanje mora se opremiti i urediti na način da 
se osigura tajnost glasovanja tako da nitko u 
prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio 
glasački listić.  

Na biračkom mjestu glasački listić i moraju biti 
pomiješani tako da nisu složeni po serijskim 
brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim 
prema dolje da se ne vidi serijski broj listića. 
 

Članak 35. 
Birački odbor u pravilu uređuje prostorije 

biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije 
jedan sat prije početka glasovanja.  

Birački odbor dužan je na svakom biračkom 
mjestu prije njegova otvaranja, na birač ima 
vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim 
prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste. 
 
     Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni 
materijal, kao niti u neposrednoj blizini biračkog 
mjesta.  
     Birački odbor je dužan na prednju stranu 
svake glasačke kutije istaknuti glasački listić 
kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju. 
 

Članak 36. 
Političke stranke i birači koji su predložili 

kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i 
nevladine udruge koje djeluju na području 
neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili 
promicanja ljudskih i građanskih prava imaju 
pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu 
izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.  

Na način određivanja promatrača, podnošenje 
zahtjeva za promatranje izbora, službene 
iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog 
odbora i izbornog povjerenstva te ovlasti izbornih 
tijela prema promatračima na odgovarajući se 
način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim 
izborima.  
     Izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama 
podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača te 
način praćenja provedbe izbora. 

 
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE 
REZULTATA GLASOVANJA 
 

Članak 37. 
     Glasovanje se obavlja osobno na biračkom 
mjestu, glasačkim listićem. Glasački listić sadrži:  

- naziv liste,  
- ime i prezime nositelja liste,  
- naputak o načinu glasovanja,  
- serijski broj.  

     Kandidacijske liste navode se na glasačkom 
listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 
listi kandidacijskih lista.  
      Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj. 

 

Članak 38. 
     Glasuje se samo za kandidacijske liste 
navedene na glasačkom listiću. 
     Glasački se listić popunjava tako da se 
zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske 
liste. 

 
Članak 39. 

     Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na 
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 
kandidacijsku listu birač glasovao. 
Nevažeći glasački listić je:  

-       nepopunjeni glasački listić, 
- glasački listić popunjen na način da se 

ne može sa sigurnošću utvrditi za koju 
je kandidacijsku listu birač glasovao,  

- glasački listić na kome je birač glasovao 
za dvije ili više kandidacijskih lista. 

 
Članak 40. 

     Glasovanje traje neprekidno od sedam do 
devetnaest sati.  
     Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati, a 
biračima koji su se u to vrijeme zatekli na 
biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje. 
 

Članak 41. 
U vrijeme trajanja glasovanja na birač kom 

mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik 
biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje 
dva člana biračkog odbora.  

Predsjednik biračkog odbora dužan je i 
ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu 
za vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja 
biračkog mjesta. 

Ako je nužno radi o čuvanja reda i mira te radi 
nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik 
biračkog odbora može zatražiti pomoć policije 
koja je na biračkom mjestu dužna postupati u 
okviru zakonskih ovlasti.  

Nitko, osim pripadnika policije na poziv 
predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na 
biračko mjesto naoružan. 
 

Članak 42. 
     Predsjednik biračkog odbora ili od njega 
ovlašteni član dužan je za svakog birača koji 
pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je 
li upisan u izvadak iz popisa birača za dotično 
biračko mjesto.  
     Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom  
ispravom, sukladno posebnim zakonima. Ako  
birač nije  upisan  u  izvadak  iz  popisa  birača,  
predsjednik  biračkog odbora  ili  od njega 
ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim 
ako birač svoje biračko pravo na tom  
biračkom mjestu dokaže potvrdom nadležnog 
državnog tijela. 
     Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je 
dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni 
dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto. 
 

Članak 43. 
     Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na 
biračkom mjestu, član birač kog odbora biraču 
predaje glasački listić, objašnjava način 
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popunjavanja i upuć uje ga na mjesto glasovanja. 
Član bira čkog odbora dužan je voditi računa o 
tome da se onemogući uvid u serijski broj listića 
koji se predaje biraču. 

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog 
toga što je nepismen ne bi mogao samostalno 
glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom 
osobom koja je pismena i koja će po njegovoj 
ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva 
kandidacijske liste.  

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog 
oštećenja ili nemoć i nije u mogućnosti pristupiti 
na biračko mjesto može o tome obavijestiti 
izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana 
održavanja izbora ili birački odbor na dan 
održavanja izbora.  

Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve 
birača za glasovanje izvan biračkog mjesta 
predaju nadležnim biračkim odborima uz 
cjelokupan izborni materijal. 

Predsjednik bira čkog odbora određuje 
najmanje dva člana biračkog odbora koji će 
birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i 
omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa 
o tajnosti glasovanja.  

Na način ostvarivanja biračkog prava birača 
koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog 
invalidnosti onemogućena pristupačnost 
biračkom mjestu na odgovarajući se način 
primjenjuje odredba stavka 5. ovoga članka.  
     Predsjednik biračkog odbora dužan je u 
zapisnik o radu biračkog odbora poimenično 
navesti glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3. i 
6. ovoga članka. 
 

Članak 44. 
Po završenom glasovanju birački odbor će 

najprije prebrojati neupotrebljene glasačke listiće 
i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.  

Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj 
birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, 
prema izvatku iz popisa birača i potvrdama 
nadležnog tijela. 

Nakon utvrđivanja broja birača koji su 
glasovali, birački odbor pristupa otvaranju 
glasačke kutije, prebrojavanju glasačkih listića i 
broja glasova.  

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listi 
ća utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog 
broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat 
glasovanja po glasačkim listićima.  

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listić a 
utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja 
birač a koji su glasovali, birački odbor odmah o 
tome obavještava izborno povjerenstvo. Izborno 
povjerenstvo odmah raspušta birač ki odbor i 
imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja 
na tom biračkom mjestu koje će se obaviti 
sedmog dana od dana prvog glasovanja.  
     Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u 
roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja. 
 

Članak 45. 
     Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja 
na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu 
zabilježit će: 

-      broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i 
broj birača koji su predali potvrdu nadležnog 
tijela, 

- broj birača koji su pristupili glasovanju 
prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu 
za glasovanje,   

- broj birača koji su glasovali izvan biračkoga 
mjesta,  

- broj birača koji su glasovali na biračkom 
mjestu uz pomoć druge osobe,  

- koliko je ukupno birača glasovalo,  
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska 

lista,  
- broj nevažećih glasačkih listića.   

 
     U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i 
sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 
     Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati 
pisane primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju 
svi članovi biračkog odbora.  
     Ako član biračkog odbora odbije potpisati 
zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena 
bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja 
potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član 
biračkog odbora navede. 
 

Članak 46. 
     Zapisnik o radu i ostali izborni materijal 
birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu 
najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja 
biračkog mjesta. 

 
Članak 47. 

     O svom radu izborno povjerenstvo vodi 
zapisnik. Zapisnik obvezno sadrži: 

- broj birača upisanih u izvatcima iz 
popisa birača i priloženim 
potvrdama za glasovanje, 

- broj birača koji su glasovali,  
- broj nevažećih glasačkih listića,   
- broj glasova koje je dobila svaka 

kandidacijska lista.  
     Svaki član izbornog povjerenstva može dati 
primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi 
članovi izbornog povjerenstva. 
     Ako član izbornog povjerenstva odbije 
potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku 
sastaviti službena bilješka u kojoj se utvr đuje 
činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi 
odbijanja, ako ih član izbornoga povjerenstva 
navede. 
 

Članak 48. 
     Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje 
izborno povjerenstvo na temelju rezultata 
glasovanja na svim biračkim mjestima. 

 
Članak 49. 

     Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate 
glasovanja za članove vijeća bez odgode će 
objaviti:  

- broj birača upisanih u popis 
birača mjesnog odbora,  

- koliko je glasova dobila svaka 
pojedina kandidacijska lista,  

- koliko je bilo nevažećih 
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glasačkih listića,  
- broj mjesta u vijeću koje je 

dobila svaka kandidacijska 
lista,  

- ime i prezime kandidata sa 
svake kandidacijske liste koji 
su izabrani za članove vijeća.   

     Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na 
oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća 
izbori provode te na internetskim stranicama 
Općine. 
 
VII.      TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE 
IZBORA 
 

Članak 50. 
     Sredstva za provođenje redovnih i 
prijevremenih izbora za članove vijeća 
osiguravaju  se u proračunu Općine. 
     Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim 
odborima raspolaže  izborno povjerenstvo. 
Izborno  povjerenstvo  odgovorno  je  za  
raspodjelu  i  trošenje  sredstava  te  dodjelu 
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja 
obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja   
administrativnih i stručnih poslova. 
 
VIII.     ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 

Članak 51. 
     Prigovor zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja ili u postupku izbora za članove 
vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji 
kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 10 
birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog 
odbora za čije se vijeće provode izbori.  
     Ako je kandidacijsku listu predložilo više 
političkih stranaka, prigovor će se smatrati 
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna 
politička stranka. Političke stranke će na temelju 
svojih statuta odrediti tko se ima smatrati 
ovlaštenim podnositeljem prigovora. 
 

Članak 52. 
     Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi se 
izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati 
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja 
na koju je stavljen prigovor.  
     Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje 
o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je 
dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su 
dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi 
prigovor.  
 

Članak 53. 
     Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o 
prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su 
bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će 
radnje i odrediti da se u određenom roku, kojim 
mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su 
raspisani, te radnje ponove.  
     Ako ne postoji mogućnost ponavljanja 
poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose 
na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, 
odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno 
povjerenstvo poništit će izbor i odredit će rok u 

kojem će se izbor ponoviti. 
 

Članak 54. 
     Protiv rješenja izbornog povjerenstva 
podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu 
Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji.  
     Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se 
putem izbornog povjerenstva roku od 48 sati 
računajući od dana primitka pobijanog rješenja. 
     Ured državne uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji će o žalbi odlučiti u roku od 
48 sati od dana primitka žalbe. 

 
Članak 55. 

     Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite 
izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih 
radnji koje su propisane ovom Odlukom. 
 

Članak 56. 
     Na podneske i rješenja u postupku po 
odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne 
pristojbe. 
 
IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA 
 

Članak 57. 
     Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva 
Načelnik ili osoba koju on ovlasti. 
     Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će 
se u roku od 30 dana od dana objave konačnih 
rezultata izbora.  
     Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz 
stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat 
će novu konstituiraju ću sjednicu u roku od 30 
dana od dana kada je prethodna sjednica trebala 
biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj 
sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 
konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 
dana.  
     Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora 
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi 
izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni 
broj na glasačkom listiću.  

Vijeće se smatra konstituiranim izborom 
predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina svih članova vijeća.  

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz 
stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi 
izbori. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 012-04/13-01/2 
URBROJ: 2196/05-13-1 
Lovas, 27. ožujka 2013. godne 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
  Berislav Filić, ing. 
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     Temeljem članka 34. Statuta Općine Lovas 
(„Službeni  vjesnik2 Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine 
Lovas na 30. sjednici održanoj dana 27. ožujka 
2013. godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje od 01. srpnja – 31. 
prosinca 2012. godine. 

 
Članak 1. 

 Usvaja se  polugodišnje izvješće o radu 
Općinskog načelnika Općine Lovas za razdoblje 
01.07. – 31.12.2012. godine. 
 Sastavni dio ove Odluke je polugodišnje 
izvješće. 
 

Ćlanak 2. 
     Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a stupa 
na snagu osmog dana od dana objave. 
 
KLASA: 021-05/13-04/561 
URBROJ: 2196/07-12-6 
Lovas, 27. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Berislav Filić, ing. 

 
 
 
 
     Na osnovu članka 31. Stavak 7. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
RH, broj 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – 
Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) te 
članka 34. Statuta Općine Lovas („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije,broj 
11/09) Općinsko vijeće Općine Lovas, na svojoj 
30. sjednici održanoj u Lovasu, dana 27. ožujka 
2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o Izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu 
 

Članak 1. 
 Iza Članaka 6. Odluke o komunalnom 
doprinosu dodaje se članak 6a. koji glasi: 
 
     Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po 
m3 obujma građevine koji se utvrđuje u postupku 
legalizacije temeljem Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama u zakonskom 
roku, iznosi: 

- građevine za stambene namjene 5,00 
kn/m3 

- građevine za poslovne namjene 
(proizvodna, obrtnička, turistička, 
poljoprivredna i bilo koja druga 
registrirana djelatnost) 10,00 kn/m3 

- pomoćne građevine (drvarnice, garaže, 
ljetne kuhinje, spremišta za hranu i sl., 
te štale, svinjci, kokošinjci koji ne 
prelaze max broj stoke po PPUO) i koje 

se grade na istoj građevinskoj čestici na 
kojoj je i stambena zgrada 1,00 kn/m3 

- za otvorene bazene, otvorena igrališta i 
druge otvorene građevine koje se 
obračunava po m2 trocrtne površine – 
5,00 kn/m2. 

 
Članak 2. 

    Ostale odredbe Odluke o komunalnom 
doprinosu (KLASA: 021-05/01-01/1215, 
URBROJ: 2188/16-01-4 od 14. prosinca 2001. 
godine) ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

  
KLASA: 021-05/13-01/561 

 URBROJ: 2196/05-13-9 
               Lovas, 27. ožujka 2013.  godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Berislav Filić, ing. 
 
 
 
     Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
RH, broj 26/03, pročišćeni tekst) i članka 34. 
Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/2009), 
Općinsko vijeće  na svojoj 30. sjednici održanoj u 
Lovasu, dana 27. ožujka 2013. usvaja  
 

Izvješće o realizaciji Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Lovas u 2012. godini 
 

Članak 1. 
     Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Lovas  u 2012. godini realizirano je slijedeće: 
 
I. Izgradnja nogostupa u naseljima 

Općine Lovas i grobljima – 13.429,27 
kn - Projekt je financiran sredstvima 
općinskog proračuna, radove izveli 
djelatnici komunalnog pogona i 
programa javnih radova. 

 
II. Izrađena projektna dokumentacija: 
       

- Izmjene i dopune PPUO Lovas (I. 
i II.) – 43.750,00 kn 

- izmjene i dopune troškovnika i 
druge projektne dokumentacije 
za izgradnju kanalizacije – 
30.000,00 kn – 

- Idejni projekt, lokacijska 
dozvola, glavni projekt i potvrda 
glavnog projekta te natječajna 
dokumentacija za 3 km 
nerazvrstanih cesta (Lovas – ul. 
T. Ujevića, Nova, spoj V. Nazora 
i K. Tomislava te Opatovac – 
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pravoslavno groblje – spoj sa 
državnom cestom) – 78.120,00 kn 

- Projektna dokumentacija 
financirana sredstvima Općine 
Lovas, Vukovarsko-srijemske 
županije i Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU. 

 
III. Izgradnja Regionalnog poslovnog 

centra Lovas: 
- Izgradnja objekta 1.215.479,46 

kn 
- Opremanje objekta 206.388,00 

kn 
- Izgradnja i opremanje objekta 

financirani sredstvima EU 
programa IPA IIIC, Proračuna 
Općine Lovas (kreditna sredstva) i 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

IV. Izgradnja Višenamjenskog objekta, 
prostora za udruge i komunalni 
pogon – 1.081.307,70 kn 
 
- Izgradnja objekta je s 80% 

financirana sredstvima Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU – 
program EIB II te s 20% 
sredstvima proračuna Općine Lovas 
i Vukovarsko-srijemske županije. 
 

V. Nabavljen kombinirani stroj 
Caterpillar za potrebe općinskog 
komunalnog pogona – 584.250,00 kn 
- Nabavka stroja financirana 

sredstvima Općine Lovas (kreditna 
sredstva) 
 

VI. Uređenje okoliša – opločnjaci, klupe, 
prilazi zdravstvenoj ambulanti Lovas 
i Opatovac,  turistička signalizacija – 
općine i gradovi prijatelji) – 35.855,70 
kn. 
- Navedeni radovi financirani su 

sredstvima općinskog proračuna, a 
izveli su ih djelatnici općinskog 
komunalnog pogona i programa 
javnih radova. 

                               
Članak 2. 

     Ukupno uložena sredstva u Program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Lovas u 2012. godini iznosila su 
3.288.580,13kn. 
 
KLASA: 021-05/13-01/561 

   UR. BROJ: 2196/05-13-8 
Lovas, 27. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Berislav Filić, ing. 

 
    

                                                                                                                                                                                                                     
     Temeljem članka 34. Statuta Općine Lovas 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09) Općinsko vijeće Općine 
Lovas na svojoj sjednici održanoj u Lovasu dana 
27. ožujka 2013. godine donosi  

 
ODLUKU 

o 
usvajanju 

 
IZVJEŠĆA O PROVEDBI SOCIJALNOG 

PROGRAMA U 2012. GODINI 
 

Članak 1.  
     U 2012. godini socijalni program realiziran je 
kako slijedi: 
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a) Tekuće potpore: 
 
- rođenje djeteta u obitelji (12 novorođene djece i 29 isplata prethodnih godina)   75.000,00 kn 
- sufinanciranje prijevoza učenicima srednjoškolcima 
  (43 učenika)         81.809,93 kn 
- ogrijevno drvo (20 korisnika)       19.000,00 kn 
- troškovi stanovanja (prosječno 16 korisnika)      19.065,80 kn 
- jednokratne pomoći po zamolbi (režijski troškovi i sl.)         1.166,59 kn 
- dar za Uskrs korisnicima socijalnog programa        1.600,00 kn 
- nabavka udžbenika učenicima 1. razreda OŠ        4.000,00 kn 
- prijevoz umirovljenika u Bizovac         3.000,00 kn 
- potpore studentima (18 studenata)        16.000,00 kn 
- sufinanciranje školske kuhinje (OŠ)          5.600,00 kn 
UKUPNO:         226.242,32 kn 
 
b) Naknade u naravi: 
 
- dječji poklon paketi               5.000,00 kn 
- paketi hrane i potrepština (korisnici soc. programa)         3.982,33 kn 
 
 UKUPNO:               8.982,33  kn
             
c) Provođenje programa međugeneracijske solidarnosti «Pomoć u kući starijim osobama»: 
 
- plaće 12 djelatnika uposlenih u programu                   466.808,86 kn 
- poklon paketi korisnicima Programa                           6.611,15 kn 
- materijalni troškovi programa (medicinski materijal, 
  potrepštine)                                                    8.321,03 kn 
 
 UKUPNO:                                     481.741,04 kn. 
 
SVEUKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST  SOCIJALNE SKRBI:              716.965,69 KN. 
 

 
KLASA: 551-08/13-01/2 
UR.BROJ: 2196/05-13-1 
Lovas, 27. ožujka  2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Berislav Filić, ing. 

 
 

 
     Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
RH, broj 26/03, pročišćeni tekst) i članka 34. 
Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/2009), 
Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici održanoj u 
Lovasu, dana 27. ožujka 2013. godine, usvaja  
  

Izvješće o realizaciji Programa održavanja 
objekta komunalne 

infrastrukture u 2012. godini. 
 

Članak 1. 
     Sukladno Programu održavanja objekata 
komunalne infrastrukture u 2011. godini 
realizirano je slijedeće: 
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1. Održavanje i čišćenje javnih površina: 
- košnja trave, krčenje i čišćenje zaraslih površina, 
  sadnja sadnica         235.638,00 kn 
2. Odvodnja atmosferskih voda: 
- održavanje objekata i uređaja odvodnje          12.500,00 kn 
3. Održavanje nerazvrstanih cesta, 
zimska služba             53.368,00 kn 
4. Održavanje groblja: 
- čišćenje i košnja groblja u naseljima 
  Lovas i Opatovac, izgradnja grobnica      142.297,00 kn 
5. Javna rasvjeta 
- održavanje javne rasvjete i  
  električnih energija        195.704,00 kn 
UKUPNO         639.507,00  kn 
                                                                                                                                                                                                                      
KLASA: 021-05/13-01/561 

  URBROJ: 2196/05-13-7 
Lovas, 27. ožujka 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Berislav Filić, ing. 

 
 

     Temeljem članka  34. Statuta Općine Lovas 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije br. 11/09) Općinsko vijeće Općine Lovas 
na svojoj 30. sjednici održanoj u Lovasu, dana 27. 
ožujka 2013. godine donosi   
 

ODLUKU 
o 

Usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 
o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate 

prihoda za područje Općine Lovas 
 

Članak 1. 
     Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju 
o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda 
u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave Vukovarsko-srijemske županije, za 
područje Općine Lovas. 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  

 
 KLASA: 021-05/13-01/561 
 URBROJ: 2196/05-13-5 
               Lovas, 27. ožujka 2013. godine  

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Berislav Filić, ing. 
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na osnovu  čl. 43 Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ Repubike Hrvatske, broj 
87/08) ,te čl. 31 Statuta Općine Markušica 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
župaije, broj 13/09) Općinsko vijeće Općine 
Markušica na sjednici održanoj dana 20.ožujka 
2013.godine, donosi 
 
      

 
 

1. IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA 

 OPĆINE MARKUŠICA ZA 2013.G. 
 

Članak 1. 
    U Proračunu Općine Markušica za 2013.godine 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 16/12)  članak 1. mijenja se i glasi: 
 
    Proračun Općine Markušica za 2013.g.(u 
daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od bilance 
prihoda i izdataka kako slijedi: 

 

A         

Red.broj OPIS Plan pov/smanj Novi plan 

1 TEKUĆI PRIHODI 4.001.000,00 0,00 4.001.000,00 

2 TEKUĆI RASHODI 3.346.000,00 447.000,00 3.793.000,00 

3 RAZLIKA(1-2)višak+/manjak - 655.000,00 -447.000,00 208.000,00 

B 
KAPITALNI DIO 
PRORAČUNA   0   

Red. Broj OPIS  0  

1 KAPITALNI PRIMICI 150.000,00 0,00 150.000,00 

2 KAPITALNI IZDACI 805.000,00 390.000,00 1.195.000,00 

3 RAZLIKA(1-2)višak+/manjak - -655.000,00 -390.000,00 -1.045.000,00 

C RAČUN FINANCIRANJA   0   

Red. Broj OPIS  0  

1 PRIMICI FINANCIRANJA 0 0 0 

2 IZDACI FINANCIRANJA 0 0 0 

3 RAZLIKA(1-2)višak+/manjak - 0 0 0 

D RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRED.GODINA 0   

Red. Broj OPIS  0  

1 VIŠAK SREDSTAVA IZ 2012 0,00   837.000,00   837.000,00   

  UKUPNO PRORAČUN   0,00   

Red. Broj OPIS  0,00  

1 UKUPNO PRIHODI 4.151.000,00 837.000,00 4.988.000,00 

2 UKUPNI RASHODI 4.151.000,00 837.000,00 4.988.000,00 

3 RAZLIKA(1-2)višak+/manjak - 0,00 0,00 0,00 
 
 
           Članak 2 
Članak 2 mijenja se i glasi: 
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A.  PRIHODI  
 

        Plan Pov/smanj Plan 

      UKUPNO PRIHODI 4.151.000,00   0,00   4.151.000,00   

6     PRIHODI-TEKUĆI 4.001.000,00 0,00   4.001.000,00 

  61   Prihodi od poreza 1.075.500,00   0,00   1.075.500,00   

    611 Por.na doh.od nesamost.rada 1.000.000,00   0,00   1.000.000,00   

    613 Porezi na imovinu 54.000,00   0,00   54.000,00   

    614 Porezi na robu i usluge 21.500,00   0,00   21.500,00   

  63   POMOĆI 1.900.000,00   0,00   1.900.000,00   

    633 Pomoći iz proračuna 600.000,00   0,00   600.000,00   

    634  Pomoći od ostalih subjekata unutar drž. 1.300.000,00   0,00   1.300.000,00   

  64   Prihodi od imovine 695.500,00   0,00   695.500,00   

    641 Prihodi od financijske imovine 7.000,00   0,00   7.000,00   

    642 Prihodi od nefin.imovine 688.500,00   0,00   688.500,00   

  65   Prihodi od prodaje roba i usluga 280.000,00   0,00   280.000,00   

    652 Prihodi po posebnim propisima 90.000,00   0,00   90.000,00   

    653 Komunalni doprinos i naknade 190.000,00   0,00   190.000,00   

  66   Ostali prihodi 50.000,00   0,00   50.000,00   

    661 Vlastiti prihodi 50.000,00   0,00   50.000,00   

7     PRIHODI OD PR.NEFIN.IMOVINE 150.000,00   0,00   150.000,00   

  71   Prihodi od prodaje nefin.imovine 150.000,00   0,00   150.000,00   

    711 prihodi od prodaje mater.imovine 150.000,00   0,00   150.000,00   
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B . RASHODI 

broj konta vrsta izdatka Plan  Plan 

  UKUPNO IZDACI 4.151.000,00 837.000,00 4.988.000,00 

3 Rashodi poslovanja 3.346.000,00 447.000,00 3.793.000,00 

31 Rashodi za zaposlene 487.300,00 241.000,00 728.300,00 

311 Plaće 409.000,00 212.000,00 621.000,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 10.000,00 

313 Doprinosi na plaće 68.300,00 29.000,00 97.300,00 

32 Materijalni rashodi 1.737.600,00 206.000,00 1.943.600,00 

321 Naknada troškova zaposlenima 17.000,00 0,00 17.000,00 

322 Rashodi za materijal i energiju 102.600,00 6.000,00 108.600,00 

323 Rashodi za usluge 1.161.500,00 200.000,00 1.361.500,00 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 456.500,00 0,00 456.500,00 

34 Ostali financijski rashodi 22.100,00 0,00 22.100,00 

343 Ostali financijski rashodi 22.100,00 0,00 22.100,00 

35 Subvencije 10.000,00 0,00 10.000,00 

352 Subvencije poljop- 10.000,00 0,00 10.000,00 

37 Naknade građanima 40.000,00 0,00 40.000,00 

372 Ostale naknade 40.000,00 0,00 40.000,00 

38 Ostali rashodi 1.049.000,00 0,00 1.049.000,00 

381 Tekuće donacije 1.049.000,00 0,00 1.049.000,00 

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 805.000,00 390.000,00 1.195.000,00 

421 Građevinski objekti 780.000,00 390.000,00 1.170.000,00 

422 Postrojenje i oprema 25.000,00 0,00 25.000,00 
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Članak 3. 
     Članak 3.mijenja se i glasi: 
Izdaci u iznosu od   4.988.000,00    raspoređuju se po 
nositeljima,programima,aktivnostima i projektima  
kako slijedi :   
 

 NAZIV Plan Pov/Smanj  Novi plan 

  UKUPNO IZDACI 4.151.000,00   837.000,00   4.988.000,00   

RAZDJEL 001  OPĆINSKO VIJEĆE  464.500,00   0,00   464.500,00   

PROGRAM 1001 Redovna djelatnost korisnika 464.500,00   0,00   464.500,00   

Aktivnost 100001 Naknade članovima vijeća i radnih tijela 230.500,00   0,00   230.500,00   

Funkcij.klas. 0111-izvršna i zakonodavna tijela       

3 Rashodi poslovanja 230.500,00   0,00   230.500,00   

32 Materijalni rashodi 230.500,00   0,00   230.500,00   

323 Rashodi za usluge 5.000,00   0,00   5.000,00   

329 Ostali nes.rashodi 225.500,00   0,00   225.500,00   

Aktivnost 100002 Donacije političkim strankama 50.000,00   0,00   50.000,00   

Funkcij.klas. 0111-izvršna i zakonodavna tijela       

3 Rashodi poslovanja 50.000,00   0,00   50.000,00   

38 Donacije i ostali rashodi 50.000,00   0,00   50.000,00   

381 Tekuće donacije 50.000,00   0,00   50.000,00   

Aktivnost 100003 Donacija ZVO 30.000,00   0,00   30.000,00   

Funkcij.klas. 0111-izvršna i zakonodavna tijela       

3 Rashodi poslovanja 30.000,00   0,00   30.000,00   

38 Donacije i ostali rashodi 30.000,00   0,00   30.000,00   

381 Tekuće donacije 30.000,00   0,00   30.000,00   
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Aktivnost 100004 Proslava Dana Općine Markušica 9.000,00   0,00   9.000,00   

Funkcij.klas. 0111-izvršna i zakonodavna tijela       

3 Rashodi poslovanja 9.000,00   0,00   9.000,00   

32 Materijalni rashodi 9.000,00   0,00   9.000,00   

329 Ostali rashodi poslovanja 9.000,00   0,00   9.000,00   

Aktivnost 100005 Novogodišnji poklon-paketići za učenike (1-4 r) 15.000,00   0,00   15.000,00   

Funkcij.klas. 1040 Obitelj i djeca       

3 Rashodi poslovanja 15.000,00   0,00   15.000,00   

38 Donacije i ostali rashodi 15.000,00   0,00   15.000,00   

381 Tekuće donacije 15.000,00   0,00   15.000,00   

Aktivnost 100006 LOKALNI IZBORI 130.000,00   0,00   130.000,00   

Funkcij.klas. 0111-izvršna i zakonodavna tijela       

3 Rashodi poslovanja 130.000,00   0,00   130.000,00   

32 Materijalni rashodi 130.000,00   0,00   130.000,00   

329 Ostali rashodi poslovanja 130.000,00   0,00   130.000,00   

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.686.500,00   837.000,00   4.523.500,00   

PROGRAM 1002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 717.100,00   -4.000,00   713.100,00   

Aktivnost 100007 Adminstracija i upravljanje 717.100,00   -4.000,00   713.100,00   

Funkcij.klas. 0111-izvršna i zakonodavna tijela       

3 Rashodi poslovanja 717.100,00   -4.000,00   713.100,00   

31 Rashodi za zaposlene 393.900,00   0,00   393.900,00   

311 Plaće 330.000,00   0,00   330.000,00   

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00   0,00   10.000,00   

313 Doprinosi na plaće 53.900,00   0,00   53.900,00   



 

 

B
roj 5.                                           "SLU

ŽB
EN

I V
JESN

IK
"                                   Stranica     74 

32 Materijalni rashodi 301.100,00   -4.000,00   297.100,00   

321 Naknada troškova zaposlenima 17.000,00   0,00   17.000,00   

322 Rashodi za materijal i energiju 87.600,00   -4.000,00   83.600,00   

323 Rashodi za usluge 140.500,00   0,00   140.500,00   

329 Ostali rashodi poslovanja 56.000,00   0,00   56.000,00   

34 Ostali financijski rashodi 22.100,00   0,00   22.100,00   

343 Ostali financijski rashodi 22.100,00   0,00   22.100,00   

PROGRAM 1003 PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I  UREĐAJA KOM. INFRA. 780.000,00   400.000,00   1.180.000,00   

Projekt K100001 Vodovod Karadžićevo 300.000,00   0,00   300.000,00   

Funkcij.klas. 0630 Opskrba vodom       

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovime 300.000,00   0,00   300.000,00   

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 300.000,00   0,00   300.000,00   

421 Građevinski objekti 300.000,00   0,00   300.000,00   

Projekt K100002 Izgradnja zgrade za potrebe udruga 220.000,00   0,00   220.000,00   

Funkcij.klas. 0620 Razvoj zajednice       

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovime 220.000,00   0,00   220.000,00   

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 220.000,00   0,00   220.000,00   

421 Građevinski objekti 220.000,00   0,00   220.000,00   

Projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete u naselju Ostrovo 80.000,00   0,00   80.000,00   

Funkcij.klas. 0640  Javna rasvjeta       

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovime 80.000,00   0,00   80.000,00   

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 80.000,00   0,00   80.000,00   

421 Građevinski objekti 80.000,00   0,00   80.000,00   

Projekt K100004 Izgradnja javne rasvjete u naselju Gaboš 80.000,00   0,00   80.000,00   
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Funkcij.klas. 0640  Javna rasvjeta       

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovime 80.000,00   0,00   80.000,00   

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 80.000,00   0,00   80.000,00   

421 Građevinski objekti 80.000,00   0,00   80.000,00   

Projekt K100005 Izgradnja varogasnog doma u naselju Ostrovo 0,00   400.000,00   400.000,00   

Funkcij.klas. 0360 Rashodi za javni red i sigurnost       

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovime 0,00   400.000,00   400.000,00   

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 0,00   400.000,00   400.000,00   

421 Građevinski objekti 0,00   400.000,00   400.000,00   

Projekt T100001 Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada u vl.Općine 100.000,00   0,00   100.000,00   

Funkcij.klas. 0620 Razvoj zajednice       

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovime 100.000,00   0,00   100.000,00   

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 100.000,00   0,00   100.000,00   

421 Građevinski objekti 100.000,00   0,00   100.000,00   

PROGRAM 1004 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJ.I UREĐ.KOMUN.INFRA. 901.000,00   200.000,00   1.101.000,00   

Aktivnost 100008 Sanacija pješačkih staza 400.000,00   0,00   400.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     

3 Rashodi poslovanja 400.000,00   0,00   400.000,00   

32 Materijalni rashodi 400.000,00   0,00   400.000,00   

323 Rashodi za usluge 400.000,00   0,00   400.000,00   

Aktivnost 100009 Održavanje javne rasvjete 235.000,00   0,00   235.000,00   

Funkcij.klas. 0640  Javna rasvjeta       

3 Rashodi poslovanja 235.000,00   0,00   235.000,00   

32 Materijalni rashodi 235.000,00   0,00   235.000,00   
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322 Energija 185.000,00   0,00  185.000,00   

323 Rashodi za usluge 50.000,00   0,00   50.000,00   

Aktivnost 100010 Održavanje i uređenje javnih površina 100.000,00   0,00   100.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     

3 Rashodi poslovanja 100.000,00   0,00   100.000,00   

32 Materijalni rashodi 100.000,00   0,00   100.000,00   

323 Rashodi za usluge 100.000,00   0,00   100.000,00   

Aktivnost 100011 Čišćenje javnih površina i drugih objekata u vlasništvu Općine 50.000,00   0,00   50.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     

3 Rashodi poslovanja 50.000,00   0,00   50.000,00   

32 Materijalni rashodi 50.000,00   0,00   50.000,00   

323 Rashodi za usluge 50.000,00   0,00   50.000,00   

Aktivnost 100012 Održavanje objekata za odvod.obor.voda i slivnika 11.000,00   0,00   11.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     

3 Rashodi poslovanja 11.000,00   0,00   11.000,00   

32 Materijalni rashodi 11.000,00   0,00   11.000,00   

323 Rashodi za usluge 11.000,00   0,00   11.000,00   

Aktivnost 100013 Održavanje grobalja 80.000,00   0,00   80.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     

3 Rashodi poslovanja 80.000,00   0,00   80.000,00   

32 Materijalni rashodi 80.000,00   0,00   80.000,00   

323 Rashodi za usluge 80.000,00   0,00   80.000,00   

Aktivnost 100014 Održavanje  komunalne infrast. i poslovnih zgrada 25.000,00   0,00   25.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     
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3 Rashodi poslovanja 25.000,00   0,00   25.000,00   

32 Materijalni rashodi 25.000,00   0,00   25.000,00   

323 Rashodi za usluge 25.000,00   0,00   25.000,00   

Aktivnost 100031 Održavanje nerazvrstanih cesta 0,00   200.000,00   200.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     

3 Rashodi poslovanja 0,00   200.000,00   200.000,00   

32 Materijalni rashodi 0,00   200.000,00   200.000,00   

323 Rashodi za usluge 0,00   200.000,00   200.000,00   

PROGRAM 1005 PROGRAM ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I RAZVOJ OPĆINE 115.000,00   0,00   115.000,00   

Aktivnost 100015 Deratizacija i dezinfekcija 95.000,00   0,00   95.000,00   

Funkcij.klas. 0660 Rashodi za stanovanje i kom.pogodnosti     

3 Rashodi poslovanja 95.000,00  0,00   95.000,00   

32 Materijalni rashodi 95.000,00   0,00   95.000,00   

323 Rashodi za usluge 95.000,00   0,00   95.000,00   

Aktivnost 100016 SUFINANCIRANJE ANALIZE POLJ.ZEMLJIŠTA 10.000,00   0,00   10.000,00   

Funkcij.klas. 0421 Poljoprivreda       

3 Rashodi poslovanja 10.000,00   0,00   10.000,00   

32 Materijalni rashodi 10.000,00   0,00   10.000,00   

323 Rashodi za usluge 10.000,00   0,00   10.000,00   

Aktivnost 100017 SUFINANCIRANJE KAMATA U  POLJOPRIVREDI 10.000,00   0,00   10.000,00   

Funkcij.klas. 0421 Poljoprivreda       

3 Rashodi poslovanja 10.000,00   0,00   10.000,00   

35 Subvencije   10.000,00   0,00   10.000,00   

352 Subvencije poljoprivrednicima 10.000,00   0,00   10.000,00   
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PROGRAM 1006 SOCIJALNA SKRB 140.000,00   0,00   140.000,00   

Aktivnost 100018 Pomoć soc. ugroženim kategorijama stanovništva 100.000,00   0,00   100.000,00   

Funkcij.klas. 1060 Stanovanje       

3 Rashodi poslovanja 100.000,00   0,00   100.000,00   

38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00   0,00   100.000,00   

381 Tekuće donacije 100.000,00   0,00   100.000,00   

Aktivnost 100019 Sufina. troško. prijevoza učenika srednjih škola 40.000,00   0,00   40.000,00   

Funkcij.klas. 0922 Više srednješkolsko obrazovanje       

3 Rashodi poslovanja 40.000,00   0,00   40.000,00   

37 Naknade građanima 40.000,00   0,00   40.000,00   

372 Ostale naknade 40.000,00   0,00   40.000,00   

PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA,EL.NEPOGODE I SL. 87.000,00   0,00   87.000,00   

Aktivnost 100020 Tekuće  donacije DVD-ima 62.000,00   0,00   62.000,00   

Funkcij.klas. 0320 Usluge protiv požarne zaštite       

3 Rashodi poslovanja 62.000,00   0,00   62.000,00   

38 Donacije  i ostali rashodi 62.000,00   0,00   62.000,00   

381 Tekuće donacije   62.000,00   0,00   62.000,00   

Aktivnost 100021 Civilna zaštita 25.000,00   0,00   25.000,00   

Funkcij.klas. 0360 Rashodi za javni red i sigurnost       

3 Rashodi poslovanja 25.000,00   0,00   25.000,00   

32 Donacije  i ostali rashodi 25.000,00   0,00   25.000,00   

322 Tekuće donacije   15.000,00   0,00   15.000,00   

323 Rashodi za usluge 10.000,00   0,00   10.000,00   

PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U KULTURI 15.000,00   0,00   15.000,00   
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Aktivnost 100022 Donacije udrugama u kulturi 15.000,00   0,00   15.000,00   

Funkcij.klas. 0820 Službe kulture       

3 Rashodi poslovanja 15.000,00   0,00   15.000,00   

38 Ostali rashodi 15.000,00   0,00   15.000,00   

381 Tekuće donacije 15.000,00   0,00   15.000,00   

PROGRAM 1009 JAVNE POTREBE U SPORTU 95.000,00   0,00   95.000,00   

Aktivnost 100023 Donacije udrugama u sportu 95.000,00   0,00   95.000,00   

Funkcij.klas. 0810 Službe rekreacije i sporta       

3 Rashodi poslovanja 95.000,00   0,00   95.000,00   

38 Ostali rashodi 95.000,00   0,00   95.000,00   

381 Tekuće donacije 95.000,00   0,00   95.000,00   

PROGRAM 1010 OSNOVNO ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 60.000,00   0,00   60.000,00   

Aktivnost 100024 Financiranje predškolskog odgoja 60.000,00   0,00   60.000,00   

Funkcij.klas. 0911 Predškolsko obrazovanje       

3 Rashodi poslovanja 60.000,00   0,00   60.000,00   

38 Ostali rashodi 60.000,00   0,00   60.000,00   

381 Tekuće donacije 60.000,00   0,00   60.000,00   

PROGRAM 1011 MJESNA SAMOUPRAVA 36.000,00   0,00   36.000,00   

Aktivnost 100025 Naknade za rad u mjesnim odborima 36.000,00   0,00   36.000,00   

Funkcij.klas. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela       

3 Rashodi poslovanja 36.000,00   0,00   36.000,00   

32 Materijalni rashodi 36.000,00   0,00   36.000,00   

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00   0,00   36.000,00   

PROGRAM 1012 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 10.000,00   0,00   10.000,00   
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Aktivnost 100026 Financiranje rada Vijeća 10.000,00   0,00   10.000,00   

Funkcij.klas. 0620 Razvoj zajednice       

3 Rashodi poslovanja 10.000,00   0,00   10.000,00   

38 Ostali rashodi 10.000,00   0,00   10.000,00   

381 Tekuće donacije 10.000,00   0,00   10.000,00   

PROGRAM 1013 KUPOVINA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA I IMOVINE 25.000,00   0,00   25.000,00   

Aktivnost 100027 Nabava dugotrajne imovine i sitnog inventara 25.000,00   0,00   25.000,00   

Funkcij.klas. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela       

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 25.000,00   -10.000,00   15.000,00   

422 Postrojenje i oprema 25.000,00   -10.000,00   15.000,00   

3 Rashodi poslovanja 0,00   10.000,00   10.000,00   

322 Rashodi za materijal i usluge -sitan inventar 0,00   10.000,00   10.000,00   

PROGRAM 1014 DONACIJE UDRUGAMA 112.000,00   0,00   112.000,00   

Aktivnost 100028 Donacije udrugama 112.000,00   0,00   112.000,00   

Funkcij.klas. 0620 Razvoj zajednice       

3 Rashodi poslovanja 112.000,00   0,00   112.000,00   

38 Ostali rashodi 112.000,00   0,00   112.000,00   

381 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 30.000,00   0,00   30.000,00   

381 Tekuće donacije CK Vinkovci 10.000,00   0,00   10.000,00   

381 Tekuće donacije ostalim udrugama 72.000,00   0,00   72.000,00   

PROGRAM 1015 POMOĆ STARIJIM OSOBAMA 500.000,00   0,00   500.000,00   

Aktivnost 100029 Sufinanciranje izvoditelja CGI Markušica 500.000,00   0,00   500.000,00   

Funkcij.klas. 0620 Razvoj zajednice       

38 Ostali rashodi 500.000,00   0,00   500.000,00   
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381 Tekuće donacije 500.000,00   0,00   500.000,00   

PROGRAM 1016 Program javnih radova 93.400,00   241.000,00   334.400,00   

Aktivnost 100030 Plaće zaposlenih i sredstva za rad 93.400,00   241.000,00   334.400,00   

Funkcij.klas. 0620 Razvoj zajednice       

3 Rashodi poslovanja 93.400,00   241.000,00   334.400,00   

31 Rashodi za zaposlene 93.400,00   241.000,00   334.400,00   

311 Plaće 79.000,00   212.000,00   291.000,00   

313 Doprinosi na plaće 14.400,00   29.000,00   43.400,00   
 

Članak 4. 
    Članak 4.mijenja se i glasi: 
 
     1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica 
za 2013.godinu, stupaju  na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA 400-08/13-01/1 
URBROJ:2188/05-02/1-13-1 
Markušica,20. ožujka 2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Radenko Bošković 
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 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
Republike Hrvatske, broj 26/03 i 82/04) i čl. 31 
Statuta Općine Markušica („Službeni vjesnik” 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09), 
Općinsko vijeće  Općine Markušica dana  
20.ožujka 2013. godine, donosi 
 

1. IZMJENE PROGRAM-a 
Gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu   
 

Članak 1. 
     U Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. godinu u čl.1.  
mijenja se stavak prvi i glasi : 
 
„Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu realizirati će se u 
ukupnom iznosu 1.180.000,00 kuna.“ 

Članak 2. 
     Ove Izmjene programa stupaju  na snagu 
danom početka primjene 1.Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Markušica za 2013.g.  i objavit 
će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko 
srijemske županije. 
 
KLASA:361-01/12-01/04 
URBROJ:2188/05-2-2/1-12-1 
Markušica, 20. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Radenko Bošković 
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TABELA 1 
 

PROGRAM 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2013. 
 

- u kn 
-  
 

I IZVORI SREDSTAVA PROGRAM

1.  Komunalni doprinos 100.000,00

2.  Sredstva proračuna 80.000,00

3 Pomoći  1.000.000,00

  

UKUPNI PRIHODI 1.180.000,00

  

II NAMJENA SREDSTAVA PROGRAM

  

1. Vodovod Karadžićevo 300.000,00

 - projektna dokumentacija -izgradnja 300.000,00

  

2. Izgradnja zgrade za potrebe udruga 220.000,00

 - uređenje i rasvjeta 220.000,00

  

3. Izgradnja javne rasvjete  160.000,00

 Izgradnja javne rasvjete u naselju Ostrovo 80.000,00

 Izgradnja javne rasvjete u naselju Gaboš 80.000,00

  

4. Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada u vl.Općine 100.000,00

 - Legalizacija 100.000,00

4. Izgradnja vatrogasnog doma u naselju Ostrovo 400.000,00

 - Izgradnja II faza 400.000,00

  

  

 UKUPNI RASHODI 1.180.000,00
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     Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" Republike 
Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 
110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11 i 90/11)" i članka  31. Statuta 
Općine Markušica („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09)), 
Općinsko vijeće  Općine Markušica  dana 
20.ožujka 2013.godine, donosi  

 
1.IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAM-a ODRŽAVANJA 
KOMUNALNE INFRASKTRUKTURE I 

ZGRADA U OPĆINI MARKUŠICA U 2013. 
 
 
 

Članak 1. 
     U Programu održavanja komunalne 
infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u 
2013 („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 16/12 ) mijenja se članak 3. I glasi : 
 
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za 
izvršenje ovog programa u visini od 1.101.000,00 
kn. 
 

Članak 2. 
     Mijenja se članak 4. I glasi : 
Raspored sredstava iz članka 3. ovog programa je 
slijedeći: 
 
 
 
 

Red.br. Naziv djelatnosti Iznos sredstava Izvor financiranja 

1. Održavanje i uređenje javnih površina   100.000,00 Komunalna naknada ,ostali 
izvori financiranja 

2. Čišćenje javnih površina i drugih objekata 
u vlasništvu Općine 

50.000,00 Proračun Općine 

3. Održavanje objekata za odvodnju 
oborinskih voda i slivnika 

11.000,00 Proračun Općine 

4. Održavanje groblja     80.000,00 Grobna naknada ,ostali izvori 
financiranja 

5. Održavanje javne rasvjete 235.000,00 Proračun Općine 

6. Održavanje pješačkih staza 400.000,00 Proračun Općine 

7. Održavanje kom.infrastrukture i poslovnih 
zgrada 

25.000,00 Proračun Općine 

8. Održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00 Proračun Općine,pomoći  

 UKUPNO   
1.101.000,00 

 
 

Članak 2. 
     Iza članka 10 dodaje se podnaslov „ 
Održavanje nerazvrstanih cesta „ i članak 10a. 
koji  glasi : 
         Održavanje nerazvrstanih cesta 
podrazumijeva popravak nerazvrstane ceste 
ul.Šodolovačka u Markušici te izrada 
dokumentacije za sanaciju ul, D.Obradovića u 
Karadžićevu  . 
 

Članak 13. 
      Ove Izmjene i dopune  Programa stupaju na 
snagu danom primjene 1.Izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Markušica za 2013.g. i objavit 
će se  u “Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije” . 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Radenko Bošković 

 
Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona 
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 174/04 i 79/07) i 31 
Statuta  Općine Markušica („Službeni vjesnik”  
Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09),Općinsko vijeće Općine Markušica na 
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013 godine, 
donijelo  je 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE  
I SPAŠAVANJA 

na području Općine Markušica  u 2012. godini 
 
     Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ republike  

 
Hrvatske, broj 174/04 i 79/07) određeno je da u 
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i 
spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave najmanje 
jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje 
sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja.  
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i 
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te 
ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje 
operativnih snaga zaštite i spašavanja u 
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju 
mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 
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Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, 
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 
spašavanje na svome području. 
Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u 
području zaštite i spašavanja u narečenom 
razdoblju. 
 
1. CIVILNA  ZAŠTITA 
1.1 Stožer zaštite i spašavanja 
 
Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ Rebroj 174/04 i 
79/07), te članka 10. stavka 1. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite 
i spašavanja („Narodne novine“ Republike 
hrvatske, broj 40/08 i 44/08), te članka 31.Statuta 
Općine Markušica („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije « broj : 
13/09),Općinsko vijeće Općine Markušica na 
sjednici održanoj dana 01.07.2009.g.donijelo  je 
Odluka o osnivanju Stožera  zaštite i spašavanja 
Općine Markušica i imenovanju zapovjednika i 
članova 
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Markušica po funkciji je i na temelju posebnih 
propisa zamjenik općinskog načelnika. 
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 
priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za 
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, 
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i 
veće nesreće na području Općine Markušica.  
Po donošenju ODLUKU o osnivanju Stožera  
zaštite i spašavanja Općine Markušica  i 
imenovanju zapovjednika i članova, a temeljem 
članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(NN 40/08, 44/08) načelnik Općine Markušica 
donio je dana 09.12.2009.g.  Odluko o sustavu 
pozivanja tima civilne zaštite Općine Markušica , 
te Odluku o sustavu pozivanja stožera zaštite i 
spašavanja .  
Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem 
Županijskog centra 112 Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanja Vukovar . U 2012.g. Stožer je 
održao jednu  sjednicu na kojoj je usvojio Plan 
rada za 2012.g. te utvrdio prijedlog operativnih 
mjera za zaštitu od požara za vrijeme žetve i 
vršidbe.   
 
1.2 Procjena ugroženosti 
 
Općina Markušica je izradila   Procjene 
ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara 
uslijed opasnosti i posljedica od prirodnih, 
tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća te ratnih 
razaranja , a koja je usvojena 01.07.2009.g. uz 
predhodnu suglasnost  Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje, KLASA:810-03/09-01/30  , 
URBROJ: 543-01-06-02-09-2, od dana 
10.04.2009.godine, dana 18.05.2012.godine, 
Općinsko vijeće je usvojilo Plan zaštite i 
spašavanja  i plana civilne zaštite za područje 

općine Markušica a na koji je predhodnu 
suglasnost dao područni ured za zaštitu i 
spašavanje Vukovar. 
 
1.3 Plan intervencija u zaštiti okoliša 
 
Općina Markušica nema Plan intervencija u 
zaštiti okoliša a niti postoje na području općine 
veliki potencijalni onečišćivači prostora 
(kemijske tvornice,naftni terminali i sl.) 
 
1.4 Zaštita od požara 
 
Općina Markušica  ima usvojen Plan zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija Općine Markušica  
temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Općine Markušica  izrađen 
od strane Zavoda za unapređenje sigurnosti d.d. 
Osijek .Kako je Zakon o zaštiti od požara čl.13 
(92/10) utvrdio obavezu revizije procjene 
ugroženosti  najmanje jednom u pet godina  te 
godišnje ažuriranje plana zaštite od požara 
Općina Markušica je započela ovaj postupak a 
završetak istog se očekuje do 03/2013.g. 
 
1.5 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom 
periodu 
 
Općina Markušica po potrebi angažuje strojeve 
Županijske uprave za ceste za održavanje 
nerazvrstanih cesta u zimskim uvijetima kao  i 
raspoloživih pravnih osoba .U 2012.g korištene su 
usluge strojeva firme „Vulkanizer Zdeno“ iz 
Vinkovac koji je u dva navrata vršio čišćenje 
 
1.6 Postrojbe i druge organizirane snage civilne 
zaštite 
 
Općina Markušica  ima  ustrojenu  postrojbi 
civilne zaštite od 33 pripadnika ,u toku je 
opremanje iste s potrebnim sredstvima,izvršena je 
nabava relektirajućih prsluka  i kapa s natpisom 
za sve članove tima i stožera . Smotriranje 
postrojbe izvršeno je 10.09.2012.g. 
 
2. VATROGASTVO 
 
Općina Markušica  ima ustrojenu vatrogasnu 
službu, odnosno DVD Ostrovo,u potpunosti 
opremljenu za djelovanje.. Izdvojena sredstva za 
navedenu namjenu u Proračunu Općine 
Markušica  za 2012. godinu iznosila su 50.000,00 
kn za DVD .U 2009 za potrebe DVD Markušica 
izvršena je nabavka navalnog vozila .Vozilo je 
rabljeno ,u očuvanom stanju .u postupku je  
obuka 10 članova DVD Markušica u cilju 
osposobljavanja za korištenje navedenog vozila 
koje će biti završeno do 02/2013.g.U 2012 
doznačeno je ukupno 62.000,00 Kn  
 
3. SKLONIŠTA 
 
Na području Općine Markušica nema javnih 
skloništa. 
 
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
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     Na području Općine Markušica nema udruga 
građana od značaja za zaštitu i spašavanje. 
 
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 
     Na području Općine Markušica  registrirane su 
i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom, ili drugom 
sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju 
izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 
nadležnim službama, mogu svojim 
zaposlenicima, poslovnim prostorima i 
postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć 
žrtvama većih nesreća i katastrofa. U 2012. 
godini nije bilo potrebe za angažiranjem istih. 
Sufinanciran je rad Gradskog društva Crvenog 
križa Vinkovci s iznosom od  10.000,00 Kn  
U Općini Markušica  se sustavno provode mjere 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te 
izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na 
području općine. 
 
6. ZAKLJUČAK 
      
     U 2012. godini doneseni su potrebni 
dokumenti Plan zaštite i spašavanja te Plan 
civilne zaštite . 

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za 
vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima 
kojima je ta zaštita nužna, potrebno je 
osposobljavati i opremati stanovništvo za 
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, 
osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih 
uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i 
katastrofa. 
 
U toku 2013. godine potrebno je osposobiti 
Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno 
funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i 
jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja 
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u 
izvanrednim situacijama. 
Potrebno je nastaviti dobru suradnju s Područnim 
uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar  s ciljem 
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga 
zaštite i spašavanja na području 
 
KLASA: 810-01/13-01/1 
URBROJ: 2188/05-02/1-13-1 
Markušica, 20. ožujka 2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Radenko Bošković 

 
 
 

 
 
     Na temelju članka 33.i članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 
139. Zakona o lokanim izborima („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj  144/12) te 
članka 21. Statuta Općine Markušica („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj  
13/09), Općinsko vijeće Općine Markušica  na 
sjednici održanoj  20.ožujka 2013. godine, donosi 
 

POSLOVNIČKU ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE MARKUŠICA 

 
Članak 1. 

     U Poslovniku Općinskog vijeća Općine 
Markušica (Službeni vjesnik VSŽ 13/09) u članku 
2. stavak 2. mijenja se i glasi:  
 „Konstituirajućoj sjednici Općinskog 
vijeća, do izbora predsjednika, predsjedava prvi 
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila 
najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti 
najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi 
izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni 
broj na glasačkom listiću.“ 
 

Članak 2. 
     U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 „Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga 
politička stranka sukladno sporazumu, a kao 
sporazum nije zaključen, političke stranke 

zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor 
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga 
prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.“ 
 Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
„Političke stranke su dužne o sklopljenom 
sporazumu odnosno postignutom dogovoru 
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog i izvršnog tijela.“  
 Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem 
se riječi „na nezavisnoj listi“ zamjenjuju riječima 
„ na kandidacijskoj listi grupe birača.“ 
 

Članak 3. 
     Članak 10. mijenja se i glasi: 
„Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika i 
to prvog i drugog potpredsjednika. 
 Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko  
vijeće, javnim glasanjem.“ 
 Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz 
reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik 
iz reda predstavničke manjine, na njihov 
prijedlog.“ 
     Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom 
vijećnika.Vijećnik svojim potpisom može podržati 
samo jednog kandidata.  
 

Članak 4. 
    U članku 23. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se 
riječju „opoziva“.  
 

Članak 5. 
   U članku 42. stavku 1. iza riječi „načelnik“ 
dodaju se riječi „kao jedini ovlašteni 
predlagatelj“. 
  Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 
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  „Načelnik može podneseni prijedlog 
proračuna povući i nakon glasanja o 
amandmanima, a prije glasanja o proračunu u 
cjelini. 
  Ako se proračun za narednu godinu ne može 
donijeti prije početka godine za koju se donosi, a 
načelnik ne predloži privremeno financiranje, 
nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za 
proračun ili nadpolovična većina ukupnog broja 
vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke 
o privremenom financiranju.“ 
 

Članak 6. 
  Iza članka 42. dodaje se članak 42.a koji 
glasi: 
 „Ako se u zakonom određenom roku ne 
donese proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 
Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 
razrješuje načelnika te imenuje povjerenika i 
raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom 
zakonu.“ 
 

Članak 7. 
  U članku 53. stavku 4. riječi „15 dana“ 
zamjenjuju se riječima „8 dana“. 
 Iza stavka 4. dodaju se stavci 5,6. i 7. koji 
glase: 
 „Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. Ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 
jedne trećine vijećnika,sazvati čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležne za poslove lokalne 

i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev 
vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika. 
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 
2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 
15 dana od dana sazivanja. 
 Sjednica sazvana protivno odredbama ovog 
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavima.“ 
 

Članak 8. 
     U članku 65. stavku 2. podstavak 6. briše.  
 

Članak 10. 
     Ovlašćuje se Odbor  za statut, poslovnik da 
utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Markušica. 
 

Članak 11. 
     Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom vjesniku, osim 
članka 6. koji stupa na snagu na dan stupanja na 
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih 
i redovnih izbora za članove predstavničkog i 
izvršnog tijela. 
 
KLASA:012-01/13-01/01 
URBROJ.2188/05-03/1-13-2 
Markušica, 20.ožujka 2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Radenko Bošković 

 
 

     Na temelju članka 8 i Članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 
139. Zakona o lokanim izborima („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 144/12) te 
članka 109. Statuta Općine Markušica  („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09), Općinsko  vijeće Općine Markušica  na 
sjednici održanoj  20. ožujka 2013. godine, 
donosi 
 
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA  
STATUTA OPĆINE MARKUŠICA 

  
Članak 1. 

      U Statutu Općine Markušica („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske  županije 
br.13/09) u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
      „Odluku o obavljanju poslova na način 
propisan u stavku 1. ovog članka donosi 
Općinsko vijeće, temeljem koje načelnik sklapa 
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog 
tijela kojim se propisuje financiranje, način 
upravljanja, odgovornost, statusna pitanja 
službenika i namještenika i druga pitanja od 
značaja za to tijelo.“ 
 

 

Članak 2. 
  U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi: 
     „ Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma može temeljem odredaba zakona i 
ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, 
načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Markušica  i 20% ukupnog 
broja birača Općine Markušica“ 
 

Članak 3. 
 Članak 19. mijenja se i glasi: 
  „Osim slučajeva iz članka 18. ovog Statuta 
referendum se raspisuje i za opoziv načelnika  i 
njegovog zamjenika, ako raspisivanje 
referenduma predloži 20% ukupnog broja  birača 
Općine Markušica  
 Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 
utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača. 
 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača Općinsko vijeće raspisuje 
referendum u roku od 30 dana od dana 
zaprimanje odluke središnjeg ureda državne 
uprave. 
 Ako  se na referendumu donese odluka o 
opozivu  načelnika i njegovog zamjenika, mandat 
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im prestaje danom objave rezultata referenduma, 
a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika 
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova 
iz nadležnosti načelnika.“ 
 

Članak 4. 
      Članak 20. mijenja se i glasi: 
„Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom 
prijedlog propisanog broja članova 
predstavničkog tijela, načelnika ili većine vijeća 
mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku 
od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma 
predložio propisani broj birača, predsjednik 
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana 
zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 
utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje 
referenduma ispravan,Općinsko vijeće će u roku 
od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“ 
 

Članak 5. 
  U članku 31. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i 
glasi: 
„- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom 
Općine u skladu s člankom 46.ovoga Statuta“ 
 

Članak 6. 
     Članak 32. mijenja se i glasi:  
„Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog  i 
drugog  potpredsjednika 
 
     Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz 
reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik 
iz reda predstavničke manjine, na njihov 
prijedlog. 
 
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na 
naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 
vijeća“ 
  

Članak 7. 
     U članku 33. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 „Predsjednik  Općinskog  vijeća dostavlja 
statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji s 
izvatkom iz zapisnika  u roku od 15 dana od dana 
donošenja, te bez odgode načelniku.“  

 
Članak 8. 

 Članak 34. mijenja se i glasi: 
 „Općinsko  vijeće ima 13 vijećnika. 
 
Općinsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika 
ako je to potrebno da bi se osigurala 
odgovarajuća zastupljenost hrvatskog naroda u 
općinskom vijeću ,sukladno Ustavnom zakonu o 
pravima nacionalnih manjina“  

 
 

Članak 9. 
  U članku 36. stavku 1. točka se zamjenjuje 
zarezom i dodaju riječi koje glase: 
 „a počinje danom konstituiranja Općinskog  
vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“ 
 U stavku 3. riječ „troškova“ briše se. 
 

Članak 10. 
 U članku 37. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i 
glasi:  
 „ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom  
potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke,“ 
 podstavak 4. mijenja se i glasi: 
 „ako mu prestane prebivalište s područja 
Općine Markušica“ 
 Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 „Vijećniku kojem prestane hrvatsko 
državljanstvo, a koji je državljanin države članice 
Europske unije mandat ne prestaje prestankom 
hrvatskog državljanstva.“ 

 
Članak 11. 

 U članku 38.  iza stavka 1. dodaje se stavak 2. 
koji glasi:  
„Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana 
prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti 
predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu 
počinje mirovati protekom tog roka.“ 
 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. iza kojeg 
se dodaju  stavci 4., 5. i 6. koji glase: 
 „Ako vijećnik po prestanku obavljanja  
nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz 
stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu 
mandat miruje iz osobnih razloga. 
 Vijećnik može tokom trajanja mandata staviti 
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 
Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje 
teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno 
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku. 
 Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može 
trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s 
obavljanjem dužnosti osmog dana od dana 
dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog 
vijeća.“ 
 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7. 

 
Članak 12. 

 U članku 39. stavku 1. dodaje se podstavak 8. 
koji glasi:  
-„ uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja 
dužnost.“ 
 Stavak 2. mijenja se i  glasi: 
 „Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 
na sjednicama Općinskog vijeća.“ 

 
Članak 13. 

 U članku 42. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i 
glasi: 
„- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 
mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju 
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju 
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mandata zbog obavljanja nespojive dužnosti te o 
zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje 
obavljati vijećničku dužnost“ 
     Podstavak 5. briše se.  
 

Članak 14. 
 U članku 46. stavku 2. točka se zamjenjuje 
zarezom i dodaju riječi: 
„a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora novog načelnika.“ 
 U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi: 
„-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina Općine Markušica  pojedinačne 
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, odnosno  raspolaganju 
ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 
1.000.000 kuna, općinski načelnik može 
odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna a ako je 
taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može 
odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 
otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
raspolaganje ostalom imovinom mora biti 
planirano u proračunu Općine i provedeno u 
skladu sa zakonom. O stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom 
imovinom većom od prednje utvrđene vrijednosti 
odlučuje Općinsko vijeće 
 
 Iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji 
glasi:  
„-imenuje i razrješava predstavnike Općine 
Markušica u tijelima javnih ustanova i ustanova 
kojih je osnivač Općina Markušica, trgovačkih 
društava u kojima Općina Markušica ima udjele 
ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina 
Markušica osnivač, ako posebnim zakonom nije 
drugačije određeno.“ 
 Podstavci od 10 do 26 se pomiču. 
 Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
 „Općinski načelnik dostavlja odluku o 
imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 
10. Ovog članka Općinskom  vijeću u roku od 8 
dana od dana donošenja i objavljuje se u 
Službenom glasniku.“ 
 

Članak 15. 
 U članku 49. podstavak 1. mijenja se i glasi:  
„- ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
Općinskog  vijeća u roku od 8 dana od dana 
donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog 
vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o 
obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko 
vijeće to ne učini, načelnik je dužan bez odgode o 
tome obavijestiti  predstojnika ureda državne 
uprave u  županiji i dostaviti mu odluku o 
obustavi općeg akta.“ 
  

Članak 16.  
 Članak 52. briše se.  
 

Članak 17. 
     Članak 53. mijenja se i glasi:  

 „Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat 
prestaje po sili zakona: 
- danom dostave pisane ostavke sukladno 
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku, 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o 
oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od jednog mjeseca,  
- danom prestanka prebivališta na područja 
Općine Markušica, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- smrću. 
 U slučaju prestanka mandata načelnika prije 
isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog 
tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 
8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata načelnika radi raspisivanja 
prijevremenih izbora za novog načelnika. 
 U slučaju prestanka mandata načelnika nakon 
isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika do 
kraja mandata obavlja zamjenik koji je izabran 
zajedno s njim.“ 
 

Članak 18. 
     Članak 54. mijenja se i glasi: 
 „Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati 
u postupku propisanom člankom 19. ovog 
Statuta.“ 
 

Članak 19. 
     U članku 70. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i 
glasi: 
      „Načelnik imenuje i razrješava predstavnike 
jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih 
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba kojih je osnivač Općina Markušica.“ 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 
Članak 20. 

     U članku 77. stavak 3. mijenja se i glasi: 
     „Postupak izbora članova vijeća mjesnog 
odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti 
članova vijeća mjesnog odbora uređuju se 
posebnom odlukom Općinskog  vijeća.“ 
 

Članak 21. 
     U članku 79. stavku 1. riječi „tajnim 
glasanjem“ zamjenjuju se riječima   „većinom 
glasova svih članova“. 

 
 Članak 22. 

 U članku 100. stavku 1. iza riječi fizičkih i 
pravnih osoba dodaju se riječi„(upravne stvari)“. 
  

 
Članak 23. 

     Članak 101. mijenja se i glasi: 
 
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih 
akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 
predstavnička i izvršna tijela Općine, obavljaju 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni 
akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali 
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se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim 
upravnim sudom.“ 
 

Članak 24. 
 U članku 104. stavak 2. mijenja se i glasi:  
 
 „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 25. 
 Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik da 
utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine 
Markušica. 
 

 
 Članak 26. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije , osim članka 5., 
8., 11. i 14. koje stupaju na snagu na dan stupanja 
na snagu odluke o raspisivanju privih slijedećih 
općih i redovnih izbora za članove 
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana.  
 
 Članak 10. stavak 3. stupa na snagu danom 
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
 
KLASA:012-01/13-01/1 
URBROJ:2188/05-03/1-13-1 
Markušica, 20. ožujka 2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Radenko Bošković 

 
 

      
 
 

 Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 174/04 i 79/07) i članka 31. Statuta 
Općine Markušica („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09), 
Općinsko vijeće Općine Markušica  na sjednici 
održanoj dana 20.ožujka 2013.godine, usvaja 
 

S M J E R N I C E 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU OPĆINE MARKUŠICA  U 

2013. GODINI 
 

     Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, 
materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i 
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša 
kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 
zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne 
postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od 
značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne 
osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i 
spašavanje u 2012. godini. 
     Smjernice se odnose na sljedeće: 
 
1.      CIVILNA ZAŠTITA ( Stožer zaštite i 
spašavanja Općine Markušica , postrojbe i druge 
organizirane snage civilne zaštite ) 

 
Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o 

zaštiti i spašavanju te sukladno članku 6. 
Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne 
novine», broj 40/08) Općinsko Vijeće Općine 
Markušica je donijelo Odluku o osnivanju  
Stožera zaštite i spašavanja Općine Markušica. 
     Zapovjednik Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Markušica po funkciji je i na temelju 
posebnih propisa Zamjenik načelnika. 
      

 
 
 

Stožer zaštite i spašavanja osnovano je za 
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih 
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, 
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i 
veće nesreće. 
 

Za potrebe civilne zaštite u Proračunu 
Općine Markušica  za 2013. godinu osigurana su 
sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna. 

Tokom 2013. godine sukladno važećim 
propisima potrebno je izvršiti osposobljavanje 
članova Stožera zaštite i spašavanja te 
uključivanje Općine Markušica u pilot projekt 
zajedničkog upravaljanja podacima na nivou 
Vukovarsko-srijemske županije 
 
2.  VATROGASTVO ( Dobrovoljno vatrogasno 
društvo) 

 
Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na 

području Općine Markušica vezano na djelovanje 
vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju 
se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, 
razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava 
organizacije i djelovanja te pregled financijskih 
sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem 
jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom 
sustavu zaštite i spašavanja na području Općine 
Markušica u 2013. godini. 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih 
postrojbi određena je Dopunom procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za 
područje Općine Markušica od 2007 godine te 
revizijom iste čiji dovršetak se očekuje početak se 
očekuje u 03/2013.g. 

Na području Općine Markušica djeluju: 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ostrovo – 

ustrojeno s vatrogasno postrojbom od 20 
vatrogasaca  
    Dobrovoljno vatrogasno društvo Markušica 
ustrojene na način da obavljaju preventivnu 
 djelatnost sukladno članku 1. Zakona o 
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vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim 
poslovima prilikom intervencija većih 
razmjera.osposobljavanje 10 vatrogasaca je 
završeno u 02/2013.g. te je potrebno u 2013 
nastaviti s daljnjim usavršavanjem . 
     U području rada sa članstvom posebnu pažnju 
potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 
potencijalnim budućim operativnim 
vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja 
opće kulture i naobrazbe.  
     Sredstva za financiranje Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva prikazana su tabeli u prilogu. 
 
3.      SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 
Komunalno društvo d.o.o. Markušica 
 
    Komunalno društvo d.o.o. Markušica čija je  
 djelatnost : održavanje  vodovodnih sistema 
,čistoće, uređenje javnih površina, groblja. 
Posjeduje sredstva za uređenje javnih površina . 
 
Služba hitne medicinske pomoći 
 
     Područje Općine Markušice pokriva služba 
hitne medicinske pomoći iz Vinkovaca. 
 
Crveni križ 
 
   Crveni križ na području Općine Markušica nije 
ustrojen pa područje svojim djelovanjem pokriva 
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci  i 
predviđeno je financiranje s 10.000,00 kn u 
2013.g. 
  
Veterinarske službe 
 
      Na prostoru Općine Markušica  obavljanje 
javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrše 
veterinarske službe iz Vinkovaca i Tordinaca  
koje provode zakonom propisane mjere vezne uz 
zaštitu ljudi, životinja i okoliša. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javno zdravstvo 
 
   Na području Općine Markušice  djeluje 
zdravstvena ugovorna te stomatološka  ambulanta 
u Markušici kao i ljekarna tokom cijele godine. 
 
Ostale pravne osobe 
 
   Na prostoru Općine Markušica registrirane su i 
djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom, ili drugom 
sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju 
izvanrednih situacija, a u suradnji sa drugim 
nadležnim službama, mogu svojim 
zaposlenicima, poslovnim prostorima i 
postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć 
žrtvama većih nesreća i katastrofa. 
     Koordinaciju aktivnosti različitih službi, 
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 
situacijama obavljati će Stožer zaštite i 
spašavanja. 

  
4. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
     Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva 
za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima 
kojima je ta zaštita nužna, potrebno je 
osposobljavati i opremati stanovništvo za 
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, 
osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih 
uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i 
katastrofa.  
      
     U toku 2013. godine potrebno je: 

1. Osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za 
brzo i kvalitetno funkcioniranje u 
izvanrednim situacijama, kao i jačati 
dijelove sustava zaštite i spašavanja 
osposobljavanjem i opremanjem za 
djelovanje u izvanrednim situacijama. 

2. Materijalno opremiti i osposobiti 
postrojbu civilne zaštite 

3. Materijalno opskrbiti dodatnom 
opremom vatrogasnu postrojbu DVD 
Ostrovo i Markušica . 

4. Nastaviti suradnju sa Područnim 
uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar-
Vinkovci s ciljem jačanja i usavršavanja 
operativnih i drugih snaga zaštite i 
spašavanja na području Općine 
Markušica  
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Prilog 1 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE MARKUŠICA O VISINI OSIGURANIH 

SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 

2013. GODINI 

Red. 

 br. 

OPIS POZICIJE Realizirano u 

2012. (kn) 

Planirano za 

2013. (kn) 

VATROGASTVO     1. 

Dobrovoljna vatrogasna postrojba   

62.000,00 

  

             62.000,00 

2. CRVENI KRIŽ VINKOVCI  10.000,00  10.000,00 

3 

4. 

Opremanje postrojbe civilne zaštite 

Osposobljavanje Stožera te učešće u pilot
projektu VSŽ,izrada Planova   

0,00 

13.700,00 

15.000,00 

10.000,00 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

85.700,00 97.000,00 
 
 
KLASA: 810-01/13-01/ 2 
URBROJ: 2188/05-13-01 
Markušica, 20. ožujka 2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA 
Radenko Bošković 
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OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 
125/08., 36/09, 150/11, 144/12.), Općinsko vijeće 
Općine Stari Jankovci na svojoj 30. sjednici 
održanoj dana 25. ožujka 2013. godine, donosi 
 

STATUT  
OPĆINE STARI JANKOVCI 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
      Ovim Statutom se podrobnije uređuje 
samoupravni djelokrug Općine Stari Jankovci, 
njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, 
ovlasti i način rada tijela Općine Stari Jankovci, 
način obavljanja poslova, oblici neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenju 
referenduma u pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad 
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i 
obveza Općine Stari Jankovci. 
 

Članak 2. 
     Općina Stari Jankovci je jedinica lokalne 
samouprave. 
 
Naziv, područje i sjedište Općine Stari Jankovci 
određeni su Zakonom. 
 
Općina se nalazi u središnjem prostoru 
Vukovarsko-srijemske županije. Na sjeveru 
graniči s općinom Nuštar, na jugu s gradom Otok, 
na istoku s općinama Tompojevci i Nijemci, a na 
zapadu s gradom Vinkovci. 
 
Općina obuhvaća područja naselja: Stari 
Jankovci, Novi Jankovci, Srijemske Laze, 
Slakovci i Orolik. 
 
Granice Općine Stari Jankovci mogu se mijenjati 
na način i po postupku propisanom zakonom. 
 

Članak 3. 
     Općina Stari Jankovci je pravna osoba. 
 
Sjedište Općine Stari Jankovci je u Starim 
Jankovcima, ulica Dr. Franje Tuđmana 1. 
 
II OBILJEŽJA OPĆINE STARI JANKOVCI 
 

Članak 4. 
     Općina Stari Jankovci ima grb i zastavu. 
 
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja 
se Općina Stari Jankovci i izražava pripadnost 
Općini Stari Jankovci. 
 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Stari 
Jankovci utvrđuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom. 
 

Članak 5. 
     Grb Općine Stari Jankovci je u obliku štita. U 
crvenom, dva prekrižena klasa žute (zlatne) boje. 
 

Članak 6. 
     Zastava  Općine Stari Jankovci je pravokutnog 
oblika, plave boje, dužine 200cm, a širine (visine) 
100cm. Grb je smješten u sredini zastave. 
 
Dužina grba je 42cm, a širina (visina) grba je 
50cm. 
 
Grb je udaljen od desnog i lijevog ruba zastave po 
79cm, a od gornjeg i donjeg ruba zastave po 
25cm. 
 
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe 
tradicija i dostojanstvo Općine Stari Jankovci. 
 
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 
 

Članak 7. 
     Dan Općine Stari Jankovci je 20. travnja koji 
se svečano obilježava. 
 
III JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
     Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine Stari 
Jankovci, a poglavito za naročite uspjehe u 
unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 
usmjerene. 

 
Članak 9. 

     Javna priznanja Općine Stari Jankovci su: 
1. Počasni građanin Općine Stari Jankovci 
2. Grb Općine Stari Jankovci 
3. Plaketa Općine Stari Jankovci 
 

Članak 10. 
     Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 
izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove 
dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju 
priznanja, uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE 
 

Članak 11. 
    Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka 
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Općina Stari Jankovci uspostavlja i održava 
suradnju s drugim jedinicama lokalne 
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 
zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 12. 
     Općinsko vijeće donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i 
sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne 
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i 
trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
mogućnosti za njezino razvijanje. 
 
Kriterij za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 13. 
     Sporazum o suradnji Općine Stari Jankovci i 
općine ili grada druge države objavljuje se u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 14. 
      Općina Stari Jankovci je samostalna u 
odlučivanju u poslovima iz samoupravnog 
djelokruga u skladu  s Ustavom Republike 
Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru 
zakonitosti rada i akata tijela Općine Stari 
Jankovci. 
 

Članak 15. 
     Općina Stari Jankovci u samoupravnom 
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 
kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a 
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 
državnim tijelima i to osobito poslove koji se 
odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo, 
- briga o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području, 
- ostale poslove sukladno posebnim 
zakonima. 
 

Općina Stari Jankovci obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti 
iz stavka 1. ovog članka. 
 
Poslovi iz samoupravnog djelovanja detaljnije se 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

 

Članak 16. 
     Općina Stari Jankovci može organizirati 
obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog 
Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu  s 
posebnim zakonom. 
 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum 
o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se 
propisuje financiranje, način upravljanja, 
odgovornost, statusna pitanja službenika i 
namještenika i druga pitanja od značaja za to 
tijelo. 
 

Članak 17. 
     Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci može 
posebnom odlukom pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine , čije je 
obavljanje od šireg interesa za građane na 
području više jedinica lokalne samouprave 
prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju, u 
skladu s njezinim Statutom. 
 
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 18. 
     Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma i zbora  građana, u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 19. 
     Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Stari 
Jankovci i prijedlogu općeg akta, radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja Općine kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom. 
 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma može temeljem odredaba zakona i 
ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, 
općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora 
na području  Općine i 20% ukupnog broja birača 
Općine Stari Jankovci. 
 

Članak 20. 
     Osim slučajeva iz članka 19. ovog Statuta, 
referendum se raspisuje i za opoziv općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje 
referenduma predloži 20% ukupnog broja birača 
Općine Stari Jankovci.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 
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utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača. 
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača, Općinsko vijeće raspisuje 
referendum u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke središnjeg ureda državne 
uprave. 
 
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 
načelnika. 
  

Članak 21. 
     Općinsko vijeće dužno se izjasniti o 
podnesenom prijedlogu propisanog broja članova 
predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili 
većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog 
prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
prijedloga donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma.  
 
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma 
predložio propisani broj birača, predsjednik 
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana 
zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 
utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. 
Ako središnje državno tijelo nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 
prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 
Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga 
raspisati referendum. Protiv odluke središnjeg 
tijela državne uprave kojom je utvrđeno da 
prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već 
se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 
upravnim sudom Republike Hrvatske. 
 
Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni 
referendum o pitanjima iz svog djelokruga.   

 
Članak 22. 

     Odluka o raspisivanju referenduma sadrži 
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje 
za koje se raspisuje referendum, naziv akta o 
kojem se odlučuje na referendumu, odnosno 
naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, 
obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje 
referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, 
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 
 

Članak 23. 
     Pravo glasovanja na referendumu imaju 
građani koji imaju prebivalište na području 
Općine Stari Jankovci, odnosno na području za 
koje se raspisuje referendum i upisani su u popis 
birača. 

Članak 24. 
     Odluka donesena na referendumu o pitanjima 
iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za 
Općinsko vijeće. 
Odluka donesena na savjetodavnom referendumu 
nije obvezatna za Općinsko vijeće. 
 

Članak 25. 
      Postupak provođenja referenduma i odluke 
donijete na referendumu podliježu nadzoru 
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje 
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu. 
 

Članak 26. 
     Općinsko vijeće može tražiti mišljenje  od 
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o 
drugim pitanjima  određenim zakonom. 
 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
članka može dati jedna trećina vijećnika 
Općinskog vijeća i općinski načelnik. 
 
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od 
zaprimanja prijedloga. 
 
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 
pitanja kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba 
dostaviti. 
 

Članak 27. 
     Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Općinskog vijeća. 
 
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 5% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, 
a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. 
 

Članak 28. 
     Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenih akata ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 
1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Općine. 
 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
prijema prijedloga. 
 

Članak 29. 
     Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Stari 
Jankovci  kao i na rad njenog upravnog odjela, te 
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na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima 
kada im  se obraćaju radi ostvarivanja svojih 
prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 
dužnosti. 
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine Stari Jankovci odnosno pročelnik 
upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 
dana od dana podnošenja predstavke, odnosno 
pritužbe. 
 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljenjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine,  te putem sredstava 
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt 
obrascem na web stranicama). 
 
VII. TIJELA OPĆINE 
 

Članak 30. 
     Tijela Općine Stari Jankovci su Općinsko 
vijeće i Općinski načelnik. 
 

Članak 31. 
 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i 
akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i 
druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i 
ovim Statutom. 
 
Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a  
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
Općinskog načelnika. 
 
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 32. 
     Općinsko vijeće donosi: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik o radu, 
- odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine, 

- proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
- odluku o privremenom financiranju, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina i raspolaganju 
ostalom imovinom Općine u visini 
pojedinačne vrijednosti više od 0,5% 
iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje 
odnosno nekretnina i pokretnina te 
raspolaganje ostalom imovinom 

planirano u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonom, 

- odluku o promjeni granice Općine, u 
skladu sa zakonom 

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 
odjela, 

- osniva javne ustanove, ustanove, 
trgovačka društva i druge pravne osobe, 
za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od 
interesa Općine, 

- daje prethodne suglasnosti na statute 
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom 
o osnivanju nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma 
o suradnji s drugim jedinicama  lokalne 
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća, 
- bira i razrješava predsjednike i članove 

radnih tijela Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu,  
- donosi Pravilnik o načinu i mjerilima za 

dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 
javna priznanja, 

- donosi odluke i druge akte koji su mu 
stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, 
predsjednik Općinskog vijeća može u ime 
Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo 
društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge 
manifestacije od značaja za Općinu Stari 
Jankovci. O preuzetom pokroviteljstvu 
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj 
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
 

Članak 33. 
     Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i 
drugog potpredsjednika. 
 
Predsjednik i prvi potpredsjednik biraju se iz reda 
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik  iz 
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
 
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju 
plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo 
na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci 
Općinsko vijeća. 
 

Članak 34. 
     Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i organizira, te predsjedava 

sjednicama Općinskog vijeća, 
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluke i 

općih akata, 
- održava red na sjednici Općinskog 

vijeća, 
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- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi 

Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i 

Općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i druge poslove određene 

zakonom i Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u 
županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku 15 
dana od dana donošenja, te bez odgode 
općinskom načelniku. 
 

Članak 35. 
     Općinsko vijeće ima 13 vijećnika. 
 

Članak 36. 
     Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se 
zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno 
njezinom udjelu u stanovništvu Općine Stari 
Jankovci, a sve prema Ustavnom zakonu o 
pravima nacionalnih manjina. 

 
Članak 37. 

     Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri 
godine, a počinje danom konstituiranja 
Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 
izbora. 
 
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i 
za to vijećnik ne prima plaću. 
 
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 
 

Članak 38. 
     Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena 
na koji je izabran: 

- ako podnesu ostavku koja je zaprimljena 
najkasnije tri dana prije zakazanog 
održavanja sjednice Općinskog vijeća i 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 
osam dana prije podnošenja iste, 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom 
potpuno lišen poslovne sposobnosti, 
danom pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju duže od šest mjeseci, 
danom pravomoćnosti presude 

- ako mu prestane prebivalište s područja 
Općine, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuje hrvatsko državljanstvo, danom 
njegovog prestanka, 

- smrću. 
 

Članak 39. 
     Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona. 
 
Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana 
prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti 
predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu 
počinje mirovati protekom tog roka. 
 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev 
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam 
dana od dana prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana 
od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive 
dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. 
ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje 
iz osobnih razloga. 
 
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti 
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku 
Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje 
teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno 
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku. 
 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može 
trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s 
obnašanjem dužnosti osmog dana od dana 
dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog 
vijeća. 
 
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 40. 
     Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog 
vijeća, 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju 
koje je na dnevnom redu sjednice 
Vijeća, 

- predlagati Vijeću donošenje akata, 
podnositi prijedloge akata i podnositi 
amandmane na prijedloge akata, 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća, 

- postavljati pitanja Općinskom načelniku 
i zamjeniku/nicima općinskog 
načelnika, 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, 
a u radnim tijelima kojih je član 
glasovati, 

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za 
obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela 
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Općine te u svezi s tim koristiti njihove 
stručne i tehničke usluge 

- uvida u registar birača za vrijeme dok 
obavlja dužnost. 

 
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i 
stajališta na sjednicama Općinskog vijeća. 
 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni s pozitivnim propisima, za koje 
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 
Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 
  

Članak 41. 
     Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika Općinsko vijeća, djelokrug, 
sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 
donošenja akata Općinskog vijeća, postupak 
izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na 
sjednicama te druga pitanja od značaja za rad 
Općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje  
načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća ( u nastavku teksta: nositelji političkih 
dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti. 
 
1.1. RADNA TIJELA 

 
Članak 42. 

     Radna tijela Općinskog vijeća su: 
- Odbor  za izbor i imenovanja 
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost 
- Mandatna komisija. 

 
Članak 43. 

     Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 
- izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća 
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim 
odlukama         Općinskog vijeća 

- propise o primanjima vijećnika, te 
naknade troškova vijećnicima za rad u 
Općinskom vijeću. 

 
Članak 44. 

     Odbor  za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik 
Općinskog vijeća, 

- predlaže pokretanje postupaka za 
izmjenu Statuta odnosno Poslovnika 
Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih 
općih akata koje donosi Općinsko vijeće 
u pogledu,                  njihove 
usklađenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne 
obrade i o tome daje mišljenje i 
prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom. 

 
Članak 45. 

     Mandatna komisija: 
- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima 
za Općinsko vijeće i imenima izabranih 
vijećnika, temeljem objavljenih 
rezultata nadležnog izbornog 
povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeća o 
podnesenim ostavkama na vijećničku 
dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
mirovanju mandata vijećnika po sili 
zakona, o mirovanju mandata iz osobnih 
razloga i o mirovanju mandata zbog 
obnašanja nespojive dužnosti te o 
zamjeniku vijećnika koji umjesto njega 
počinje obavljati vijećničku dužnost 

- obavještava Općinsko vijeća o 
prestanku mirovanja mandata vijećnika. 

 
Članak 46. 

     Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja 
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na 
dnevnom redu Općinskog vijeća. 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada  
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama. 
 
II. OPĆINSKI  NAČELNIK 

 
Članak 47. 

      Općinski načelnik zastupa Općinu Stari 
Jankovci i nositelj je izvršne vlasti Općine. 
 
Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a 
počinje prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora novog općinskog načelnika. 
 
U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog vijeća, 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 
- upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu 
Općine u skladu sa       zakonom, ovim 
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Statutom i općim aktom Općinskog 
vijeća, 

- donosi odluku o kriterijima za 
ocjenjivanje službenika i načinu 
provođenja ocjenjivanja, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina i raspolaganju 
ostalom imovinom Općine Stari 
Jankovci čija pojedinačna vrijednost ne 
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje 
planirano u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonskim propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 
- upravlja raspoloživim novčanim 

sredstvima na računu proračuna Općine, 
- odlučuje o davanju suglasnosti za 

zaduživanje pravnim osobama u 
većinskom  izravnom ili neizravnom 
vlasništvu Općine i o davanju 
suglasnosti za zaduživanje ustanova 
kojih je osnivač Općina, 

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 
upravni odjel Općine, 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 
odjela, 

- imenuje i razrješava unutarnjeg 
revizora, 

- imenuje i razrješava predstavnike 
Općine u tijelima javnih ustanova i 
ustanova kojih je osnivač Općina, 
trgovačkih društava u kojima Općine 
ima udjele ili dionice i drugih pravnih 
osoba kojih je Općina osnivač, ako 
posebnim zakonom nije drugačije 
određeno, 

- utvrđuje Plan prijema u službu u 
upravne odjele Općine, 

- predlaže izradu prostornog plana kao i 
njegove izmjene i dopune na temelju 
obrazloženih i argumentiranih 
prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

- može povjeriti izradu urbanističkih 
planova uređenja i obavljanja drugih 
poslova uređenja Zavodu za prostorno 
uređenje velikog grada, 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 
prostornog plana, 

- obavlja poslove gospodarenja 
nekretninama do osnivanja fonda za 
gospodarenje nekretninama, 

- imenuje i razrješava upravitelja 
Vlastitog pogona, 

- donosi odluku o prikupljanju ponuda ili 
raspisivanja natječaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, 

- donosi odluku o objavi prikupljanja 
ponuda ili raspisivanja natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti na 
temelju ugovora i sklapa ugovor o 
povjeravanju poslova, 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu 
cijena komunalnih usluga, 

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi 
izvješće Općinskom vijeću o izvršenju 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture, Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu, 

- provodi postupak natječaja i donosi 
odluku o najpovoljnijoj ponudi za 
davanje u zakup poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine, u skladu s posebnom 
odlukom Općinskog vijeća o poslovnim 
prostorima, 

- organizira Zaštitu od požara na području 
Općine i vodi brigu o uspješnom 
provođenju i poduzimanju mjera za 
unapređenje zaštite od požara, 

- usmjerava i nadzire rad Upravnog odjela 
u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine, odnosno Državne 
uprave ako su prenesi Općini, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje 
podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
tijela mjesnih odbora, 

- obavlja i druge poslove predviđene 
ovim Statutom i drugim propisima. 

 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz 
stavka 3. alineje 9. ovog članka tromjesečno, do 
10-tog u mjesecu za prethodno izvještajno 
razdoblje. 
 
Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju 
i razrješenju iz stavka 1. podstavka 13. 
Općinskom vijeću u roku 8 dana od dana 
donošenja i objavljuje se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko – srijemske županije. 
 

Članak 48. 
     Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata 
upravnog odjela Općine.  
 

Članak 49. 
     Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
izvješće o svom radu  predstavničkom tijelu i to 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. 
lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, a 
polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 
15. rujna tekuće proračunske godine. 
 
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
ovog članka od općinskog načelnika tražiti 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 
 
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži 
veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
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Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog 
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju, a nakon što 
predsjednik vijeća procijeni da se radi o bitno 
podudarnom pitanju. 
 

Članak 50. 
     Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 
 

- ima pravo obustaviti od primjene opći 
akt Općinskog vijeća u roku 8 dana od 
dana donošenja, ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, 
te zatražiti od Općinskog vijeća da u 
roku od 8 dana od donošenja odluke o 
obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako 
Općinsko vijeće to ne učini, općinski 
načelnik je dužan, bez odgode,  o tome 
obavijestiti predstojnika ureda državne 
uprave u županiji i dostaviti mu odluku 
o obustavi općeg akta, 

- ima pravo obustaviti od primjene akt 
Mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt 
u suprotnosti sa Zakonom, Statutom i 
općim aktima Općinskog vijeća 

 
Članak 51. 

     Općinski načelnik ima zamjenika, koji 
zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju dulje 
odsutnosti (razdoblje dulje od jednog mjeseca) ili 
drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje 
dužnosti. 
 
Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju pravo 
na razmjernu zastupljenost u izvršnom tijelu 
temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 
manjina imaju pravo na jednog zamjenika 
općinskog načelnika. 

 
Članak 52. 

     Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svog djelokruga povjeriti 
zamjeniku/cima, odlukom,  ali mu time ne 
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. 
 
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika. 
 

Članak 53. 
     Općinski načelnik i njegovi zamjenik/ci 
odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani 
obavljati profesionalno. 
 
Općinski načelnik i njegovi zamjenik/ci dužni su 
u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine o tome na koji način će 
obavljati dužnost. 
 
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na 
koju su izabrane osobe iz stavka 1. i 2. ovoga 
članka ostvaruju pravo na plaću, kao i druga 

prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 
uračunava im se u staž osiguranja. 
 
Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka koje dužnost 
obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za 
rad.  
 
Naknada iz stavka 4. ovog članka isplaćuje se na 
teret proračuna Općine. 
 

Članak 54. 
Općinskom načelniku i zamjeniku/cima 
općinskog načelnika mandat prestaje po sili 
zakona: 

- danom dostave pisane ostavke sukladno 
pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, 

- danom pravomoćnosti sudske odluke o 
oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske presude 
kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od jednog 
mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta sa 
područja Općine Stari Jankovci 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

- smrću. 
 

     U slučaju prestanka mandata općinskog 
načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine u roku 8 
dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata općinskog načelnika radi 
raspisivanja prijevremenih  izbora za novog 
općinskog načelnika. 

 
     U slučaju prestanka mandata općinskog 
načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost 
općinskog načelnika do kraja mandata obnaša 
zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je 
bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata 
općinskog načelnika.  
 

Članak 55. 
     Općinski načelnik i njegov zamjenik/ci mogu 
se opozvati u postupku propisanom člankom 20. 
ovog Statuta. 
 
VII. OSTVARIVANJE PRAVA 
PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH 
MANJINE/NA 
 

Članak 56. 
     Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Stari 
Jankovci sudjeluju u javnom životu i upravljanju 
lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih 
manjina i predstavnika nacionalnih manjina. 
 

Članak 57. 
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 
Općini Stari Jankovci imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine Stari 
Jankovci mjere za unapređivanje 
položaja nacionalnih manjina u Općini 
Stari Jankovci, uključujući davanje 
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prijedloga općih akata kojima se uređuju 
pitanja od značaja za nacionalnu 
manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 
Općine Stari Jankovci; 

- biti obaviješteni o svakom pitanju o 
kome će raspravljati radno tijelo 
Općinskog vijeća, a tiče se položaja 
nacionalne manjine; 

 
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz 
stavka 1. uredit će se poslovnikom Općinskog 
vijeća Općine Stari Jankovci. 
 

Članak 58. 
     Općinski načelnik je dužan u pripremi 
prijedloga općinskih akata od vijeća nacionalnih 
manjina, odnosno predstavnika nacionalnih 
manjina osnovanih za područje Općine Stari 
Jankovci, zatražiti mišljenje i prijedloge o 
odredbama kojima se uređuju prava i slobode 
nacionalnih manjina. 
 

Članak 59. 
     Na području Općine Stari Jankovci pripadnici 
nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati 
simbole i zastave nacionalne manjine. 
 
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu 
Republike Hrvatske i zastavu Općine Stari 
Jankovci isticati na  zgradi u kojoj nacionalna 
manjina ima sjedište, te u svečanim prigodama 
značajnim za nacionalnu manjinu. 
 

Članak 60. 
     Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 
mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge 
simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to: 

- u sastavu svojih pečata i žigova, 
- u natpisnim pločama na poslovnim 

zgradama u kojima imaju sjedište, te u 
službenim i svečanim prostorijama, 

- u zaglavljima službenih akata koje 
donose. 

 
Članak 61. 

     U svečanim prigodama važnim za nacionalnu 
manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana 
pjesma nacionalne manjine. 
 
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme 
nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna 
Republike Hrvatske. 
 

Članak 62. 
     Općina Stari Jankovci , u skladu s 
mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i 
drugih udruga koje osnivaju pripadnici 
nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i 
kulturnog identiteta. 
 
Općina Stari Jankovci osigurava sredstva za rad 
vijeća nacionalnih manjina i pripadnika 
nacionalne manjine. 
 

VIII. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 63. 
     Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine Stari Jankovci, utvrđenih 
zakonom i ovim Statutom ustrojavaju  se upravni 
odjeli Općine Stari Jankovci. 
 
Ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
Upravni odjel se ustrojava kao Jedinstveni 
upravni odjel (U daljnjem tekstu: upravni odjel). 
 
Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na 
temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik. 

 
Članak 64. 

     Upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i 
okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih 
i pojedinačnih akata tijela Općine Stari Jankovci, 
te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju 
propisane mjere. 
 

Članak 65. 
     Upravni odjel samostalan je u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni 
su općinskom načelniku. 
 

Članak 66. 
     Sredstva za rad upravnog odjela, osiguravaju 
se u Proračunu Općine Stari Jankovci, Državnom 
proračunu i iz drugih prihoda sukladno sa 
zakonom. 
 
IX . JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 67. 

     Općina Stari Jankovci u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 
građana na području komunalnih, društvenih i 
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno 
da se obavljaju kao javna služba. 
 

Članak 68. 
     Općina Stari Jankovci osigurava obavljanje 
djelatnosti iz članka 67. ovog Statuta osnivanjem 
trgovačkih društava, javnih ustanova, i drugih 
pravnih osoba i vlastitog pogona. 
 
Općinski načelnik imenuje i razrješava 
predstavnike jedinice lokalne samouprave u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač. 
 
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Stari 
Jankovci može povjeriti drugim pravnim i 
fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji. 
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X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 69. 
     Na području Općine Stari Jankovci osnivaju se 
mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a 
radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja 
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. 
 
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili 
više međusobno povezanih manjih naselja ili za 
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 
cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje 
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 
Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 70. 
     Mjesni odbori na području Općine Stari 
Jankovci su: Mjesni odbor Stari Jankovci, Mjesni 
odbor Novi Jankovci, Mjesni odbor Srijemske 
Laze, Mjesni odbor Slakovci i Mjesni odbor 
Orolik. 
 
Područje i granice mjesnih odbora određuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju 
se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te 
odluke. 
 

Članak 71. 
     Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, organizacije i udruženja 
građana, te općinski načelnik. 
 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 
daju građani ili njihove organizacije ili udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 
općinskom načelniku. 
 

Članak 72. 
     Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog 
podnesen na način i po postupku utvrđenim 
zakonom i ovim Statutom. 
 
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način i po propisanom 
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da 
u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora. 
 
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga. 
 

Članak 73. 
     U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
navode se podatci o predlagatelju, području i 
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i 
izvori financiranja mjesnog odbora. 
 

 

Članak 74. 
     Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 75. 
      Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani 
s područja mjesnog odbora koje imaju biračko 
pravo na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i 
pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova 
vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 76. 

     Izbor za članove vijeća mjesnog odbora 
raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od 
dana od isteka mandata ili raspuštanja vijeća 
mjesnog odbora. 
 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana. 

 
Članak 77. 

     Broj članova vijeća mjesnog odbora se 
određuje prema broju stanovnika  mjesnog 
odbora. Vijeće mjesnog odbora ima: 
5-7 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 
stanovnika 
7-9 članova u mjesnom odboru koji ima do 
7-10 1500 stanovnika 
9-11 članova u mjesnom odboru koji ima preko 
1500 stanovnika. 
 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života 
koji ima prebivalište na području mjesnog 
odbora. 
 

Članak 78. 
     Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika 
vijeća iz svog sastava većinom glasova svih 
članova na vrijeme od četiri godine. 
 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 
svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora. 
 
Predsjednik vijeće mjesnog odbora ima pravo na 
naknadu troškova sukladno posebnoj odluci 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 79. 
     Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, 
financijski plan te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog 
vijeća i općinskog načelnika. 

 
Članak 80. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o 
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uređenju područja mjesnog odbora, provođenje 
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, vođenje brige o poboljšavanju 
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, šport i drugih 
lokalnih potreba na svom području. 
 

Članak 81. 
     Poslovnikom o radu mjesnog odbora detaljnije 
se određuje način konstituiranja, sazivanja i rad 
vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, 
obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava predsjednika mjesnog 
odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od 
značaja za rad mjesnog odbora. 
 

Članak 82. 
     Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja može sazivati zborove građana. 
 
Zbor građana može se sazivati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili 
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće. 
 

Članak 83. 
     Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora obavlja upravni odjel Općine 
Stari Jankovci na način propisan općim aktom 
kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnog 
odjela Općine Stari Jankovci. 
 

Članak 84. 
     Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 
mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora 
i općinski načelnik. 
 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za 
kojeg se traži promjena područja. 
 

Članak 85. 
     Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja općinski načelnik. 
 
Općinski načelnik može u postupku provođenja 
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono 
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu 
poslove. 
 
XI IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
STARI JANKOVCI 
 

Članak 86. 
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Stari Jankovci, čine 
imovinu Općine Stari Jankovci. 

 
 

Članak 87. 
    Imovinom Općine upravljaju  općinski 
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 
ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina. 
 
Općinski načelnik u postupku upravljanja 
imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom na temelju općeg akta 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine. 
 

Članak 88. 
     Općina Stari Jankovci ima prihode kojima u 
okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže. 
Prihodi Općine Stari Jankovci su: 

- općinski porez, prirez, naknade, 
doprinosi i pristojbe, u skladu sa 
zakonom i posebnim odlukama 
Općinskog vijeća, 

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i 
imovinskih prava, 

- prihod od trgovačkih društava i drugih 
pravnih osoba u vlasništvu Općine 
odnosno u kojima Općine ima udjele ili 
dionice, 

- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska 

korist za prekršaje koje propiše Općina 
Stari Jankovci, u skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima sa 
Vukovarsko-srijemskom županijom i 
Republikom Hrvatskom te dodatni udio 
u porezu na dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 
Hrvatske predviđena u Državnom 
proračunu, 

- drugi prihodi određeni zakonom. 
 

Članak 89. 
     Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine 
Stari Jankovci iskazuje u proračunu Općine Stari 
Jankovci. 
 
Svi prihodi i primici moraju biti raspoređeni u 
proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu. 
 
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
 

Članak 90. 
     Proračun Općine Stari Jankovci i odluka o 
izvršenju proračuna donosi se za proračunsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca. 
 

Članak 91. 
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom. 
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Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine. 
 

Članak 92. 
      Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda. 
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna  po postupku propisanom za 
donošenje proračuna. 

 
Članak 93. 

     Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstva Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 
 
XII. AKTI OPĆINE 

 
Članak  94. 

     Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi 
Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju 
proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke. 
 
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 95. 
    Općinski načelnik u poslovima iz ovog 
djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, 
te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili 
općim aktom Općinskog vijeća. 
 

Članak 96. 
     Radna tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke. 
 

Članak 97. 
     Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 
akata iz članka 95. ovog Statuta, na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja 
nadzor nad zakonitošću rada upravnog odjela. 
 

Članak 98. 
     Upravni odjel Općine u izvršavanju općih 
akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 
stvari). 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije. 
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 
povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 99. 
      Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih 
akata koje donose u svom samoupravnom 
djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik 
obavljaju nadležna središnja tijela državne 
uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 
 

Članak 100. 
     Nadzor nad zakonitošću općih akata 
Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavlja Ured državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna 
središnja tijela Državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu. 
 

Članak 101. 
     Iscrpnije odredbe o aktima Općine Stari 
Jankovci i postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 102. 
     Opći akti se prije nego što stupe na snagu 
objavljuju u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
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. 
 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 
XIII. JAVNOST RADA 

 
Članak 103. 

     Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 
 
Predstavnici udruga građana, građani predstavnici 
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u 
skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 104. 
     Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih 

akata u «Službenom vjesniku« 
Vukovarsko-srijemske županije,  
općinskom glasilu  «Klas» i na web 
stranicama Općine Stari Jankovci. 

 
     Javnost rada općinskog načelnika osigurava 
se: 

- održavanjem konferencija za medije, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih 

akata u općinskom glasilu «Klas» . 
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Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja. 
 
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 105. 
      Način djelovanja općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika u obnašanju 
javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom. 
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 106. 
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
općinski načelnik, Komisija za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća 
 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta. 
 
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti  prijedlog se ne može ponovno 
staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije 
isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 
rasprave o prijedlogu. 

 
Članak 107. 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Općine Stari Jankovci i zakona, uskladit 
će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se 
i uređuje pojedino područje u zakonom 
propisanom roku. 
 

Članak 108. 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Stari Jankovci objavljen u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske 
županije br. 11/09. 
 
Ovaj Statut stupa na snagu dan nakon objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije, osim članaka 21. i 47. st. 2. i 3. 
podstavka 7. i 13. koji stupaju na snagu na dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 
sljedećih općih i redovitih izbora za članove 
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana.  
 
KLASA: 026-02/13-30/02 
URBROJ:  2188/10-01-13-01 
Stari Jankovci, 25. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Ivo Radić 

 
 
       Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje,  129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.) i članka 32. 
Statuta Općine Stari Jankovci (KLASA: 026-
02/13-30/02, URBROJ: 2188/10-01-13-01 od 
ožujka  2013. godine), Općinsko vijeće Općine 
Stari Jankovci na svojoj 30. sjednici održanoj 
dana 25. ožujka 2013. godine donosi:  
 

P O S L O V N I K  
Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci 

 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
     Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanja 
prava, obveze i odgovornosti vijećnika, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način 
rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek 
sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća 
Općine Stari Jankovci. 
 
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA 
 

 

 
Članak 2.  

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog 
vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna 
većina članova Općinskog vijeća. 
 
Konstiruirajućoj sjednici Općinskog vijeća do 
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj 
glasova sjednici predsjedava prvi izabrani 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.  

 
Članak 3. 

     Nakon izvješća Mandatne komisije o 
provedenim izborima vijećnici polažu prisegu. 
 
Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:  
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika 
u Općinskom vijeću Općine Stari Jankovci 
obavljati savjesno i odgovorno, i da će se u svom 
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Stari Jankovci,  te ću se zauzimati 
za svekoliki napredak Republike Hrvatske i 
Općine Stari Jankovci. 
 
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je 
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i 
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izgovara: «Prisežem», te pristupa  potpisivanju 
izjave o davanju prisege. 
 
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 
obavljati dužnost vijećnika potpisuje prisegu na 
prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 
 

Članak 4. 
     U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 
vijećnika. 
 
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju 
ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 
kandidat s određene liste, a određuje ga politička 
stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije 
zaključen, političke stranke zamjenika određuju 
dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne 
postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s određene liste. 
 
Političke stranke dužne su o sklopljenom 
sporazumu odnosno postignutom dogovoru 
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine.  
 
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe 
birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani 
kandidat s liste. 

 
Članak 5. 

     Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Općinskog vijeća, članova 
Mandatne komisije i Komisije za izbor i 
imenovanja, predsjednik Općinskog vijeća i 
najmanje jedna trećina vijećnika mogu predložiti 
dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice. 
 
III.  PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
 

Članak 6. 
     Prava i dužnosti vijećnika propisani su 
Statutom Općine Stari Jankovci. 
 

Članak 7. 
     Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku 
pružiti obavijest i uvide u materijal o temama 
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog 
vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog 
vijeća ili radnog tijela čiji je član, a  i druge 
obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne. 
 
Vijećnik može zatražiti obavijest i objašnjenja od 
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika 
radnih tijela o radu tijela kojima oni 
predsjedavaju. 
 

Članak 8. 
     Upravni odjel koji obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće, dužno je pružiti pomoć 
vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose 
u izradi prijedloga koje on donosi, u obavljanju 
poslova i zadataka, a koje mu je povjerilo radno 
tijelo Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura 
dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili 
predmete koji su na dnevnom redu sjednice 

Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i 
stručne obavijesti ili objašnjenja radi potpunijeg 
upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 
obavljanju funkcije vijećnika. 
 

Članak 9. 
     Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i 
Klub nezavisnih vijećnika. 
 
Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana. 
 
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 
priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti  za rad ( prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
VIJEĆA 
 

Članak 10. 
     Vijeće ima predsjednika   i prvog i drugog 
potpredsjednika. 
 
Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko 
vijeće, javnim glasovanjem. 
 
Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda 
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz 
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
  
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik 
može svojim potpisom podržati prijedlog samo za 
jednog kandidata. 
 

Članak 11. 
     Izbor predsjednika i potpredsjednika se 
obavlja glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 
 
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 
potpredsjednika  niti jedan kandidat ne dobije 
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima 
se ponavlja još jednom, a potom se moraju 
predložiti novi kandidati i ne može se više od dva 
puta glasovati za istog kandidata. 
 
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika 
bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova. 
 
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
 
Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti. 
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Između izabranih potpredsjednika Vijeća, 
predsjednik Vijeća određuje prvog 
potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju 
njegova odsutnosti ili spriječenosti. 
 

Članak 12. 
     Prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
vijeća  propisana su Statutom Općine Stari 
Jankovci i ovim Poslovnikom . 
 

Članak 13. 
     Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
 

Članak 14. 
     Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
pročelnik upravnog odjela koji obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće. 
 
V. RADNA TIJELA 
 

Članak 15. 
     Radna tijela Općinskog vijeća osnovana 
Statutom Općine su: 

1. Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost. 
 

Osim radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog 
članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom 
osniva i druga radna tijela u svrhu priprema 
odluka iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 
O prijedlogu za predsjednika i svakog člana 
radnih tijela glasuje se u cjelini. 

 
Članak 16. 

     Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva 
člana. 
 
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 
 

Članak 17. 
     Odbor za izbor i imenovanja čine predsjednik i 
četiri člana. 
 
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 18. 
     Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost, čine predsjednik i četiri člana. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost  bira se na prvoj sjednici Općinskog 
vijeća iz redova vijećnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 19. 
     Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, 
reguliran je odredbama ovog Poslovnika na način 

da se shodno primjenjuju odredbe koje se odnose 
na rad Općinskog vijeća. 
 
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 
radnog tijela. 
 
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, općinskog 
načelnika i Općinsko vijeće. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
Članak 20. 

     Općinski načelnik ili zamjenik/nici obvezni su 
prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća. Ako 
je općinski načelnik spriječen prisustvovati 
sjednici, obvezan je odrediti zamjenika koji ima 
dužnost prisustvovati na sjednici i biti izvjestitelj 
za prijedloge općih akata 
 
Općinski načelnik obrazlaže točke dnevnog reda 
koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni 
red sjednice Općinskog vijeća. 
 

Članak 21. 
     O sazivanim sjednicama predsjednik 
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika 
i izvjestitelje najkasnije pet dana prije dana 
održavanja sjednice. 
 

Članak 22. 
     Način i postupak pokretanja razrješenja 
općinskog načelnika propisan je Statutom Općine 
Stari Jankovci. 
 
VII. AKTI VIJEĆA 
 

Članak 23. 
     Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) 
koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i 
ovlaštenja utvrđenim zakonom i Statutom 
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 24. 
     Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog 
vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 
 
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst 
odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na 
sjednici Općinskog vijeća. 
 
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 
pismohrani Općine. 
 

Članak 25. 
     Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće 
objavljuju se u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije, a mogu  i na 
službenim web stranicama Općine. 
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O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, 
brine se upravno tijelo koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće. 
 

Članak 26. 
     Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi 
Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, 
osim ako je zakonom propisano da pojedini 
prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela. 
 

Članak 27. 
     Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u 
skladu s odredbama ovog Poslovnika zatražiti će 
od predlagatelja da u određenom roku postupi i 
uskladi prijedlog akta s odredbama ovog 
Poslovnika. 
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj 
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da 
ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni 
ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu 
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se 
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije 
upućen Općinskom vijeću. 
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda 
ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, 
može se ponovo staviti na dnevni red po isteku 
roka od tri mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne 
odluči drukčije. 
 

Članak 28. 
     Postupak donošenja akta pokreće se 
prijedlogom akta. 
 
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, 
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst 
odredaba važećeg akta koji se mijenja ili 
dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odgovarajuća dokumentacija. 
 
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik 
može na početku rasprave podnijeti uvodno 
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje 
prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na 
snagu danom objave, dužan je posebno 
obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 
 
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
 
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku 
rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista 
prava ima i izvjestitelj radnih tijela i  Odbor za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 
 

Članak 29. 
     Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
prijedloge odluka kojima se određuje isto 
područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će 
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u 
jedan prijedlog. 
 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge  odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 
redoslijedom kojima su dostavljeni. 
 

Članak 30. 
     Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 
prijedloga akta može trajati najduže pet minuta, a 
za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog 
plana petnaest minuta. 
 
Općinsko vijeće može posebnom odlukom 
odobriti duže trajanje uvodnog izlaganja i 
obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog 
članka. 
 

Članak 31. 
     Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana  
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja 
sjednice. 
 
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje 
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na 
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i 
dopunama. 
 
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog 
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju 
akta i općinskom načelniku, ukoliko on nije 
predlagatelj. 
 
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji akata iz članka 26. ovog Poslovnika. 
 

Članak 32. 
     Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s 
tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 
 
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve 
do zaključenja rasprave. 
 
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave 
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada 
nije predlagatelj.  
 

Članak 33. 
     Ako su podneseni amandmani takve naravi da 
bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da 
se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima 
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije 
odlučivanja. 
 
Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži općinski načelnik, neovisno dali je on 
predlagatelj. 
 

Članak 34. 
     O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
općinski načelnik, neovisno da li je on 
predlagatelj akta ili ne. 
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Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 
 

Članak 35. 
     Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj akta 
- ako ga je podnije Odbor za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost i s 
njima se suglasio predlagatelj akta 

- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo 
i s njima se suglasio predlagatelj akta. 

 
Članak 36. 

     Ako konačni prijedlog akta nije podnio 
općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s 
kojim se nije suglasio općinski načelnik, se 
glasuje odvojeno. 
 
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga 
akta o kojoj se odlučuje. 
 

Članak 37. 
     O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se 
odnose. 
 
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima. 
 
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU 
  

Članak 38. 
     Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 
postupku ako to zahtijevaju osobito opravdani 
razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u 
određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu 
za Općinu. 
 
Za donošenje akta po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 
27. ovog Poslovnika. 
 
Uz prijedlog akta da se akt donose po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog akta, a  ako 
prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati 
pisanu podršku od jedne trećine vijećnika. 
 
Prijedlog za podnošenje akta po hitnom postupku 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije dan prije održavanja sjednice 
Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 

postupku vijećnicima, te općinskom načelniku, 
ako on nije predlagatelj. 
 

Članak 39. 
     Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti  razloga za hitan postupak i 
uvrštavanja u dnevni red sjednice, a po tom se 
raspravlja i odlučuje o aktu. 
 

Članak 40. 
     Na predloženi akt koji se  donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 
 
U postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog 
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 
koje se odnose na prijedloge akata koji se donose 
u redovnom postupku. 
 
X. DONOŠENJE PRORAČUNA I 
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 
OPĆINE 
 

Članak 41. 
     Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi 
općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
na način i u rokovima propisanim zakonom. 
 

Članak 42. 
     Ako se u zakonom određenom roku ne donese 
proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 
Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 
razrješuje općinskog načelnika te imenuje 
povjerenika i raspisuje prijevremene izbore 
sukladno posebnom zakonu. 
 
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
donosi se većinom glasova svih vijećnika. 
 
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 43. 
     Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
općinskom načelniku, zamjeniku/cima i 
pročelnicima upravnih odjela u svezi poslova iz 
njihovog djelokruga rada. 
 
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili 
u pisanom obliku posredstvom predsjednika 
Općinskog vijeća, i  vijećnik je dužan navesti 
kome ga upućuje, a mogu se usmena pitanja 
postavljati i neposredno prije zaključenja same 
sjednice. 
 
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 
može trajati najviše tri minute. Pravo postavljanja 
vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da 
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može postaviti samo jedno pitanje, čije 
postavljanje može trajati najduže tri minute. 
 
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 
navesti razlozi zbog kojih se ne može dati 
odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 
najviše pet minuta. 
 
Vijećnik ne može postavljati pitanja na koje je 
općinski načelnik dao odgovor (ili ga je dao na 
prošloj sjednici), ako se radi o bitno podudarnom 
pitanju, a što će odlučiti predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 
odgovor daje se najkasnije na slijedećoj sjednici i 
ne može se postavljati isto pitanje ili bitno 
podudarno pitanje prije proteka roka od 6 
mjeseci. 
 
Općinski načelnik, zamjenici općinskog 
načelnika, odnosno pročelnici dostavljaju pisani 
odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika 
Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća 
upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 
 

Članak 44. 
     Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom 
načelniku, zamjeniku/cima odnosno pročelnicima 
upravnih odjela kao i odgovor na ta pitanja 
moraju biti jasni, precizni, kratki i odnositi se 
isključivo na samoupravni djelokrug Općine,  a 
mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje 
se odnose na postavljeno pitanje. 
 
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika, Statuta i zakonskih 
odredbi predsjednik Općinskog vijeća će uputiti 
vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje 
uskladi s tim odredbama. 
 
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili 
osobi  kojemu je namijenjeno i o tome će 
obavijestiti vijećnika. 
 

Članak 45. 
     Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu općinski načelnik, 
zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnik 
može predložiti da se odgovori neposredno 
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici 
radnog tijela u čijem djelokrugu rada je to pitanje. 
 

Članak 46. 
     Nakon primljenog odgovora vijećnik može na 
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje 
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje 
od dvije minute. 
 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj 
je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno 
i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje. 
 
XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Članak 47. 
     Općinski načelnik podnosi izvješće o svom 
radu u skladu s odredbama Statuta Općine Stari 
Jankovci. 

 
Članak 48. 

     Prijedlog za traženje izvješća Općinskog 
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika. 
 
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 
potpisan od svih vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća 
općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno 
postavljeno,  formulirano i obrazloženo pitanje o 
kojem se traži izvješće, a po zaključku se glasuje i 
zaključak mora biti usvojen. 

 
Članak 49. 

     Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog 
za traženje izvješća na dnevni red prve iduće 
sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon 
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 
30 dana od dana primitka. 

 
Članak 50. 

     Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na 
sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti 
prijedlog. 
 
Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno 
se očitovati na podneseni prijedlog. 
 

Članak 51. 
     Raspravu o izvješću općinskog načelnika 
Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem 
stajališta o pitanju koje je zahtjevom za 
podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem 
zaključaka kojim se od općinskog načelnika traži 
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. 
 

Članak 52. 
     Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog 
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
 
Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog 
načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje 
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se 
ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci 
od dana kada je Općinsko vijeće donijelo 
zaključak kojim se ne prihvaća prijedlog za 
traženje izvješća od općinskog načelnika. 
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XIII. RED NA SJEDNICI 
 
1. SAZIVANJE SJEDNICE 
 

Članak 53. 
     Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na 
prijedlog općinskog načelnika, u roku od 15 dana 
od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti 
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika 
odnosno općinskog načelnika. 
 
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red. 
 
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu 
će sazvati Općinski načelnik u roku 8 dana. 
 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
 
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 
4. i 5. ovog članka mora se održati u roku 15 dana 
od dana sazivanja. 
 
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 
4. i 5. ovog članka smatra se nezakonitom, a 
doneseni akti ništavnim. 
 

Članak 54. 
      Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se 
pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim 
slučajevima i na drugi način. 
 
Poziv na sjednicu sa materijalnima koje se odnose 
na prijedlog dnevnog reda dostavlja se 
vijećnicima 5 dana prije održavanje sjednice. 
Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se 
može skratiti. 
 
Poziv i materijal za sjednicu se može dostaviti i 
elektroničkim putem.  
 
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u 
kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća 
dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, 
zamjenicima općinskog načelnika, pročelnicima 
upravnih tijela  na području Općine Stari 
Jankovci, vijećnicima nacionalnih 
manjina/predstavnicima nacionalnih manjina. 
 
2. DNEVNI RED 

Članak 55. 
     Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za 
sjednicu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanih poziva za 
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice, ovisno o tematici 
aktualnosti prijedloga, a najkasnije 90 dana od 
dana primitka prijedloga. 
 

Članak 56. 
      Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice. 
 
Ako je dnevni red sjednice predložen u pisanom 
obliku uz poziv za sjednicu, a nitko od ovlaštenih 
predlagatelja ne podnese obrazloženi pisani 
prigovor na predloženi dnevni red najkasnije dan 
prije sazvane sjednice, kojim se traži skidanje s 
dnevnog reda pojedine točke, promjena 
redoslijeda dnevnog reda ili dopuna dnevnog 
reda, jer na dnevnom redu nije o prijedlog akta 
koji je predložio ovlašteni predlagatelj na način 
propisan ovim Poslovnikom, predloženi dnevni 
red se smatra usvojenim i o njemu se posebno ne 
glasuje. Ako je na dnevni red podnesen pisani 
prigovor o prijedlogu se odlučuje na sjednici bez 
rasprave. 
 
Zapisnik sa prethodne sjednice usvaja se kao 1. 
točka dnevnog reda. 
 

Članak 57. 
     Tijekom sjednice ne može se promijeniti 
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu 
utvrđenog dnevnog reda. 
 
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog 
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i 
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju 
smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s 
dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog 
nije podnijet. 
 

Članak 58. 
     Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način 
propisan člankom 27. ovog Poslovnika prije 
proteka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja 
Općinskog vijeća o dnevnom redu. 
 
3. PREDSJEDAVANJE I SUDJELOVANJE 
 

Članak 59. 
     Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti prvi potpredsjednik. 
  

Članak 60. 
     Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni 
koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
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Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 
vijeća. 
 
Prijave za govor primaju se čim se otvori 
rasprava. 
 
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u 
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom 
govoru. 
 

Članak 61. 
     Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima 
riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
 
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik 
daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika 
ne može trajati duže od 3 minute. 
 
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora 
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno 
utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije 
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se 
odlučuje na sjednici bez rasprave. 
 
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za 
koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji  zahtijeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor 
ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom 
govoru mora ograničiti na ispravak odnosno 
objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže 
od 2 minute. 
 

Članak 62. 
     Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 
svojim upadicama ili na drugi način ometa 
govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe 
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, 
predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 
 
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa 
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, 
a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice. 
 
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog 
vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa 
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 
 

Članak 63. 
     Na sjednici Općinskog vijeća  se može odlučiti 
da govornik o istoj temi može govoriti samo 
jedanput. 
 
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje tri minute. 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i 
dulje. 
 
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su 
se prijavili za govor u skladu s člankom 43. ovog 
Poslovnika, mogu ponovo zatražiti riječ i tada 
mogu govoriti još najviše 1 minutu, neovisno o 
tome da li su ranije govorili o toj temi. 
 
4. TIJEK SJEDNICE 

Članak 64. 
     Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika. 
 
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici 
Općinskog vijeća o tome obavještava  
predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika 
upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće. 
 
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 
određeni dan i sat. 
 
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada 
se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 
većine vijećnika. 
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 
Općinskog vijeća će provesti u tijeku sjednice, 
ako se ukaže potreba za istim. 
 
5. ODLUČIVANJE 

 
Članak 65. 

     Za donošenje akata na sjednici Općinskog 
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, 
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom 
drugačije određeno. 
 

Članak 66. 
    Općinsko vijeće donosi akte većinom danih 
glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, 
Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije 
drugačije određeno. 
 
Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće 
donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- Proračun i odluka o izvršenju proračuna 
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
- odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika vijeća, 
- odluku o raspisivanju referenduma o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga 
utvrđenih Statutom Općine Stari 
Jankovci. 

 
6. GLASOVANJE 
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Članak 67. 
Glasovanje na sjednici je javno. 
 
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
 
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 
vijećnike da se izjasne tko je «za» prijedlog, 
zatim,  tko je PROTIV prijedloga, odnosno da li 
se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika 
koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali 
ZA niti PROTIV prijedloga i nisu se izjasnili da 
se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se 
uzdržanim glasovima. 
 
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja 
zapisnika glasuje se ZA ili PROTIV. 
 
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može 
odmah konstatirati da je amandman odbijen. 
 
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik 
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje 
stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća. 
 

Članak 68. 
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat 
glasovanja. 
 
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 
 

Članak 69. 
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.  
 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena 
kandidata. 
 
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se ZA i PROTIV i 
UZDRŽAN. 
 
Glasačke listiće priprema pročelnik upravnog 
tijela ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog 
vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji 
će mu pomagati kod tajnog glasovanja. 
 

Članak 70. 
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 
predaje vijećnicima glasačke listiće. 
 

 
 

Članak 71. 
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom 
kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 72 
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 
listićem i to osobno. 
 
Nevažeći je nepopunjeni listić, listić na kojem su 
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji 
je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću 
utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i 
listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata 
od broja koji se bira. 
 

Članak 73. 
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
glasačke listiće i nakon što je predsjednik 
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje 
završeno, prelazi se na utvrđivanje glasovanja. 
 
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
predanih glasačkih listića. 
 
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i 
vijećnika koji su mu pomogli kod samog 
glasovanja. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate 
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno 
tajno glasovanje.  
 
XIV. IZBORI I IMENOVANJA 
 

Članak 74.  
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća 
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 
postupku propisani Statutom Općine i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 75. 
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu 
predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju 
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on 
ovlasti. 
 
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 
odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a 
ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika 
Općinskog vijeća zamjenjuje drugi 
potpredsjednik Općinskog vijeća. 
 
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 
 

Članak 76. 
Na prijedlog Odbora za zbor i imenovanja ili 
najmanje jedne trećine vijećnika može se 
pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 
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Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog 
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 
obrazloženje prijedloga. 
 
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog 
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 
najkasnije u osam dana od dostave prijedloga. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana 
od kada je prijedlog zaprimljen. 
 
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog 
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja 
dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika 
Općinskog vijeća.  
 

Članak 77. 
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća 
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom 
izbora novog predsjednika Općinskog vijeća. 
 

Članak 78. 
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima 
sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne 
izabere novi predsjednik. 
 
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od 
donošenja odluke o razrješenju predsjednika 
izabrati novog predsjednika. 
 

XV. ZAPISNICI 
 

Članak 79. 
O radu sjednice vodi se zapisnik. 
 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, 
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 
sudjelovanju u raspravi te donesenim odlukama. 
 
U zapisnik se unosi i  rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu. 
 

Članak 80. 
Svaki vijećnik ima pravo iznijeti  primjedbe na 
zapisnik prethodne sjednice. 
 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se 
na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 
prihvati izvršit će se u zapisniku odgovarajuća 
izmjena. 
 
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
odnosno zapisnik u kojem se suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, 
smatra se usvojenim. 
 
Izvornike zapisnika sjednice vijeća čuva se u 
arhivi Općine Stari Jankovci. 
 
XVI. JAVNOST RADA 
 

 
 

Članak 81. 
Sjednice Općinskog vijeća su javne osim u 
slučaju potrebe, samo iznimno, Općinsko vijeće 
može donijeti odluku o isključenju nazočnosti 
javnosti. 
 
Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i drugo). 
 
Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog 
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta., 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba  
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 

Članak 82. 
U radu Općinskog vijeća javnost se obavještava 
putem «Službenog vjesnika» Vukovarsko-
srijemske županije, sredstava javnog 
priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web 
stranicama Općine Stari Jankovci. 
 

Članak 83. 
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, 
koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti. 
 

Članak 84. 
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja 
javnosti o rezultatima rada općinskog vijeća i 
radnih tijela može se dati službeno priopćenje za 
tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu 
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 
 

XVII. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  
ODREDBE 
 

Članak 85. 
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća objavljen u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske 
županije 11/09. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije, osim članka 42. 
st. 1. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i 
redovitih izbora za članove predstavničkog i 
izvršnog tijela.  
 
 

KLASA: 026-02/13-30/03 
URBROJ:  2188/10-01-13-01 
Stari Jankovci, 25. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Ivo Radić 
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Temeljem članka 32. Statuta Općine Stari 
Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09.), Općinsko vijeće 
Općine Stari Jankovci na svojoj 30. sjednici 
održanoj dana 25. ožujka 2013. godine, donosi: 

 
O D L U K U 

 
 Prihvaća se u cijelosti Izvješće o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti naplate prihoda u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave Vukovarsko – srijemske županije, 
Državnog ureda za reviziju, područnog ureda 
Osijek kojim je obavljena revizija u razdoblju od 
21. ožujka 2012. do 19. ožujka 2013. 

 
KLASA: 026-02/13-30/05 
URBROJ:  2188/10-01-13- 01 
Stari Jankovci,  25. ožujka  2013.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Ivo Radić 
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
    Na temelju članka  54. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" RH broj 33/01., 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11 
i 144/12) članak 139. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
144/12) i članka 20. st 2. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 155/02) Općinsko 
vijeće Općine Tompojevci na 26. sjednici 
održanoj 26. ožujka 2013. godine donijelo je 
 

S T A T U T 
Općine Tompojevci 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine 
Tompojevci, javna priznanja, samoupravni 
djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u 
odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna 
samouprava, način obavljanja poslova, oblici 
konzultiranja građana, provođenje referenduma u 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo 
i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim 
jedinicama lokalne samouprave te druga pitanja 
važna za ostvarivanje prava i obveza Općine 
Tompojevci. 

 
Članak 2. 

Općina Tompojevci je jedinica lokalne 
samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj. 
 
Općina Tompojevci obuhvaća područja naselja: 
Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i 
Tompojevci.  
 
Granice područja Općine Tompojevci idu 
katastarskim granicama rubnih naselja koja se 
nalaze unutar područja. 
 
Granice Općine Tompojevci mogu se mijenjati na 
način i po postupku koji su propisani zakonom. 

 
Članak 3. 

Općina Tompojevci je pravna osoba. 
 
Sjedište Općine Tompojevci je u Tompojevcima, 
ulica A.G. Matoša 1 
 
Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine 
Tompojevci imaju pečate. 
 
Pečat je okruglog oblika. U sredini pečata nalazi 
se grb Republike Hrvatske. 
 
II. OBILJEŽJA OPĆINE 

 

Članak 4. 
Općina Tompojevci će naknadno izraditi  grb i 
zastavu. 

 
Općinsko vijeće Općine Tompojevci utvrdit će 
podrobni opis grba i zastave statutarnom 
odlukom, uz prethodno odobrenje središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu 
 
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe 
tradicija i dostojanstvo Općine Tompojevci. 
 
O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće 
donosi posebnu odluku. 
 

Članak 5. 
Dan Općine Tompojevci je 21. svibanj, koji se 
svečano obilježava. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 

 
Članak 6. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
osobita postignuća i doprinos od značaja za 
razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite 
uspjehe ostvarene u području gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja 
čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, 
tehničkekulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti. 

 
Članak 7. 

Javna priznanja Općine su: 
1. Počasni građanin Općine Tompojevci 
2. Nagrada  Općine Tompojevci 
3. Zahvalnica Općine Tompojevci 
 

Članak 8. 
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i 
oblik, postupak dodjele te tijela koja provode 
postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE 
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

 
Članak 9. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim 
jedinicama lokalne i područne  samouprave u 
zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i 
međunarodnim ugovorima. 

 
Članak 10. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i 
trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
mogućnosti za njezino razvijanje. 
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 
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Članak 11. 
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 
(ugovor, povelja, memorandum ili sl.).  
 
Sporazum o suradnji Općine i lokalne,  područne 
jedinice druge države objavljuje se u službenom 
glasilu Vukovarsko-srijemske županije. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 12. 
Općina Tompojevci je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te 
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela Općine Tompojevci. 
 

Članak 13. 
Općina Tompojevci u samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 
tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 
 
- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo , 
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu  i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području, te  
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima 
  
Općina obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima 
se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka. 
 
Sadržaj i način obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje 
odlukama Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 
Članak 14. 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 
članka 13. ovoga Statuta organizirati zajednički s 
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više 
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela 
ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih 
poslova u skladu s posebnim zakonom. 
 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko Vijeće, 
temeljem koje Općinski načelnik sklapa 
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog 
tijela, kojim se propisuje financiranje, način 
upravljanja, odgovornost, statusna pitanja 
službenika i namještenika i druga pitanja od 
značaja za to tijelo. 

 

Članak 15. 
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je 
obavljanje od interesa za građane na području 
više jedinica lokalne samouprave, posebnom 
odlukom prenijeti na Vukovarsko-srijemsku 
županiju. 
 
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine posebnom 
odlukom prenijeti na mjesne odbore. 
 
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 16. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana,  u 
skladu za zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak. 17. 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 
djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja Općine kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom. 
 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovoga članka može 
temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski 
načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na 
području Općine i  i najmanje 20% ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača Općine. 
 

Članak 18. 
Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela,općinski načelnik  ili većina vijeća mjesnih 
odbora na području općine, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. 
 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela. 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 
u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 
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Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 
referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

 
Članak 19. 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 17.  stavkom 
1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i 
radi opoziva općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 
 
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 
opoziva općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim može 
podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Općine. 
 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke  i vlastoručni 
potpis birača. 
 
Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku 
od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 
 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih 
izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv 
niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori 
za načelnika. 
 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 
Odluka o opozivu općinskog načelnika, i 
njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njima donesena je ako se na referendumu za 
opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz 
uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača u općini. 

 
Članak 20. 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv 
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje 
se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku 
pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje 
akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan 
ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te 
dan održavanja referenduma. 
 
Od dana objave odluke o raspisivanju 
referenduma do dana održavanja referenduma ne 
smije proći manje od 20 niti više od 40 dana. 
 

Članak 21. 
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 
koji imaju prebivalište na području Općine,  
odnosno na području za koje se raspisuje 
referendum i upisani su u popis birača. 
 

Članak 22. 
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 
Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

 
 

Članak 23. 
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga 
Općine kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom ili statutom. 
 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga 
članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik. 
 
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60  
od dana zaprimanja prijedloga. 
 
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o 
kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 
kojem je rezultate održanog zbora građana 
potrebno dostaviti Općinskom vijeću. 
 

Članak 24. 
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku 15 dana od dana donošenja odluke 
Općinskog vijeća. 
 
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, 
a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana. 

 
Članak 25. 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću 
Općine Tompojevci donošenje određenog akta ili 
rješavanje određenog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 
1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Općine Tompojevci. 
 
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati 
potpuni tekst građanske inicijative. 
 
Potpisi birača,  kojima se ne može bez dvojbe 
prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se 
osobi radi,  su nevažeći. 
 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od 
prijama prijedloga. 
 

Članak 26. 
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 
upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti. 
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan 
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je odgovoriti u roku od 30 dana od dana 
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 
sredstvima elektroničke komunikacije. 
 
VII. TIJELA OPĆINE 
 

Članak 27. 
Tijela Općine Tompojevci su Općinsko vijeće i 
Općinski načelnik. 
 
1.  OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 28. 
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i 
akte u okviru djelokruga Općine,  te obavlja i 
druge poslove u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom. 

 
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno 
tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine, poslovi i 
zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz 
samoupravnog djelokruga u nadležnosti su 
Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u 
nadležnosti su općinskog načelnika. 
 
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 29. 
Općinsko vijeće donosi:  

- donosi Statut Općine, 
- donosi Poslovnik o radu, 
- donosi odluku o uvjetima, 

načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o 
izvršenju proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o 
izvršenju proračuna, 

- donosi odluku o privremenom 
financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina te 
raspolaganju ostalom 
imovinom Općine u visini 
pojedinačne vrijednosti više od 
70.000,00 kuna,  ako je 
stjecanje i otuđivanje  
nekretnina i pokretnina, te 
raspolaganje ostalom 
imovinom planirano u 
proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonom, 

- donosi odluku o promjeni 
granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug 
upravnih odjela i službi, 

- donosi odluku o  kriterijima za 
ocjenjivanje službenika i 
načinu provođenja 
ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, 
ustanove, trgovačka društva i 
druge pravne osobe, za 
obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i 
drugih djelatnosti od interesa 
za  Općinu, 

- daje prethodne suglasnosti na 
statute  ustanova, ukoliko 
zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije 
propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju 
sporazuma o suradnji s drugim 
jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim 
aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog 
vijeća,   

- osniva radna tijela, bira i 
razrješava predsjednike i 
članove radnih tijela 
Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu 
Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, 
načinu i postupku za dodjelu 
javnih priznanja i dodjeljuje 
javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge 
osobe određene zakonom, 
ovim Statutom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće 
akte koji su mu stavljeni u 
djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, 
predsjednik Općinskog vijeća može u ime 
Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo 
društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge 
manifestacije od značaja za Općinu Tompojevci.  
 
O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik 
obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj 
sjednici Općinskog vijeća. 

 
Članak 30. 

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina članova Općinskog vijeća, nakon 
provedenih izbora za članove Općinskog vijeća. 
 

Članak 31. 
Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika 
predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste  
koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više 
lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi 
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izabrani kandidat  s liste koja je imala manji redni 
broj na glasačkom listiću. 
 

Članak 32. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i  jednog 
potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova 
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna i za tom obnašanje funkcije ne primaju 
plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo 
na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 33.  
Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i organizira, te predsjedava 

sjednicama Općinskog vijeća 
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća 
- upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani postupak 
- brine o postupku donošenja odluka i 

općih akata 
- održava red na sjednici Općinskog 

vijeća 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi 

Općinsko vijeće 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i 

načelnika 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i druge poslove određene  

zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom 
općinskog vijeća. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, 
poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji, s 
izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana 
donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku. 
 
Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika može dati Odbor iza izbor i 
imenovanja, kao i najmanje 1/3 članova 
Općinskog vijeća. 
 
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, 
zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili 
spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu 
povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik. 

 
Članak 34. 

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika. 
 

Članak 35. 
Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se 
zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno 
njezinom udjelu u stanovništvu Općine. 
 
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća 
zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u 
Općinskom vijeću u skladu s odredbama 
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, 
broj članova Općinskog vijeća povećat će se do 

broja koji je potreban da bi odgovarajuća 
zastupljenost bila ostvarena. 

 
Članak 36. 

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na 
redovnim izborima traje četiri godine, a počinje 
danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju izbora. 
 
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na 
prijevremenim  izborima traje do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim 
izborima. 

 
Članak 37. 

Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za 
njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 
 
Vijećnici imaju pravo na naknadu  u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 
 

Članak 38. 
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 
koji je izabran: 
 

- ako podnese ostavku, koja je 
zaprimljena najkasnije tri dana 
prije zakazanog održavanja 
sjednice Općinskog vijeća i 
ovjerena kod javnog bilježnika 
najranije osam dana prije 
podnošenja iste 

- ako mu je pravomoćnom 
sudskom odlukom potpuno 
lišen poslovne sposobnosti, 
danom pravomoćnosti sudske 
odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od šest mjeseci, 
danom pravomoćnosti sudske 
presude; 

- ako mu prestane prebivalište s 
područja Općine, danom 
prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko 
državljanstvo, danom 
njegovog prestanka  i 

- smrću. 
 
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, 
a koji je državljanin države članice Europske 
unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog 
državljanstva. 

 
Članak 39. 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona. 
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Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana 
prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti 
predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu 
počinje mirovati protekom tog roka. 
 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev 
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam 
dana od dana prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana 
od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive 
dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. 
Ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje 
iz osobnih razloga. 
 
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti 
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
sukladno zakonu. 
 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može 
trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s 
obnašanjem dužnosti osmog dana od dana 
dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog 
vijeća. 
 
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 40. 
Vijećnik ima prava i dužnosti: 
 

- sudjelovati na sjednicama 
Općinskog vijeća; 

- raspravljati i glasovati o 
svakom pitanju koje je na 
dnevnom redu sjednice Vijeća; 

- predlagati Vijeću donošenje 
akata, podnositi prijedloge 
akata i podnositi amandmane 
na prijedloge akata; 

- postavljati pitanja iz 
djelokruga rada Općinskog 
vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom 
načelniku i zamjeniku 
općinskog načelnika; 

- sudjelovati na sjednicama 
radnih tijela općinskog vijeća i 
na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je član i 
glasovati i 

- tražiti i dobiti podatke 
potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika od upravnih 
tijela Općine. 

- uvida u registar birača za 
vrijeme dok obavlja dužnost 

 
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 
na sjednicama Općinskog vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje 
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća.  
 

Članak  41. 
Poslovnikom Općinskog  vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, 
djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 
postupak donošenja akata u Općinskom  vijeću, 
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja 
za rad Općinskog  vijeća. 
 

Članak 42. 
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova 
ako je na sjednici nazočna većina članova 
Općinskog vijeća. 
 
Statut općine, proračun, godišnji obračun i 
Poslovnik Općinskog vijeća donose se većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 
1.1. RADNA TIJELA 

 
Članak 43. 

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene 
odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme 
odluka iz njegovog djelokruga. 
 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog 
vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku 
radnog tijela. 
  
Radna tijela Općinskog vijeća su: 
 

- Odbor za izbor i imenovanje 
- Odbor za Statut i Poslovnik 
- Mandatnu komisiju 
- Odbor za financije i proračun i 
- druge odbore po potrebi. 

 
Članak 44. 

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 
 

- izbor i razrješenje predsjednika 
i potpredsjednika Općinskog 
vijeća, 

- izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje i 
drugih osoba određenih ovim 
Statutom i drugim odlukama 
Općinskog vijeća, 

- propise o primanjima 
vijećnika, te naknade 
vijećnicima za rad u 
Općinskom vijeću. 
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Članak 45. 
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost : 
 

- predlaže Statut Općine i 
Poslovnik Općinskog vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka 
za izmjenu Statuta odnosno 
Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i 
drugih općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s 
Ustavom i pravnim sustavom, 
te u pogledu njihove pravne 
obrade i o tome daje mišljene i 
prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove 
određene ovim Statutom. 

 
Članak 46. 

     Mandatna komisija: 
 

- na konstituirajućoj sjednici 
obavještava Općinsko vijeće o 
provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima 
izabranih vijećnika, temeljem 
objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog 
povjerenstva o provedenim 
izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
podnesenim ostavkama na 
vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
mirovanju mandata vijećnika 
po sili zakona, o mirovanju 
mandata iz osobnih razloga i o 
mirovanju mandata zbog 
obnašanja nespojive dužnosti 
te o zamjeniku vijećnika koji 
umjesto njega počinje obavljati 
vijećničku dužnost 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mirovanja mandata 
vijećnika. 

 
Članak 47. 

Odbor za proračun i financije raspravlja o 
proračunu i financijama Općine, zauzima stavove 
te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na: 
 

- općinski proračun i godišnji 
obračun 

- porezni sustav i poreznu 
politiku, 

- stanje o prihodima i rashodima 
Općine 

- ostala pitanja koja se tiču 
financiranja i financijskog 
poslovanja Općine. 

 

Članak 48. 
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja 
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na 
dnevnom redu Općinskog vijeća. 
 

Članak 49. 
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i 
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, 
prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća i 
članova Općinskog vijeća. 
 
2.  Općinski načelnik 
 

Članak 50. 
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je 
izvršne vlasti Općine. 
  
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a 
počinje prvog radnog dana koji slijedi danu 
objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora novoga općinskog načelnika. 

 
U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik: 
 

- priprema prijedloge općih 
akata, 

- izvršava i osigurava 
izvršavanje općih akata 
Općinskog  vijeća 

- utvrđuje prijedlog proračuna 
Općine i izvršenje proračuna, 

- upravlja nekretninama, 
pokretninama i imovinskim 
pravima u vlasništvu Općine u 
skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i općim aktom 
Općinskog  vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina i 
raspolaganju ostalom 
imovinom Općine pojedinačne 
vrijednosti do najviše 
70.000,00 kuna, ako je 
stjecanje i otuđivanje planirano 
u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonskim propisima 

- upravlja prihodima i 
rashodima Općine, 

- upravlja raspoloživim 
novčanim sredstvima na 
računu proračuna Općine 

- odlučuje o davanju suglasnosti 
za zaduživanje pravnim 
osobama u većinskom 
izravnom ili neizravnom 
vlasništvu Općine i o davanju 
suglasnosti za zaduživanje 
ustanova kojih je osnivač 
Općina, 
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- donosi pravilnik o unutarnjem 
redu za upravna tijela Općine 

- imenuje i razrješava pročelnike 
upravnih tijela, 

- imenuje i razrješava 
unutarnjeg revizora, 

- imenuje i razrješava 
predstavnike Općine u tijelima 
javnih ustanova i ustanovama 
kojih je osnivač općina, 
trgovačkih društava u kojima 
općina ima udjele ili dionice i 
drugih pravnih osoba kojih je 
općina osnivač, ako posebnim 
zakonom nije drukčije 
određeno, 

- utvrđuje plan prijma u službu u 
upravna tijela Općine, 

- predlaže izradu prostornog 
plana kao i njegove izmjene i 
dopune na temelju 
obrazloženih i argumentiranih 
prijedloga fizičkih i pravnih 
osoba, 

- usmjerava djelovanje upravnih 
odjela i službi Općine u 
obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga 
Općine, odnosno poslova 
državne uprave, ako su 
preneseni Općini, 

- nadzire rad upravnih odjela i 
službi u samoupravnom 
djelokrugu i poslovima 
državne uprave, 

- daje mišljenje o prijedlozima 
koje podnose drugi ovlašteni 
predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada tijela  
mjesnih odbora, 

- obavlja i druge poslove 
predviđene ovim Statutom i 
drugim propisima. 

 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz 
stavka 3. podstavka 8. ovog članka tromjesečno, 
do 10. U mjesecu za prethodno izvještajno 
razdoblje. 
 
Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju 
i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. Općinsko 
vijeću u roku 8 dana od dana donošenja i 
objavljuje se u Službenom glasniku. 
 

Članak 51. 
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  
upravnih tijela Općine. 

  
Članak 52. 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. 
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – 

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine. 
 
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
ovog članka od Općinskog načelnika tražiti 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 
 
Općinski načelnik podnosi izvješće iz stavka 2. 
ovog članka u roku 30 dana od dana primitka 
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj 
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća 
iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od 
Općinskog načelnika izvješće o bitno 
podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom 
pitanju. 
 

Članka 53. 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine: 
 

- ima pravo obustaviti od primjene opći 
akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je 
tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 
propis, te zatražiti od Vijeća da u roku 
od 8 dana otkloni uočene nedostatke. 
Ako Općinsko vijeće to ne učini, 
općinski načelnik dužan je u roku od 
osam dana o tome obavijestiti 
predstojnika ureda državne uprave u 
županiji i dostaviti mu odluku o 
obustavi općeg akta 

- ima pravo obustaviti od primjene akt 
Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt 
u suprotnosti sa zakonom, Statutom i 
općim aktima Općinskog vijeća.  

 
Članak 54. 

Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji se 
bira na neposrednim izborima, sukladno 
posebnom zakonu.  
 
Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. 
 
Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje. 
 
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika. 
 
Pravo na zamjenika općinskog načelnika 
ostvaruju i pripadnici nacionalne manjine, 
sukladno Ustavnom zakonu o pravima 
nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim 
izborima. 

 

Članak 55. 
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski. 
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Članak 56. 
Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje. 
 
Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa 
Općinskog načelnika. 
 
Općinski načelnik i njegov zamjenik sami 
odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno. 
Oni su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja 
na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj 
službi u općini o tome da li će dužnost obnašati  
profesionalno.  
 

Članak 57. 
Općinskom  načelniku  i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona : 

 
- ako podnese ostavku, danom dostave 

pisane ostavke sukladno pravilima o 
dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku 

- danom pravomoćnosti sudske odluke o 
oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske presude 
kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od jednog 
mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na 
području Općine, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

- smrću. 
 
U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 
1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 
nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 
dana o tome obavijestiti Vladu Republike 
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora 
za novog općinskog načelnika. 
 
Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka 
prestane nakon isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika, dužnost općinskog 
načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji 
je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi 
navedeni iza imena i prezimena općinskog 
načelnika.  
 

Članka 58. 
Općinski načelnik i njegov  zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim  mogu se opozvati u 
slučajevima i u postupku propisanom člankom 
19. ovog Statuta. 
 
Ako se na  referendumu donese odluka o opozivu 
općinskog načelnika i njegovog  zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog 
načelnika. 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA 
PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA 

 
Članak. 59. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini 
Tompojevci sudjeluju u javnom životu i 
upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća 
nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 
manjina. 
 

Članak 60. 
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 
Općini Tompojevci imaju pravo: 
 

- predlagati tijelima Općine 
mjere za unapređivanje 
položaja nacionalnih manjina u 
Općini, uključujući davanje 
prijedloga općih akata kojima 
se uređuju pitanja od značaja 
za nacionalnu manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u 
tijelima Općine; 

- biti obaviješteni o svakom 
pitanju o kome će raspravljati 
radno tijelo Općinskog vijeća, 
a tiče se položaja nacionalne 
manjine; 

 
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz 
stavka 1.  uredit će se Poslovnikom Općinskog 
vijeća Općine Tompojevci. 
 

Članak 61. 
Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga 
općih akata od vijeća nacionalnih manjina, 
odnosno predstavnika nacionalnih manjina 
osnovanih za područje Općine, zatražiti mišljenje 
i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava 
i slobode nacionalnih manjina. 

 
Članak 62. 

Općina, u skladu s mogućnostima financijski 
pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje 
osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi 
očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. 
 
Općina osigurava sredstva za rad vijeća 
nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne 
manjine.  

 
Članak 63.  

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na 
svoje predstavnike u Općinskom vijeću, sukladno 
svojoj zastupljenosti u ukupnom broju 
stanovništva općine, u skladu sa Ustavnim 
zakonom o pravima nacionalnih manjina i 
Zakonu o lokalnim izborima. 
 

Članak 64.  
Prilikom državnih blagdana i drugih svečanosti, 
pripadnici nacionalnih manjina koji u svom 
naselju čine većinu stanovništva mogu pored 
zastave Republike Hrvatske istaknuti i svoju 
zastavu.  
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IX. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 65. 
Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine Tompojevci i 
za poslove državne uprave prenijete na Općinu 
Tompojevci ustrojava Jedinstveni upravni odjel. 
 
Ustrojstvo, djelokrug, način rada kao i druga 
pitanja od značenja za rad Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 
pročelnik. 
 

Članak 66. 
Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom 
načelniku . 
 
Imenovanje, razrješenje, odgovornost kao i druga 
pitanja u svezi s radom pročelnika provode se na 
način i po postupku utvrđenom zakonom. 
 

Članak 67. 
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom 
upravnom odjelu obavljaju službenici i 
namještenici. 
 
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a 
namještenici obavljaju prateće i pomoćne 
poslove. 
 
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja 
od značenja za rad službenika i namještenika u 
jedinstvenom upravnom odjelu uređuju se 
posebnim zakonom. 
 

Članak 68. 
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 
proračunu Općine. 
 
X. JAVNE SLUŽBE 
 

Članak 69. 
Općina u okviru samoupravnog djelokruga 
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih 
djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se 
obavljaju kao javna služba. 
 

Članak 70. 
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 
( prethodnog). ovoga Statuta osnivanjem vlastitog 
pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili 
drugih pravnih osoba. 
 
Općinski načelnik imenuje i razrješava 
predstavnike općine  u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih 
je osnivač Općina Tompojevci. 
 
Obavljanje određenih djelatnosti Općina 
Tompojevci može povjeriti drugih pravnim i 
fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji. 
 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 71. 
Na području Općine Tompojevci osnivaju se 
mjesni odbori kao oblik neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad građana. 
 
Mjesni odbor može se osnivati za jedno ili više 
međusobno povezanih naselja ili za dijelove 
naselja koji čini zasebnu razgraničenu cjelinu na 
način i po postupku propisanom zakonom, ovim 
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, 
kojom se detaljnije uređuje postupak i način 
izbora tijela mjesnog odbora. 
 
Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 72. 
Mjesni odbori na području Općine Tompojevci 
su: 
 

•  Mjesni odbor  Berak (za 
naselje Berak )  

•  Mjesni odbor  Bokšić (za 
naselje Bokšić ) 

•  Mjesni odbor Čakovci (za 
naselje Čakovci ) 

•  Mjesni odbor Mikluševci 
( za naselje Mikluševci ) 

•  Mjesni odbor Tompojevci 
( za naselje Tompojevci ) 

 
Područje i granice mjesnog odbora određuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 73. 
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora , udruge, te Općinski načelnik. 
 
U prijedlogu  za osnivanje mjesnog odbora 
navode se podaci o predlagatelju, području i 
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora, te zadaci 
i izvori financiranja mjesnog odbora. 
 
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora dostavlja 
se Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.  

 
Članak 74. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 
podnesen na način i po postupku  utvrđenim 
zakonom i ovim Statutom.  
 
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način ili da ne sadrži 
podatke potrebne kako bi se po njemu moglo 
postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i 
zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za 
osnivanje mjesnog odbora. 
 
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
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prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga. 
 

Članak 75. 
O izdvajanju naselja iz mjesnog odbora i 
pripajanju drugom mjesnom odboru odlučuje se 
na način i po postupku utvrđenom za osnivanje 
mjesnog odbora. 
 

Članak 76. 
Općina Tompojevci može mjesnom odboru 
povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz 
samoupravnog djelokruga općine, koja su od 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i 
rad građana na području mjesnog odbora. 
 
Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga 
članka  osiguravaju se u proračunu općine 
Tompojevci. 
           

Članak 77. 
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora 
i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
  

Članak 78. 
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i 
pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova 
vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 79. 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora 
raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od 
dana donošenja odluke Općinskog vijeća o 
osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 
dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 
mjesnog odbora. 
 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana. 
 

Članak 80. 
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika 5 članova. 
 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora. 
  

Članak 81. 
Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika 
izabran je član vijeća mjesnog odbora koji dobije 
natpolovičnu većinu glasova svih članova vijeća 
mjesnog odbora. 
 
Predsjednik vijeća mjesnog odbora: 

- predstavlja mjesni odbor i vijeće 
mjesnog odbora, 

- saziva sjednice vijeća MO, predlaže 
dnevni red, predsjedava sjednicama i 
potpisuje akte vijeća MO, 

- provodi i osigurava provođenje 
odluka vijeća MO 

- surađuje s Općinskim načelnikom 
- informira građane o pitanjima važnim 

za mjesni odbor, 
- obavlja druge poslove koje mu 

povjeri vijeće MO i Općinski 
načelnik  

 
Predsjednik vijeća MO za svoj rad odgovara 
vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova iz 
članka 87. ovog statuta odgovara općinskom 
načelniku.  
 

Članak 82. 
Vijeće mjesnog odbora: 

- donosi program rada i izvješće o 
radu mjesnog odbora, 

- donosi plan malih komunalnih 
akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj 
realizaciji, 

- donosi pravila mjesnog odbora, 
- donosi poslovnik o radu u skladu s 

ovim Statutom 
- donosi financijski plan i godišnji 

obračun, 
- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednika vijeća iz svog 
sastava na vrijeme od četiri godine 

- saziva mjesne zborove građana radi 
raspravljanja o potrebama, 
interesima građana, te podnošenja 
prijedloga za rješavanje pitanja od 
lokalnog značaja  

- odlučuje o korištenju sredstava 
namijenjenih mjesnom odboru u 
proračunu Općine       

- surađuje s drugim mjesnim 
odborima na području Općine 
Tompojevci, 

- surađuje s udrugama na svom 
području u pitanjima od interesa za 
građane mjesnog odbora, 

- obavlja i druge poslove utvrđene 
zakonom, odlukama i općim aktima 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 83. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju 
područja mjesnog odbora provođenjem manjih 
komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 
potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne 
skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na 
svom području. 
 

Članak 84. 
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 
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mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

 
Članak 85. 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te 
pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba. 
 

Članak 86. 
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost: 
 

- prisustvovati sjednicama vijeća 
mjesnog odbora 

- predlagati vijeću mjesnog odbora 
razmatranje pojedinih pitanja iz 
njegova djelokruga, 

- raspravljati i izjašnjavati se o svim 
pitanjima koji su na dnevnom redu 
vijeća mjesnog odbora, 

- obavljati poslove i zadaće koje mu u 
okviru svog djelokruga povjeri vijeće 
mjesnog odbora. 

 
Članak 87. 

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom 
načelniku: 

- rješenja od interesa za svoje 
područje u postupcima izrade i 
donošenja prostornih i drugih    
planskih dokumenata Općine 
Tompojevci i njihova ostvarenja te 
drugih akata od utjecaja na život i 
rad područja odbora, 

- predlaže mjere za razvoj komunalne 
infrastrukture i uređenje naselja, 

- predlaže imenovanje ulica, javnih 
prometnih površina, parkova, škola, 
vrtića i drugih 

- objekata na svom području, 
- predlaže promjenu područja 

mjesnog odbora. 
 

Članak 88. 
Radi raspravljanja o potrebama i interesima 
građana te davanja prijedloga za rješavanje 
pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog 
odbora može sazivati zborove građana. 
 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora 
ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće. 
 

Članak 89. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni 
odjel. 

 
Članak 90. 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora 
mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski 
načelnik. 
 
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 
vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno 

mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se 
traži  promjena područja. 
 

Članak 91. 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja općinski načelnik.  
 
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću 
rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo 
krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog 
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
 
XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
TOMPOJEVCI 
 

Članak 92. 
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska 
prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine 
Tompojevci. 

 
Članak 93. 

Imovinom Općine upravlja Općinski načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i 
ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina. 
 
Općinski načelnik u postupku upravljanja 
imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.    
 
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini. 
 

Članak 94. 
Općina ima prihode kojima u okviru svog 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.  
Prihodi Općine Tompojevci su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, 
doprinosi i pristojbe, 

- prihodi od stvari u njezinom 
vlasništvu i imovinska prava, 

- prihodi od trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba u vlasništvu 
Općine odnosno onih u kojima 
Općina ima udio ili dionice, 

- prihod od koncesije, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska 

korist za prekršaje koje sama 
propiše u skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima s 
Republikom Hrvatskom i 
Vukovarsko-srijemskom 
županijom, 

- sredstva pomoći i dotacije 
Vukovarsko-srijemske županije i 
Republike Hrvatske predviđena u 
županijskom, odnosno državnom 
proračunu, 

- drugi prihodi određeni zakonom. 
 

Članak 95. 
Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje 
vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa 
vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, 
način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne 
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prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa 
zakonom. 
 

Članak 96. 
Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi 
rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 
 
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti 
iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 
 
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni 
proračunom i uravnoteženi s prihodima. 
 

Članak 97. 
Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi 
rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti 
iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni 
proračunom i uravnoteženi s prihodima. 
 

Članak 98. 
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  
 
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine.  

 
Članak 99. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, 
proračun se mora uravnotežiti smanjenjem 
predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih 
prihoda. 
 
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna po postupku propisanom za 
donošenje proračuna. 
 

Članak 100. 
Materijalno i financijsko poslovanje Općine 
nadzire Općinsko vijeće. 
 
Zakonitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 
 
XIII. AKTI OPĆINE 
 
1. OPĆI AKTI 
 

Članak 101. 
Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 
Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, 
Poslovnik, odluke, općinski proračun, odluku o 
izvršenju proračuna, pravilnike, upute, naputke, 
zaključke i druge opće akte. 
 
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Način i postupak donošenja akata iz stavka 1. 
ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 102. 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kad je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća. 

 
Članka 103. 

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 
preporuke. 
 

Članak 104. 
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata 
Općinskog vijeća na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 105. 
Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u 
Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
2. POJEDINAČNI AKTI 
 

Članak  106. 
Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte 
Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte 
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba. 
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
županije. 
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 
 
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 
povjerene javne ovlasti. 

 
Članak  107. 

Nadzor  zakonitosti pojedinačnih neupravnih 
akata koje donose u samoupravnom djelokrugu 
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
 

Članak  108. 
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje 
Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 
djelokruga obavlja ured državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna 
središnja tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu.  

 
Članak 109. 

Detaljnije odredbe o aktima Općine Tompojevci i 
postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
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Članak 110. 
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 
objavljuju u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
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. 
 
Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 
XIV. JAVNOST RADA 
 

Članak  111. 
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i 
upravnih tijela općine je javan. 
 
Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama  Poslovnika 
Općinskog  vijeća. 
 

Članak 112. 
Javnost rada Općinskog  vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 
- izvještavanjem i napisima u 

tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
glasilu općine i na web 
stranicama općine. 

 
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se: 

- održavanjem redovnih 
mjesečnih konferencija za 
medije, 

- izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akta i 
drugih akata u službenom 
glasilu općine i na web 
stranicama općine. 

 
Javnost rada jedinstvenog upravnog odjela 
Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja. 
 

Članak 113. 
Predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti da se 
prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je 
javnost osobito zainteresirana, objave putem 
sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu 
svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe. 
 

Članak 114. 
Općina Tompojevci organizirat će svoj rad i 
poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu 
na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja 
Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene 
interese te ispunjavati građanske dužnosti. 
 

 
 
 
 

Članak 115. 
Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća i 
predsjednika Općinskog vijeća pobliže se uređuje 
poslovnikom Općinskog vijeća. 

 
Članak 116. 

Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine mora 
biti istaknut naziv tijela općine Tompojevci. 
 
XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 117. 
Način djelovanja Općinskog načelnika i 
zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti 
uređen je posebnim zakonom. 

 
Članak 118. 

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje 
tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju 
javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba 
interesa između privatnog i javnog interesa u 
obnašanju javne vlasti. 
 
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 119. 
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta. 
 
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne 
može ponovno staviti na dnevni red Općinskog 
vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana 
zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

 
Članak 120.  

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije". 
 
Članak 38. stavak.2.  stupa na snagu danom 
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
 
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Tompojevci  (""Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09 i 
16/09). 
 
KLASA: 012-03/13-04/01 
URBROJ. 2196/07-13-1    
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dalibor Bajči 
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     Na temelju članka  54. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" Republike Hrvatske, broj 33/01., 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 
36/09, 150/11 i 144/12) , članka 139. Zakona o 
lokalnim izborima ("Narodne novine" Republike 
Hrvatske, broj 144/12), članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci ( «Službeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 i 16/09.), Općinsko 
vijeće Općine Tompojevci na svojoj 26.  sjednici  
održanoj 26. ožujka 2013. godine, donosi: 
 

POSLOVNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

TOMPOJEVCI 
 

Članak 1. 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća (u daljem 
tekstu: Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo 
i način rada Općinskog vijeća i radnih tijela 
Općinskog vijeća i to: 

•  postupak konstituiranja Vijeća, početak 
obavljanja dužnosti vijećnika i 
prestanak mandata vijećnika 

•  ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika, 
•  izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća, 
•  izbor i način rada radnih tijela, 
•  način rada Vijeća, 
•  vrste akata Vijeća, 
•  poslovni red na sjednicama, 
•  javnost rada Općinskog vijeća i radnih 

tijela Općinskog vijeća 
•  druga pitanja važna za rad Vijeća. 

 
II. POSTUPAK KONSTITUIRANJA VIJEĆA 

 
Članak 2. 

Vijeće se smatra konstituiranim izborom 
predsjednika na konstituirajućoj sjednici, 
sazvanoj od čelnika središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili osobe koju on ovlasti, 
na kojoj je nazočna većina vijećnika. 
 
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje do objave Vlade RH o 
raspisivnju izbora, ili do objave odluke Vlade RH 
o raspuštanju Općinskog vijeća u skaldu sa 
zakonom. 
 

Članak 3. 
Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana 
prestanka mandata ili njegovog stavljanja u 
mirovanje član Vijeća ima sva prava i dužnosti 
određene Ustavom, Zakonom, Statutom i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 4. 
Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora 
predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, 
a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste 

koja je imala manji redni broj na glasačkom 
listiću ( u daljnjem tekstu: predsjedatelj). 
 
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do 
izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i 
dužnost Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja 
i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne 
komisije i Komisije i Komisije za izbor i 
imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje 
odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 
vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno 
da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili 
veći broj vijećnika. 

 
Članak 5. 

     Vijeće ima Mandatnu komisiju. 
 
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici  na 
prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine 
vijećnika. 
 
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. 
 
Mandatna komisija: 

•  na konstituirajućoj sjednici izvješćuje 
Vijeće o provedenim izborima i 
imenima izabranih vijećnika, kao i o 
podnesenim ostavkama na dužnost 
vijećnika, te o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati 
dužnost vijećnika 

•  izvješćuje o vijećniku koji je zbog 
zakonom predviđenih razloga stavio 
svoj mandat u mirovanje ili kojem je 
mandat u zakonom predviđenim 
slučajevima prestao prije isteka vremena 
na koje je izabran, 

•  izvješćuje da su ispunjeni zakonski 
uvjeti za početak mandata zamjeniku 
vijećnika. 

 
Članak 6. 

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim 
izborima predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg 
sadržaja: 
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika 
u Općinskom vijeću Općine Tompojevci obavljati 
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu 
držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Tompojevci, te da ću se zauzimati 
za svekoliki napredak Republike Hrvatske i 
Općine Tompojevci." 
Vijećnik odgovara: "Prisežem". 
 
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje je 
predsjedniku nakon završetka sjednice. 
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 
sjednici kao i zamjenik vijećnika kad počinje 
obavljati dužnost vijećnika, polažu prisegu na 
prvoj sjednici na kojoj su nazočni. 
 

Članak 7. 
Vijećniku prestaje mandat u slučajevima 
utvrđenim zakonom. 
 
Svoj mandat vijećnik će staviti u mirovanje kada 
obavlja dužnost nespojivu sa dužnosti vijećnika. 
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U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata 
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 
vijećnika. 
 
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju 
ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 
kandidat s određene liste, a određuje ga politička 
stranka sukladno sporazumu, a kao sporazum nije 
zaključen, političke stranke zamjenika određuju 
dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne 
postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s određene liste. 
 
Političke stranke dužne su o sklopljenom 
sporazumu odnosno postignutom dogovoru 
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog i izvršnog tijela.  
 
Vijećnika  izabranog na kandidacijskoj listi grupe 
birača listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste. 
 
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj 
komisiji ili predsjedniku Općinskog vijeća na 
način propisan odredbama Statuta Općine 
Tompojevci. 
 

Članak 8. 
Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i 
Odbora za izbor i imenovanje, predsjednik Vijeća 
ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu 
dnevnog reda konstituirajuće sjednice. 
 
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
 

Članak 9. 
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom 
Općine Tompojevci.  
 

Članak 10. 
Pročelnik upravnog odjela dužan je vijećniku 
pružiti obavijesti i uvid u materijal o temama koje 
su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili 
se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili 
radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje 
su mu kao vijećniku potrebne. 
 
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od 
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika 
radnih tijela o radu tijela kojima oni 
predsjedavaju.  
 

Članak 11. 
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku 
u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo 
Općinskog vijeća odnosno da mu osigura 
dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili 
predmete koji su na dnevnom redu sjednice 
Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i 
stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg 
upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 
obavljanju funkcije vijećnika. 
 

Članak 12. 
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub 
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub 
nezavisnih vijećnika. 
 
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 
 
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 
priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I  
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 13. 
Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika. 
 
Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira 
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim 
glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 
vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih 
vijećnika. 
 
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
 
Vijećnik može svojim potpisom podržati 
prijedlog samo za jednog kandidata. 
 

Članak 14. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 
glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 
 
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima 
se ponavlja. 
 
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika 
bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova. 
 
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
 
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti. 
 

Članak 15. 
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 
propisana su Statutom Općine Tompojevci i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 16. 
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
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Članak 17. 
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koje 
obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 
 

Članak 18. 
Predsjednik Vijeća: 

•  predstavlja i zastupa Općinsko vijeće, 
•  saziva sjednice i predlaže dnevni red 

Općinskog vijeća, 
•  predsjedava i održava red na sjednicama 

Vijeća, 
•  predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluka i općih akata, 
•  brine se o radu Vijeća i njegovih radnih 

tijela, 
•  potpisuje odluke i druge akte koje 

donosi Općinsko vijeće, 
•  brine se o provođenju načela javnosti 

rada Općinskog vijeća, 
•  brine se o suradnji Općinskog vijeća sa 

vijećima drugih općina, gradova i 
skupština županija,  

•  obavlja i druge poslove utvrđene ovim 
Poslovnikom. 

 
Potpredsjednik općinskog vijeća zamjenjuje 
predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili 
drugih razloga spriječenosti, te obavlja i 
druge poslove što mu ih povjeri predsjednik 
ili Općinsko vijeće. 
 

V. RADNA TIJELA 
 

Članak 19. 
Radna tijela Općinskog  vijeća osnovana 
Statutom Općine su: 
1. Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut, Poslovnik , 
4. Odbor za Proračun i Financije. 
 
Pored radnih tijela navedenih u st.1. ovog članka 
Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i 
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz 
djelokruga Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između 
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i 
drugih javnih osoba. 

 
Članak 20. 

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana. 
 
Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici 
Općinskog  vijeća  iz redova vijećnika. 
  

Članak 21. 
Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i 
četiri člana. 
 
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova  
Odbor za Statut, Poslovnik , čine predsjednik i 
četiri člana.  
 

Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a 
članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi 
javnih osoba ili vijećnika. 
 

Članak 22. 
Radna tijela mogu predlagati odluke i druge akte 
iz djelokruga Vijeća. 
 
U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja 
o kojima odlučuje Vijeće. 
 
U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, 
primjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na 
donošenje odluka i drugih općih akata, ili koja su 
važna za gospodarstvo i druge djelatnosti od 
interesa za građane. 
 

Članak 23. 
Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad 
radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava 
njegovim sjednicama. 
 
Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na 
vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi 
zaključka  Vijeća, zahtjeva predsjednika Vijeća ili 
dva člana radnog tijela. 
 
Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti 
ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi radno 
tijelo. 
 

Članak 24. 
Radna tijela donose odluke većinom glasova 
nazočnih članova ako sjednici prisustvuje većina 
članova. 
 
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog 
načelnika i Općinsko vijeće. 
 
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA, 
OPĆINSKOG NAČELNIKA I 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG  ODIJELA 
 

Članak 25. 
Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju 
sjednicama Općinskog vijeća. 
 
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke 
dnevnog reda koji su po njegovom prijedlogu 
uvrštene u dnevni red Općinskog vijeća. 
 

Članak 26. 
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog  
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u 
njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog 
načelnika  daje obavijesti i stručna  objašnjenja, te 
obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i 
mišljenjima Općinskog  vijeća odnosno radnih 
tijela. 
 
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 
izvjestitelj, Općinsko  vijeće ili radno tijelo može, 
smatra li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, 
raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
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Članak 27. 
O sazivanim sjednicama predsjednik Općinskog 
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog 
vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i 
izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana 
održavanja sjednice. 
 

Članak 28. 
Način i postupak pokretanja razrješenja 
Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine 
Tompojevci. 
   

Članak 29. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima 
pravo i dužnost sudjelovati u radu na sjednici 
Vijeća bez prava odlučivanja kad se raspravlja o 
prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz 
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela kojim 
rukovodi i kad se raspravlja o drugim pitanjima 
koja su od interesa iz djelokruga tog odjela. 
 
VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 30. 
Općinsko vijeće u ostvarivanju svojih prava i 
obveza obavlja Ustavom, Zakonom i Statutom 
utvrđene poslove i u svezi s tim donosi odluke, 
planove, preporuke, zaključke i druge opće akte. 
 

Članak 31. 
Preporukom Vijeće izražava mišljenje o 
pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima 
rješavanja pojedinih problema, ukazuje na 
važnost pojedinih pitanja koja se odnose na 
primjenu Ustava, zakona i drugih akata što ih 
donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi 
usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s 
drugim gradovima, u pitanjima od zajedničkog 
interesa te predlažu način i mjere koje bi trebale 
poduzimati radi rješenja pojedinih pitanja. 

 
Članak 32. 

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju 
mišljenja ili utvrđuje obveza načelnika, 
predsjednika vijeća, Jedinstvenog upravnog 
odjela u pripremanju prijedloga akata i mjera za 
pripremu odluka Vijeća. 
 
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 
djelokruga Vijeća, radnih tijela i Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
 

Članak 33. 
Rješenjima se odlučuje o pojedinačnim pitanjima 
kada je to zakonom, Statutom ili drugim općim ili 
posebnim aktom Općinskog vijeća određeno. 
 

Članak 34. 
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi 
važni za građane, pravne osobe i udruge građana, 
utvrđuju se njihova prava i obveze odnosno druga 
pitanja od općeg interesa za Općinu kad je to 
propisano Zakonom ili Statutom. 
 

1. Postupak za donošenje odluka i drugih akata 
 
 

a) Pokretanje postupka 
 

Članak 35. 
Postupak za donošenje odluka odnosno drugog 
akta pokreće se prijedlogom  za donošenja odluke 
ili drugih akata. 
 

Članak 36. 
Pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata 
ima svaki vijećnik, radna tijela Vijeća, klubovi 
vijećnika , predsjednik Vijeća, Općinski načelnik. 
 

Članak 37. 
Inicijativu za donošenje odluke i drugih akata 
Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te 
Jedinstveni upravni odjel. 
 
Inicijativa se upućuje radnom tijelu Općinskog 
vijeća u čiji djelokrug rada spada problematika 
čije se uređivanje traži odgovarajućim aktom 
Općinskog vijeća. 
 
Radno tijelo Općinskog vijeća dužno je 
dostavljenu inicijativu razmotriti i o svom 
mišljenju izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj 
narednoj  sjednici koja se održava nakon prijema 
inicijative u radnom tijelu. 
 
Vijeća nacionalnih manjina osnovani za područje 
općine Tompojevci imaju pravo: 

1. Predlagati Odluke kojima se uređuju 
pitanja od značaja za nacionalne 
manjine odnosno mjere za unapređenje 
položaja nacionalnih manjina. 

2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima 
Općine koje imenuje Općinsko vijeće o 
čemu će biti pismeno obaviješteni od 
strane predsjednika Općinskog vijeća 
najmanje 8 dana prije održavanja 
sjednice na kojoj se vrši imenovanje.  

 
b) Prijedlog za donošenje odluke 

 
Članak 38. 

Prijedlog  za donošenje Odluke mora sadržavati: 
- pravnu osnovu, 
- temeljna pitanja i ocjenu stanja koje 

treba urediti odlukom, 
- ocjenu potrebitih sredstava za 

provođenje odluke , 
- tekst prijedloga s obrazloženjem, 
- tekst odredbe važeće odluke ili drugog 

akta koja se mijenja ili dopunjuje, ako 
se predlaže izmjena ili dopuna 
postojećeg akta , kao i tekst predložene 
izmjene ili dopune odredbe. 

 
c) Podnošenje prijedloga za donošenje odluke 
 

Članak 39. 
Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta 
podnosi se predsjedniku Vijeća. 
 
Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt akta 
nadležnom radnom tijelu Vijeća, ako to radno 
tijelo nije predlagač. 
 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

134

Predsjednik Općinskog vijeća primljeni nacrt akta 
upućuje na mišljenje i Općinskom načelniku, ako 
ono nije predlagač. 
 

Članak 40. 
Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Vijeća 
prijedlog razmatra radno tijelo u čijem djelokrugu 
su pitanja koja se uređuju odlukom. 
 
Radno tijelo se izjašnjava o svim elementima 
prijedloga akta, a Odbor za Statut i Poslovnik 
posebno i o zakonskim i statutarnim osnovama 
akta. 
 

Članak 41. 
Kad razmotri prijedlog akta, nadležno radno tijelo 
podnosi svoje izvješće Vijeću sa stavovima, 
prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom 
njegovog razmatranja. 
 
Izvješće radnog tijela upućuje se predsjedniku 
Vijeća koji ga dostavlja predlagatelju akta, 
predsjednicima drugih radnih tijela te svim 
vijećnicima i Općinskom načelniku. 
 
d) Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici 
Vijeća 
 

Članak 42. 
O prijedlogu za donošenje akta raspravit će 
Vijeće najkasnije u roku od mjesec dana od 
podnošenja predsjedniku Vijeća. 
 

Članak 43. 
Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću obuhvaća 
uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o 
pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih 
tijela, raspravu o podnesenim amandmanima, 
odlučivanje o amandmanima i donošenje odluke. 
 

Članak 44. 
Predlagatelj odluke, odnosno njegov predstavnik, 
može na početku rasprave podnijeti dodatno 
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje 
prijedloga. 
Predlagatelj odluke tijekom rasprave može 
dodatno davati objašnjenja,  iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
  

Članak 45. 
Tijekom rasprave o prijedlogu Odluke raspravlja 
se o prijedlogu po dijelovima, glavama odnosno 
odjeljcima, a ako se na sjednici tako odluči, i po 
člancima. Tijekom rasprave odlučuje se i po 
posebnim amandmanima. 
 
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima odlučuje se o donošenju odluke. 
 
e) Amandmani 

 
Članak 46. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke 
podnosi se pismeno u obliku amandmana, uz 

obrazloženje, prije početka rasprave o 
predloženoj odluci, dan prije održavanja sjednice. 
 
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje 
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na 
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i 
dopunama. 

 
Članak 47. 

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a 
predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja 
vijećnicima, predlagatelju odluke i Općinskom 
načelniku ukoliko on nije predlagatelj. 
 
Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji odluka. 
 

Članak 48. 
Vijećnik može podnijeti amandman na prijedlog 
odluke i na sjednici usmeno u tijeku rasprave, ako 
se većina prisutnih vijećnika s tim složi. 
 
Predlagatelj akta i Općinski načelnik može 
podnositi amandmane sve do zaključenja 
rasprave. 
 

Članak 49. 
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
Općinski načelnik, neovisno da li je predlagatelj 
akta ili ne. 
 
Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu 
usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 
 

Članak 50. 
Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom akta  i o njemu se odvojeno ne 
glasuje ako ga je podnio predlagatelj akta ili ako 
se predlagatelj odluke s njime suglasio. 
 

Članak 51. 
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se 
odnose. 
 
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju o ostalim 
amandmanima. 
 
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 
VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU 
 

Članak 52. 
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku 
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi 
ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom 
roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općine. 
 
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako 
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prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati 
pisanu podršku od 1/3 vijećnika. 
 
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije dan prije održavanja sjednice 
Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku, 
ako on  nije predlagatelj. 
  

Članak 53. 
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti razloga za hitan postupak i 
uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se 
raspravlja i odlučuje o aktu. 

 
Članak 54. 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 
 
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog 
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 
koje se odnose na prijedloge akata koji se donose 
u redovnom postupku. 
 
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I 
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 
 

 Članak 55. 
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju  proračuna Općine podnosi 
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni 
predlagatelj na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 
 
Ako se u zakonskom određenom roku ne donese 
proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 
Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 
razrješuje Općinskog načelnika, te imenuje 
povjerenika i raspisuje prijevremene izbore 
sukladno posebnom zakonu. 

 
Članak 56. 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika. 
 
X. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 57.  
Vijećnici mogu postavljati pitanja Općinskom 
načelniku, zamjeniku/cima načelnika i pročelniku 
jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz 
njihovog djelokruga. 
 
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili 
u  pisanom obliku posredstvom predsjednika 

Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti 
kome ga upućuje.  
 
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 
može trajati najviše pet minuta. Pravo 
postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub 
vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 
pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 
minuta.  
 
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 
navesti razlozi zbog kojih se ne može dati 
odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 
najviše pet minuta. 
 
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
 
Općinski načelnik, zamjenici načelnika odnosno 
pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima. 

 
Članak 58. 

Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom 
načelniku, zamjeniku/cima odnosno pročelniku 
upravnog tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju 
biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na 
prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na 
postavljeno pitanje. 
 
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i 
pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim 
odredbama. 
 
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili 
osobi kojemu je namijenjeno i o tome će 
obavijestiti vijećnika. 

 
Članak 59. 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu, Općinski 
načelnik, zamjenik načelnika odnosno pročelnik 
može predložiti da se odgovori neposredno 
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici 
radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje. 
 

Članak 60. 
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na 
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 
odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje 
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje 
od dvije minute. 
 
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj 
je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 
Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno 
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i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 
mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje. 
 
XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA  
OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Članak 61. 
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
skladu s odredbama Statuta Općine. 

 
Članak 62. 

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog 
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
 
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 
potpisan od svih vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća 
Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti 
jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo 
pitanje o kojem se traži izvješće.    
 

Članak 63. 
Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog za 
traženje izvješća na dnevni red prve iduće 
sjednice Općinskog  vijeća koja se održava nakon 
primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 
30 dana od dana  primitka. 
  

Članak 64. 
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog 
za traženje izvješća ima pravo na sjednici  
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 
 
Općinski načelnik  ima pravo na sjednici usmeno 
se očitovati na podneseni prijedlog.  
 

Članak 65. 
Raspravu o izvješću Općinskog načelnika  
Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem 
stajališta o pitanju koje je zahtjevom za 
podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem 
zaključka kojim se od Općinskog načelnika  traži  
izvršavanje općih akata Općinskog  vijeća. 
  

Članak 66. 
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća Općinskog načelnika  mogu prijedlog 
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
 
Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog 
načelnika  nije usvojen, prijedlog za traženje 
izvješća o bitno podudarnom pitanju  ne može se 
ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana 
od dana kada je Općinsko vijeće donijelo 
zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje 
izvješća od Općinskog načelnika.  
 
IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI 

 
Članak 67. 

1. Sazivanje sjednice 
 
Sjednicu Općinskog vijeća  saziva predsjednik 
Općinskog vijeća na vlastitu inicijativu, a 
najmanje jednom u tri mjeseca. 
 

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu 
Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 
vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u 
roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.  
 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika , odnosno Općinskog 
načelnika. 
 
Sjednica Općinskog vijeća traje dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red. 
 
Ako predsjednik Općinskog vijeća na sazove 
sjednicu u roku iz stavka 2. Ovog članka, sjednicu 
će sazvat Općinski načelnik u roku 8 dana. 
 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. Ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća maže na zahtjev 
1/3 vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev 
vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika. 
 
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 
4. i 5. ovog članka mora se održati u roku 15 dana 
od dana sazivanja. 
 
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 
4., 5. i 6. Ovog članka smatra se nezakonitom, a 
doneseni akti ništavnima. 

 
Članak 68. 

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u 
pravilu tri dana prije sjednice, a ako postoje 
opravdani razlozi, taj rok može biti kraći. Uz 
poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, svi 
spisi koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i 
zapisnik o radu s prethodne sjednice. 
 
Poziv i materijal za sjednicu Općinskog vijeća se 
mogu dostaviti i elektroničkim putem. 
 

Članak 69. 
Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti 
javnosti, materijal za takvu raspravu ne mora se 
dostavljati u pismenom obliku. 
 
O održavanju sjednica Vijeća bez nazočnosti 
javnosti odlučuje predsjednik Vijeća. 
 
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz 
prethodnog stavka predsjednik Vijeća pozvat će 
osobe, čija nazočnost nije potrebna, da napuste 
dvoranu, a zatim će vijećnike obavijestiti o 
razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti 
javnosti. 
 
2.Dnevni red 
 

Članak 70. 
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku 
sjednice. Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu 
prijedlog dnevnog reda. 
 
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog 
reda sve predmete iz djelokruga Vijeća što su mu 
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u rokovima i na način predviđen Poslovnikom 
podnijeli ovlašteni predlagači. 
 
Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog 
reda unio i prijedlog koji je predložio ovlašteni 
predlagač u roku i na način predviđen 
Poslovnikom, a predlagač ostane pri svom 
prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici 
bez rasprave. Isto tako se postupa s prijedlogom 
koji ovlašteni predlagač podnese poslije sazivanja 
sjednice Vijeća. 
 
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se "za" ili 
"protiv" većinom glasova prisutni članova Vijeća. 
  
3. Predsjedanje i sudjelovanje u radu 
 

Članak 71. 
Sjednici vijeća predsjedava predsjednik. 
 
Predsjednika Vijeća kad je odsutan ili spriječen, 
zamjenjuje potpredsjednik Vijeća. 
 
Ako su odsutni i predsjednik i zamjenik, Vijeću 
predsjedava predsjedatelj koga izabere Vijeće. Do 
izbora predsjedavatelja sjednici Vijeća 
predsjedava dobno najstariji vijećnik. 
  

Članak 72. 
U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća imaju 
pravo sudjelovati svi vijećnici. 
 
U radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez 
prava odlučivanja Općinski načelnik, zamjenik/ci  
načelnika , te pročelnik. 
 
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni 
koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 
prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća kada 
su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga 
Jedinstvenog upravnog odjela i po potrebi davati 
objašnjenja i odgovore na pitanja vijećnika. 
 

Članak 73. 
Sjednici Vijeća mogu biti nazočni i građani, osim 
ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez 
nazočnosti javnosti. 
 
4. Održavanje reda na sjednici 
 

 
Članak 74. 

Red na sjednici osigurava predsjednik. 
 
Za povredu reda na sjednici predsjednik može 
izreći mjere: opomenu ili oduzimanje riječi. 
 
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici 
redovnim mjerama, odredit će se kratak prekid 
sjednice. 
 

 
5. Otvaranje i tijek sjednice 
 

 
Članak 75. 

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća, 
potrebno je da je nazočna većina vijećnika. 

Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se brojanjem 
ili prozivanjem vijećnika. Nazočnost se mora 
utvrditi: 

- na početku sjednice; 
- kada predsjednik tijekom sjednice 

ocijeni da nije nazočan dovoljan broj 
vijećnika, 

- kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika. 
 
Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban broj 
nazočnih otvara sjednicu. Ako predsjednik na 
početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban 
broj vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i 
sat. 
 
Sjednicu će predsjednik  prekinuti i odgoditi i ako 
za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog 
broja nazočnih vijećnika. 
 
O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju vijećnici 
koji nisu nazočni. 
 

Članak 76. 
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka, 
Vijeće može odlučivati da sjednicu prekine i 
zakaže nastavak za određeni dan i sat,  o čemu se 
pismeno izvješćuju samo vijećnici koji nisu 
nazočni. 
 
O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se 
bez rasprave. 
 

Članak 77. 
Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o 
radu na prethodnoj sjednici. Vijećnik ima pravo 
podnijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne 
sjednice. 
 
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se 
na sjednici bez rasprave. 
 
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se 
unijeti odgovarajuće izmjene. 
 
Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno 
zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim 
primjedbama smatra se usvojenim. 
 

 
Članak 78. 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na 
raspravljanje o pojedinim pitanjima i to 
redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu. 
 
U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti 
redoslijed razmatranja pojedinih pitanja. 
 
Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač 
može dati dopunsko usmeno obrazloženje. 
 
Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, 
izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i 
usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog 
tijela. 
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6. Sudjelovanje u raspravi 
 

 
Članak 79. 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se 
predsjedniku prije rasprave te u tijeku rasprave 
sve do njezinog zaključenja. 
 
Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti 
najduže pet minuta, a predsjednici klubova do 
deset minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini 
vijećnik može govoriti i dulje. 
 
Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim 
su se prijavili. Predsjednik može dopustiti da i 
mimo reda govori predstavnik predlagača. 
 

Članak 80. 
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
ili povredi utvrđenog dnevnog reda, kao i 
vijećniku koji zatraži riječ da bi ispravio navod za 
koji drži da je netočno izložen, predsjednik daje 
riječ čim je ovaj zatraži. 
 
Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri 
minute. 
 

Članak 81. 
O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima 
prijavljenih govornika. 
 
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi 
mišljenje, tražiti objašnjenja te postavljati pitanja 
u svezi s predloženim rješenjima. 
 
Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da 
nema više prijavljenih govornika. 
 

Članak 82. 
Predlagač može svoj prijedlog povući dok o 
njemu još nije donesen zaključak. 
 
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava. 
 
Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti 
na istoj sjednici. 
 
7. Odlučivanje i glasovanje 
 

Članak 83. 
Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon 
rasprave, osim ako je Poslovnikom utvrđeno da se 
odlučuje bez rasprave. 
 
O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se 
javno poslije zaključenja rasprave. 

 
Članak 84. 

Ako vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega 
će provesti predsjednik uz pomoć dvaju vijećnika 
koje izabere Vijeće. 
 
Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat 
glasovanja. 

 
Članak 85. 

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i 
veličine. 

Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački 
listić, koji kad ispuni stavlja u glasačku kutiju. 
 
Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se 
ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za 
ili protiv prijedloga. 
 
O tajnom glasovanju vodi se zapisnik. 
 

Članak 86.  
Općinsko  vijeće donosi akte većinom danih 
glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 
nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, 
Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije 
drugačije određeno. 
 
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće 
donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- proračun, 
- godišnji izvješće o izvršenju 

proračuna, 
- odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika 
Vijeća, 

- odluku o raspisivanju 
referenduma o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga 
utvrđenih statutom Općine. 

 
8. Zapisnik 
 

Članak 87. 
O radu na sjednici vijeća vodi se zapisnik. 
 
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o 
povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom 
predmetu isključena javnost vodi se odvojeni 
zapisnik. 
 

Članak 88. 
Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto 
održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime 
predsjednika odnosno predsjedatelja, imena 
prisutnih vijećnika, imena odsutnih vijećnika s 
posebnom napomenom za one koji su svoj 
nedolazak najavili, imena ostalih sudionika na 
sjednici, kratak tijek sjednice s pitanjima o kojima 
se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa 
sažetim prikazom njihovog izlaganja , rezultat 
glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih 
oblika i drugih akata donesenih na sjednici. 
 
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i 
službenik koji vodi zapisnik. 
 
Sjednice Vijeća , ako je to moguće, tonski se 
snimaju, a tonski zapis čuva najmanje do 
konačnog usvajanja zapisnika sjednice. 
 
X. IZBORI I IMENOVANJA 
 

Članak 89. 
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 
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postupku propisanim Statutom Općine i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 90. 
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu 
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja 
poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on 
ovlasti. 
 
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik. 
 
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

 
Članak  91. 

Na prijedlog odbora za izbor i imenovanja ili 
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti 
postupak razrješenja predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog se dostavlja predsjednika Općinskog 
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 
obrazloženje prijedloga. 
 
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog 
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 
najkasnije u osma 88) dana od dostave prijedloga. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
koja se mora održati najkasnije u roku 30 dana od 
kada je prijedlog zaprimljen. 
 
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im 
prestaju danom donošenja odluke, ako odlukom o 
razrješenju nije drugačije određeno. 
 

Članak 92. 
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća 
mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom 
kada općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja 
ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana 
podnošenja ostavke. 
 

Članak 93. 
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva 
prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere 
novi predsjednik. 
 
Općinsko je vijeće dužno u roku 30 dana od 
donošenja odluke o razrješenju predsjednika 
izabrati novog predsjednika. 
 
XI. JAVNOST RADA 
 

Članak 94. 
Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.). 
 
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog 
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 
Vijeće obavještava javnost o svome radu i radu 
svih tijela te stavovima o Odlukama koje je 
usvojilo putem sredstava javnog priopćavanja, 
oglasne ploče i objavom na web stranicama 
Općine. 
 
Odluke Općinskog vijeća objavljuju se u 
službenom glasilu Vukovarsko-srijemske 
županije. 
O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su, u 
skladu s propisima, označeni kao službena tajna. 
 
Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je saznao 
na sjednicama ili na drugi način, a imaju značaj 
povjerljivosti naveden u prethodnom stavku ovog 
članka. 
 
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 95. 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave  u "Službenom vjesniku" 
Vukovarsko-srijemske županije, osim članka 55. 
st.2. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i 
redovitih izbora za članove predstavničkog i 
izvršnog tijela.  
 
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09). 
   
KLASA: 012-04/13-04/01 
URBROJ.  2196/07-13-1 
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 
   
             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dalibor Bajči 
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     Temeljem članka 76. Zakona o športu 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
71/2006 150/2008, 124/10, 124/11 i 86/12) i 
članka 31. Statuta Općine Tompojevci  
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09 i 16/09) Općinsko vijeće na 
svojoj 26. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013 
godine., donosi: 
 

IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A 
javnih potreba sportskih udruga za 2013. 

godinu 
 

Članak 1. 
     Članak 2. Program javnih potreba u sportu na 
području općine Tompojevci za 2013. godinu 
usvojen na sjednici Općinskog vijeća 13.12.2012. 
god. mijenja se i glasi: 
 
     „Ukupna sredstva sportskih udruga općine 
Tompojevci za 2013. godinu planiraju se u iznosu 
od 66.950,00 kuna i dijele se na slijedeći način: 
 
 
 

 

1. NK „Tompojevci“ Tompojevci  45.500,00 kn  

 Redovna djelatnost 15.000,00 kn 

 Usluge tekućeg investicijskom održavanja opreme 500,00 kn 

 Ograda na igralištu 30.000,00 kn 

  

2. ŠNK „Sokol“ Berak  15.450,00 kn 

 Redovna djelatnost 15.000,00 kn 

 Usluge tekućeg investicijskom održavanja opreme 450,00 kn 

  

3. ŠK  „Tompojevci“ Tompojevci  4.000,00 kn 

  

 Redovna djelatnost 4.000,00 kn 

  

4. Ribolovne udruge      2.000,00 kn 

  

 Redovna djelatnost 2.000,00 kn 
 

Članak 2. 
     Svi ostali članici osnovnog Programa ostaju 
nepromijenjeni.  
 

Članak 3. 
     Ove I Izmjene i dopune Programa objavit će se 
u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije“. 

 
KLASA: 402-03/12-04/01 
URBROJ: 2196/07-13-1   
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
      Dalibor Bajči 

 
 
      Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 
i 144/12)  i članka 31. Statuta općine Tompojevci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09 i 16/11) , Općinsko vijeće 
općine Tompojevci na svojoj 26. sjednici 
održanoj dana   26. ožujka 2013. godine, donosi: 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 GRADNJE  OBJEKATA  I  UREĐAJA 

KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE ZA 
2013. GODINU 

 
 
 

Članak 1. 
  Članak 2. Programa  gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 13.12.2012. god. mijenja se i glasi: 

 
     „Građenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture iz članka 1. osnovnog Programa 
financira se iz: 
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- komunalnog doprinosa ……………………….   150.000,00 kn 
- šumski doprinos ………………………………    72.000,00 kn 
- naknade za koncesiju ………………………....    15.000,00 kn 
- naknada za legalizaciju ……………………….    30.000,00 kn 
- naknada za pravo služnosti …………………  .      5.000,00 kn 
- kapitalne pomoći …………………………...   2.572.610,00 kn 
- tekuće pomoći ………………………….......….    45.000,00 kn 
 
UKUPNO:                                                               2.889.610,00 kn“ 

 
 

Članak 2. 
 Članak 4. Programa  gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. godinu mijenja 
se i glasi: 

 

 
1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 
 
  

Red. 

br. 

Opis poslova Procjena troškova  

 u 2012 .god 

Izvor financiranja 

1. Projektna dokumentacija za komunalnu 
infrastrukturu 

30.000. tekuće pomoći 

2. Renoviranje doma kulture u Bokšiću 50.000. kapitalne pomoći 

3. Rekonstrukcija javne rasvjete 1.203.750. kapitalne pomoći 

4. Rekonstrukcija  glavnih vodoopskrbnih 
cjevovoda  u naselju Tompojevci 

55.500,00 kapitalne pomoći 

 Ukupno 1.339.250.  

 
 

1. NERAZVRSTANE CESTE 
 
 

Red. 

Br. 

Opis poslova Procjena troškova  

 u 2012 .god 

Izvor financiranja 

1. Popravak i sanacija pješačkih staza 72.000. 

15.000. 

šumski doprinos 

naknada za koncesiju 

2. Autobusna ugibališta 15.000. tekuće pomoći 

3. Popravak i održavanje nerazvrstanih 
cesta 

648.360. kapitalne pomoći 

 Ukupno 750.360.  
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3. GROBLJA 
 

 

Red. 

br. 

Opis poslova Procjena troškova  

 u 2012 .god 

Izvor financiranja 

1.  

 

Izgradnja mrtvačnica  

615.000. 

30.000. 

5.000. 

150.000. 

 

kapitalne pomoći 

naknada za legalizaciju 

naknada za pravo služnosti 

komunalni doprinos    

 Ukupno 800.000.  
 

Članak 3. 
     Svi ostali članici osnovnog Programa ostaju 
nepromijenjeni.  
 

Članak 4. 
     Ove I Izmjene i dopune Programa objavit će se 
u „Službenom vjesniku2 Vukovarsko-srijemske 
županije“. 
                                  

KLASA: 363-01/12-04/03 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 

 
     
     Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj  bro 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj  11/09 i 16/09) Općinsko 
vijeće Općine Tompojevci na 26. sjednici 
održanoj 26. ožujka 2013. godine donijelo je 
 

ODLUKU O  IZMJENA I DOPUNA 
 Odluke o komunalnom doprinosu 

 
Članak 1. 

     U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj  
03/11 ) u članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 
„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 
legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada iznosi 

1,00 kn/m3, samo ukoliko obveznik komunalnog 
doprinosa podnese zahtjev za legalizaciju 
građevine, sukladno Zakonu o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama (”Narodne 
novine” Republike Hrvatske, broj 86/12).“ 
 

Članak 2. 
     Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom 
doprinosu stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 

 
KLASA:350-06/11-04/01 
URBROJ:2196/07-13-1  
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
      Na temelju članka 30. st. 5 Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 31. Statuta 
Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09 i 
16/09), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 
svojoj 26. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. 
godine, usvojilo je: 
 

I Z V J E Š Ć E 
o ostvarenju Godišnjeg Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 
2012. godinu 

 
   

     Godišnji program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine 
Tompojevci 15.12.2011. godine, a izmijenjen 
rebalansom proračuna 27.12. 2012. godine.  
 

II. 
   Prihodi za realizaciju Programa planirani su II 
rebalansom Proračuna Općine Tompojevci za 
2012. godinu u visini od 239.800,00 kn i to po 
osnovi komunalnog doprinosa, naknade za 
koncesiju i tekućih/kapitalnih pomoći dok su 
rashodi realizirani u visini od  79.342,37  kn. 
 
Planirani projektni nisu izvršeni iz razloga što 
nisu osigurani i ostvareni preduvjeti za izradu 
istih..  
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III. 
     Pregled realiziranih radova po pojedinačnim 
stavkama daje se u Tabeli broj 1. u prilogu 
 

 
IV. 

     Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA:. 363-01/11-04/16 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 26.ožujka 2013.godine 
 

PREDSJEDINK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 
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1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 
 

Red. 
br. 

Opis poslova Procjena 
troškova  

 u 2012 .g. 

Povećanje/smanjenje Novi plan (II 
rebalans 

proračuna) 

Ostvarenje Izvor financiranja 

1. 
 
 
 

2. 

Projektna 
dokumentacija za 
komunalnu 
infrastrukturu 
Rekonstrukcija 
vodovodnih cjevovoda 

40.000. 
 
 
 
 
 

-40.000,00 
 
 
 
 

140.000. 

0 
 
 
 
 

140.000. 

0 
 
 
 
 

66.543,09 

pomoći 
 
 
 
 

pomoći 

 Ukupno 40.000. 100.000. 140.000. 66.543,09  
 

Članak 4. 
     Članka 5. Programa  gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2012. godinu  mijenja se 
i glasi: 
 
1. NERAZVRSTANE CESTE 

Red. 

br. 

Opis poslova Procjena 
troškova  

 u 2012 .god 

Povećanje/smanjenje Novi plan (II 
rebalans 

proračuna) 

Ostvarenje Izvor financiranja 

1. Popravak i sanacija 
pješačkih staza 

 

141.300. 

14.000. 

 

-141.300. 

-14.000. 

 

0 

0 

 šumski doprinos 

naknada za 
koncesiju 

2. Rekonstrukcija cesta 

 

 12.800,00 12.800,00 12.799,28 naknada za 
koncesiju 

 Ukupno 155.300. -142.500. 12.800,00 12.799,28  
 
2. GROBLJA 

Red. 

br. 

Opis poslova Procjena troškova  

 u 2012 .god 

Povećanje/smanjenje Novi plan (II 
rebalans 

proračuna) 

Ostvarenje Izvor financiranja 

 

1. 

 

 

Izgradnja mrtvačnica 

 

 

770.000. 

 

 

-770.000. 

 

 

0 

 

  

0 

 

 

komunalni 
doprinos 

šumski doprinos 
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20.000. 

 

64.900. 

1.200. 

 

900. 

20.000. 

 

64.900. 

1.200. 

 

900. 

0 

 

0 

0 

 

0 

pomoći 

naknada za 
koncesiju 

naknada za 
legalizaciju 

 Ukupno 770.000. -683.000. 87.000. 0  
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     Na temelju članka 28. st.4  Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 31. Statuta 
Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09 i 
16/09), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 
svojoj 26. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. 
godine, usvojilo je 
 

I Z V J E Š Ć E 
o ostvarenju Godišnjeg Programa održavanja 
objekata komunalne infrastrukture za 2012. 

godinu 
 

I. 
     Godišnji Program održavanja objekata 
komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine 
Tompojevci 15.12.2011. godine, a izmijenjene 
rebalansom proračuna  11.06. i  27. 12. 2012. 
godine.  
 

 
 

 
II. 

     Prihodi za realizaciju Programa planirani su II 
rebalansom Proračunom Općine Tompojevci za 
2012. godinu u visini od 514.340,00 kn , dok su 
rashodi realizirani u visini od 483.748,59   kn. 
 
Planirani projektni nisu izvršeni iz razloga što 
nisu osigurani i ostvareni preduvjeti za izradu 
istih. 
 

III. 
     Pregled realiziranih radova po pojedinačnim 
stavkama daje se u Tabeli broj 1. u prilogu 
 

IV. 
     Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA:. 363-01/11-04/17 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 26. ožujka 2013.godine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Dalibor Bajči 
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1. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I GROBALJA 
 

Red. 
br. 

Opis poslova  II rebalans 
proračuna 

Ostvarenje Izvor financiranja 

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 

usluge tekućeg investicijskog održavanja trimera i kosilica 
 

motorni benzin 
 

materijal i dijelovi 
 

ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( herbicidi) 
 

troškovi djelatnika 
 

nabava strojeva za košnju 
 
 

7.000,00 
 
 
 

20.000,00 
 

10.000,00 
 

1.330,00 
 
 

284.010,00 
 

0,00 

5.898,14 
 
 
 

19.034,95 
 

9.883,29 
 

1.324,77 
 
 

283.790,36 
 
 

pomoći 
 
 
 

komunalna nak. 
 

komunalna nak. 
 

komunalna nak. 
 
 

pomoći 
 

 Ukupno 322.340,00 319.931,51  

 
 
 

2. JAVNA RASVJETA 
 

 
Red. 
br. 

 
Opis poslova 

 II rebalans 
proračuna 

 
Ostvarenje 

 
Izvor financiranja 

1. 
 
 

2. 
 

usluge i materijal za održavanja javne rasvjete 
 

troškovi električne energije za javnu rasvjetu 
 
 

 
14.000,00 

 
100.000,00 
8.000,00 

 
11.778,75 

 
91.654,19 
6.009,14 

 
pomoći 

 
komunalna nak. 

pomoći 

 Ukupno 122.000,00 109.442,08  
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      3. NERAZVRSTANE CESTE 
 
 

Red. 
br. 

Opis poslova Novi plan         
(II rebalans 
proračuna) 

 
Ostvarenje 

Izvor financiranja 

 
1. 
 
 
 
 

 
Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine 

 
 
 

 
70.000. 

 
54.375,00 

 
pomoći 

 
 

 Ukupno 70.000. 54.375,00  
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     Temeljem članka 11. st. 4. Zakona o otpadu 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i 
članka 31. Statuta Općine Tompojevci  
(„Službeni  vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije br. 11/09 i 16/09), Općinsko vijeće 
općine Tompojevci na 26. sjednici održanoj dana 
26. ožujka 2013. godine, donosi: 
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Tompojevci za 2012. godinu. 
 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće. 
 

Ćlanak 2. 
     Ova odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 351-01/13-04/ 
URBROJ: 2196/07-13- 
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
 
     Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o 
otpadu („Narodne novine“ Republike Hrvatske, 
broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 
87/09) i članka 48. Statuta Općine Tompojevci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske  
županije, broj 11/09 i 16/09), Općinski načelnik, 
Gabrijel Kujundžić podnosi: 

 
IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Tompojevci za 2012. godinu 

 
1. UVOD 
 
Plan gospodarenja otpadom za općinu 
Tompojevci prihvaćen je 03. rujna 2008. godine, 
a u skladu je  sa Zakonom o otpadu. 
Plan je prihvatilo Općinsko Vijeće, a sukladno 
istom i članku 7. Zakona o izmjenama i 
dopunama zakona o otpadu, jednom godišnje ( do 
30. travnja tekuće godine ) Općinski načelnik je u 
obvezi podnijeti Općinskom Vijeću izvješće o 
izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih 
obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 
Prema obvezama i odgovornostima u 
gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o 
otpadu država je odgovorna za gospodarenje 
opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, 
županije i Grad Zagreb odgovorni su za 
gospodarenje svim vrstama otpada, osim za 
opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i općine 
odgovorni su za gospodarenje komunalnim 
otpadom i građevinskim otpadom. 
 
 
 

2. OPĆINA TOMPOJEVCI 
 
Na području Općine Tompojevci prema popisu 
stanovništva iz 2011. godine živi 1.565. 
stanovnika u naseljima: 
Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i 
Tompojevci. 
 
3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA 
KOMUNALNOG OTPADA 
 
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji 
nastaje u domaćinstvima na području općine 
Tompojevci vrši tvrtka Strunje trade d.o.o. iz 
Gradišta. Tako skupljeni otpad odvozi se na 
odlagalište otpada pod nazivom „Petrovačka 
dola“, a korisnici usluge odvoza i odlaganja 
otpada odlažu ga na različite načine: po 
domaćinstvima su podijeljene posude 120 l i 240 l  
kao i kod manjih pravnih osoba.  
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i 
pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki 
kontejneri sa groblja po pozivu.  
Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok 
kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i 
ponovo koriste. 
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava 
provodi se dva puta godišnje na način da građani 
iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema 
posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima.  
Općina Tompojevci zajedno sa Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost  nabavila je 
komunalnu opremu u 2010.godini. za opremanje 
reciklažnog dvorišta.  
 
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH 
DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 
ORGANIZIRANOG ODVOZA 
KOMUNALNOG OTPADA 
 
Općina Tompojevci je donijela Odluku o 
obveznom korištenju komunalne usluge 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada još 16. 
svibnja 2006. godine, Klasa: 011-01/06-04/05, 
Ur.broj: 2196/07-06-4 , što predstavlja dobar 
temelj za provedbu predloženih mjera u Planu 
gospodarenja otpadom. 
 
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR 
NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG 
OTPADA 
 
Na području Općine Tompojevci nema aktivnog 
legalnog odlagališta komunalnog otpada, već 
koncesionar sakupljeni komunalni otpad odvozi 
na odlagalište grada Vukovara tzv „Petrovačka 
dola“. 
 
6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG 
OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 
OTPADA 
 
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne 
pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez 
ikakvih dozvola. Takva odlagališta  sukladno 
Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
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moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se 
smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na 
podzemne vode. 
Na području Općine Tompojevci utvrđena su 
slijedeća divlja odlagališta otpada: 

- k.o. Berak – kč. br. 1280 „Donji Salaš“ 
- k.o. Čakovci – kč. br. 1778 „Bokšić 

 
7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE 
DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I 
OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA  
 
Općina Tompojevci je potpisala Ugovor s 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost dana 24. ožujka 2009. godine, Klasa: 
351-04/08-03/00035, Ur.broj: 563-03-RP-09-4 za 
saniranje divljih odlagališta komunalnog otpada 
na lokacijama „Donji Salaš“ i „Bokšić“,  te 
dodatak istom Ugovoru dana 03. srpnja i 17. 
prosinca 2009. godine o produženju roka za 
realizaciju sanacije do konca 2010. godine. Kako 
navedeni radovi nisu učinjeni do konca 2010. 
godine, tražilo se produženje Ugovora do konca 
2011. godine, ali radovi nisu započeti niti 
2011.godine. U  2012. godini Općina Tompojevci 
je svojim vlastitim sredstvima djelomično 
sanirala divlja odlagališta, a vrijednost izvedenih 
radova iznosi 30.737,09 kn. 
 
8. IZVORI I VISINA POTREBNIH 
SREDSTAVA ZA PROVEDBU SANACIJE 
DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA 
OPĆINE TOMPOJEVCI 
 
Općina Tompojevci je u 2009. godini izradila 
Geodetski elaborat i Plan sanacije s  
troškovnikom za oba divlja odlagališta, ukupne 
vrijednosti 72.570,00 kn, i dobila suglasnost 
Fonda na isti. Vlastito učešće općine u 
navedenom iznosu je 30%, a  Fonda 70%.  
Početkom sanacije deponije i izgradnjom 
reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja 
komunalnog otpada bit će na zadovoljavajućem 
nivou glede propisa, a i smanjit će se količine 
koje se odlažu na „Petrovačku dolu“..  
U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje 
aktivnosti oko zaštite okoliša i načina 
zbrinjavanja otpada. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Gabrijel Kujundžić 
 
 
 
 

     Temeljem članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 i 16/09), Općinsko 
vijeće Općine Tompojevci na svojoj 26. Sjednici 
održanoj dana 26. ožujka 2013. godine, donosi. 
 

O D L U K U 
o prijenosu poslovnog udjela 

 
Članak 1. 

 Prihvaća se ponuda Grada Vukovara od 28. 
siječnja 2013. god.  za prijenos poslovnog udjela 

od 3,9 % u trgovačkom društvu Hrvatskog radija 
Vukovar d.o.o.,čija je nominalna vrijednost 
4.017,00 kuna, a za koje će Grad Vukovara  
Općini  Tompojevci isplatiti iznos od 11.700,00 
kn. 
 

Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 

Tompojevci gosp. Gabrijel Kujundžić za 
potpisivanje Ugovora o prijenosu poslovnog 
udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio 
Vukovar d.o.o. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 

 
KLASA: 021-05/13-04/03 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
 
 Temeljem članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije br. 11/09 i 16/09), Općinsko 
vijeće Općine Tompojevci na 26. sjednici 
održanoj dana  26. ožujka 2013. god., donosi. 

 
ODLUKU  

o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara  
i tehnoloških eksplozija za općinu Tompojevci  
 

Članak 1. 
 U cilju ažurnosti i operativnosti sadržaja Plana 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za 
Općinu Tompojevci usvojenog na sjednici 
Općinskog vijeća Općine Tompojevci 30. 
listopada 2012. godine utvrđuje se izmjena 
podataka i to u slijedećim tekstualnim dijelovima: 

•  pod točkom 1.1. Na području 
Općine Tompojevci djeluje 
osnovno središnje 
dobrovoljno vatrogasno 
društvo DVD Tompojevci, 
A.G. Matoša 1, s područjem 
odgovornosti i djelovanja na 
cijelom području Općine 
Tompojevci  - ime i prezime 
zamjenika zapovjednika DVD 
Tompojevci i broj telefona 
mijenja se i glasi: 
„ Zdravko Krupa, tel: 032/514-
240 

 
Članak 2. 

     U ostalim dijelovima Plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija za općinu Tompojevci 
sadržaj Plana ostaje isti, s tim da se  promjene iz 
članka 1. ove Odluke protežu kroz cijeli sadržaj 
Plana. 
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Članak 3. 
 Odluke koje su usklađene sa Zakonom o zaštiti 
od požara, Zakonom o prekršajima i Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu su: 

- Odluka o mjerama zaštite od požara za 
vrijeme žetve i vršidbe 

- Odluka o spaljivanju suhe trave, korova, 
raslinja i biljnog otpada 

- Odluka o organizaciji i radu 
dimnjačarske službe, 

- Odluka o agrotehničkim mjerama, 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, te mjerama 
zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu na području Općine 
Tompojevci. 

 
Članak 4. 

 Provedbeni i operativni planovi zaštite od 
požara su: 

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
otvorenog prostora i građevina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara 

- Naredba  
- Zaključak 

 
Članak 5. 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 810-01/13-04/01 
URBROJ: 2196/07-13- 1 
Tompojevci, 26. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
 
     Na temelju članka 14. st.4. Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/11 i 12/12),  članka 
31.  Statuta Općine Tompojevci ( „Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 
11/09 i 16/09), Općinsko vijeće općine 
Tompojevci na 26.  sjednici održanoj 26. ožujka 
2013.  godine  donijelo je 

 
O D L U K U 

o popisu pravnih osoba od posebnog interesa 
za Općinu Tompojevci 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih 
osoba od posebnog interesa za Općinu 
Tompojevci u smislu Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11 i 
12/12). 
 

Članak 2. 
     Pravna  osoba iz stavka 1. ovog članka je 
trgovačko društvo - Vodovod  grada Vukovara d. 
o. o., za vodoopskrbu i odvodnju  u kojem Općina 

Tompojevci ima udjele u vlasništvu (kapitalu 
društva).  

 
Članak 3. 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 021-05/13-04/02 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci,  26. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 

 
 
     Temeljem članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 11/09 i 16/09), Općinsko 
vijeće Općine Tompojevci na svojoj 26. sjednici 
održanoj dana 26. ožujka 2013. godine, donosi: 

 
O D L U K U 

 
Članak 1. 

     Prihvaća se u cijelosti Izvješće o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti naplate prihoda u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave Vukovarsko – srijemske županije, 
Državnog ureda za reviziju, područnog ureda 
Osijek kojim je obavljena revizija i za Općinu 
Tompojevci  u razdoblju od 21. ožujka 2012. do 
19. ožujka 2013. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 041-01/13-04/01 
URBROJ:  2196/07-13-1 
Tompojevci,  26. ožujka  2013.godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dalibor Bajči 
 
 

 
 
    Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 174/04. i 79/07, 38/09 i 127/10)) i 
članka 31 Statuta Općine Tompojevci  („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
11/09 i 16/09), Općinsko vijeće na 26. sjednici 
održanoj dana 26. ožujka 2013. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izmjena i dopuna  Procjene 

ugroženosti materijalnih i 
 kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i 

tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 
za područje Općine Tompojevci 
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Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

I. 
     Usvaja se Izmjena i dopuna  Procjene 
ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara  i 
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških 
katastrofa i velikih nesreća  za područje Općine 
Tompojevci 

 
II. 

     Procjena je sastavni dio ove odluke. 
 

III. 
     Ova odluka stupa na snagu  osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
IV. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti odluka o usvajanju Procjene objavljene u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije br. 14/09 
 
KLASA: 810-01/13-04/02 
URBROJ. 2196/07-13-1 
Tompojevci, 26. ožujka  2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
87/08 i 136/12), te članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 i 16/09 ) Općinsko 
vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj 26.ožujka 
2013. godine 
 

I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE 
TOMPOJEVCI ZA 2013. 

GODINU 
 
I. OPĆI 

 
Članak 1. 

     Proračun Općine Tompojevci za 2013. godinu 
( u daljnjem tekstu Proračun ) sadrži: 
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 PLAN Povećanje/   NOVI PLAN 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA               Smanjenje 

Prihodi poslovanja 4.119.787,00 kn 1.650.955,00 kn 5.770.742,00 kn 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 106.580,00 kn 0,00 kn 106.580,00 kn 

Rashodi poslovanja 3.117.427,00 kn 110.645,00 kn 3.228.072,00 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.108.940,00 kn 1.987.610,00 kn 3.096.550,00 kn 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn -447.300,00 kn -447.300,00 kn 

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ  0,00 kn 447.300,00 kn 447.300,00 kn 

PRETHODNIH GODINA 

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA  0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

IZ PRETHODNIH GODINA + NETO  

FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE 

 
 Članak 2. 
      Prihodi i rashodi proračuna utvrđeni su u Računu 
prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji 
kako slijedi: 
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 I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2013. GODINU 

 PRIHODI I PRIMICI 

 Račun/ Opis PLAN Povećanje/              NOVI PLAN 

 Pozicija                                                        Smanjenje 

 1 2 3 4 5 

 6 Prihodi poslovanja 4.119.787,00 1.650.955,00 5.770.742,00 

 61 Prihodi od poreza 1.429.600,00 0,00 1.429.600,00 

 611 Porez i prirez na dohodak 1.328.600,00 0,00 1.328.600,00 

 613 Porezi na imovinu 82.000,00 0,00 82.000,00 

 614 Porezi na robu i usluge 19.000,00 0,00 19.000,00 

 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 1.691.737,00 1.649.080,00 3.340.817,00 

 633 Pomoći iz proračuna  1.585.422,00 413.500,00 1.998.922,00 

 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 106.315,00 1.235.580,00 1.341.895,00 

 64 Prihodi od imovine 514.950,00 1.875,00 516.825,00 

 641 Prihodi od financijske imovine 10.000,00 1.875,00 11.875,00 

 642 Prihodi od nefinancijske imovine 504.950,00 0,00 504.950,00 

 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 383.500,00 0,00 383.500,00 

 651 Administrativne (upravne) pristojbe 28.500,00 0,00 28.500,00 

 652 Prihodi po posebnim propisima 75.000,00 0,00 75.000,00 

 653 Komunalni doprinos i naknada 280.000,00 0,00 280.000,00 

 66 Ostali prihodi 100.000,00 0,00 100.000,00 
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 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države  100.000,00 0,00 100.000,00 

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 106.580,00 0,00 106.580,00 

 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 106.580,00 0,00 106.580,00 

 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 106.580,00 0,00 106.580,00 

 UKUPNO 4.226.367,00 1.650.955,00 5.877.322,00  
 

 I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2013. GODINU 

 RASHODI I IZDACI 

 Račun/ Opis PLAN Povećanje/ NOVI PLAN 

 Pozicija Smanjenje 

 1 2 3 4 5 

 3 Rashodi poslovanja 3.117.427,00 110.645,00 3.228.072,00 

 31 Rashodi za zaposlene 930.312,00 0,00 930.312,00 

 311 Plaće 770.970,00 0,00 770.970,00 

 312 Ostali rashodi za zaposlene 42.100,00 0,00 42.100,00 

 313 Doprinosi na plaće 117.242,00 0,00 117.242,00 

 32 Materijalni rashodi 1.683.712,00 80.645,00 1.764.357,00 

 321 Naknade troškova zaposlenima 139.400,00 0,00 139.400,00 

 322 Rashodi za materijal i energiju 358.700,00 -9.330,00 349.370,00 

 323 Rashodi za usluge 813.200,00 28.875,00 842.075,00 

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.700,00 0,00 3.700,00 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 368.712,00 61.100,00 429.812,00 
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 34 Financijski rashodi 20.100,00 0,00 20.100,00 

 343 Ostali financijski rashodi 20.100,00 0,00 20.100,00 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 151.180,00 0,00 151.180,00 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 151.180,00 0,00 151.180,00 

 38 Ostali rashodi 332.123,00 30.000,00 362.123,00 

 381 Tekuće donacije 332.123,00 0,00 332.123,00 

 382 Kapitalne donacije 0,00 30.000,00 30.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.108.940,00 1.987.610,00 3.096.550,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.108.940,00 1.987.610,00 3.096.550,00 

 421 Građevinski objekti 1.051.940,00 1.977.610,00 3.029.550,00 

 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 10.000,00 15.000,00 

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 52.000,00 0,00 52.000,00 

 UKUPNO 4.226.367,00 2.098.255,00 6.324.622,00 

 
 

 I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2013. GODINU 

 POSEBNI DIO 

 Račun/Pozicija/Gfs Opis PLAN Povećanje/ NOVI PLAN 

 Prog/Akt/Projekt                     Smanjenje 

 1 2   3           4 5 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 135.996,00 68.100,00 204.096,00 

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 135.996,00 68.100,00 204.096,00 
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Program 1001 REDOVNA DJELATNOST 135.996,00 68.100,00 204.096,00 

 A100101 REDOVNA DJELATNOST 75.000,00 0,00 75.000,00 

Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 75.000,00 0,00 75.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 75.000,00 

 32 Materijalni rashodi 75.000,00 0,00 75.000,00 

 322 0111 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 

 329 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.000,00 0,00 74.000,00 

 A100102 POLITIČKE STRANKE 14.296,00 0,00 14.296,00 

Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 14.296,00 0,00 14.296,00 

 3 Rashodi poslovanja 14.296,00 0,00 14.296,00 

 38 Ostali rashodi 14.296,00 0,00 14.296,00 

 381 0111 Tekuće donacije 14.296,00 0,00 14.296,00 

 A100103 IZBORI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELA 46.700,00 68.100,00 114.800,00 

Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 37.800,00 0,00 37.800,00 

 3 Rashodi poslovanja 37.800,00 0,00 37.800,00 

 32 Materijalni rashodi 37.800,00 0,00 37.800,00 

 323 0111 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 

 329 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.800,00 0,00 34.800,00 
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 Izvor:  04 Pomoći 8.900,00 68.100,00 77.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 8.900,00 68.100,00 77.000,00 

 32 Materijalni rashodi 8.900,00 68.100,00 77.000,00 

 323 0111 Rashodi za usluge 0,00 7.000,00 7.000,00 

 329 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.900,00 61.100,00 70.000,00 

RAZDJEL 002 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA 428.851,00 0,00 428.851,00 

GLAVA 00201 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA 428.851,00 0,00 428.851,00 

Program 2001 REDOVNA DJELATNOST 404.451,00 0,00 404.451,00 

 A200101 REDOVNA DJELATNOST 374.451,00 0,00 374.451,00 

Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 371.951,00 0,00 371.951,00 

 3 Rashodi poslovanja 371.951,00 0,00 371.951,00 

 31 Rashodi za zaposlene 143.139,00 0,00 143.139,00 

 311 0111 Plaće 116.700,00 0,00 116.700,00 

 312 0111 Ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 0,00 8.700,00 

 313 0111 Doprinosi na plaće 17.739,00 0,00 17.739,00 

 32 Materijalni rashodi 228.812,00 0,00 228.812,00 

 321 0111 Naknade troškova zaposlenima 21.700,00 0,00 21.700,00 

 322 0111 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 0,00 35.000,00 

 323 0111 Rashodi za usluge 42.500,00 0,00 42.500,00 

 324 0111 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.700,00 0,00 3.700,00 
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 329 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.912,00 0,00 125.912,00 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 2.500,00 0,00 2.500,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 

 32 Materijalni rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00 

 322 0111 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 0,00 2.500,00 

 K200107 LEGALIZACIJA  OBJEKATA 30.000,00 0,00 30.000,00 

Funkcija 0443 Građevinarstvo 

 Izvor:  04 Pomoći 30.000,00 0,00 30.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 30.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 30.000,00 

 421 0443 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 30.000,00 

Program 2003 OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA GRAĐANA OPĆINE  8.000,00 0,00 8.000,00 

 A200105 OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA GRAĐANA OPĆINE 8.000,00 0,00 8.000,00 

Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 8.000,00 0,00 8.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 8.000,00 

 32 Materijalni rashodi 8.000,00 0,00 8.000,00 

 329 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 8.000,00 

Program 2004 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE 11.400,00 0,00 11.400,00 

 A200106 OBILEŽAVANJE DANA OPĆINE 11.400,00 0,00 11.400,00 

Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 
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 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 11.400,00 0,00 11.400,00 

 3 Rashodi poslovanja 11.400,00 0,00 11.400,00 

 32 Materijalni rashodi 11.400,00 0,00 11.400,00 

 329 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.400,00 0,00 11.400,00 

Program 2006 REDOVNA DJELATNOST LAGA 5.000,00 0,00 5.000,00 

 A200109 SUFINANCIRANJE LAG-a 5.000,00 0,00 5.000,00 

Funkcija 0620 Razvoj zajednice   

 Izvor:  04 Pomoći 5.000,00 0,00 5.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 

 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 

 381 0620 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 5.000,00 

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.661.520,00 2.030.155,00 5.691.675,00 

GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.487.520,00 2.030.155,00 5.517.675,00 

Program 3001 REDOVNA DJELATNOST 572.768,00 6.875,00 579.643,00 

 A300101 REDOVNA DJELATNOST 572.768,00 1.875,00 574.643,00 

Funkcija 0131 Opće usluge vezane uz službenike 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 522.768,00 0,00 522.768,00 

 3 Rashodi poslovanja 522.768,00 0,00 522.768,00 

 31 Rashodi za zaposlene 317.738,00 0,00 317.738,00 

 311 0131 Plaće 246.820,00 0,00 246.820,00 

 312 0131 Ostali rashodi za zaposlene 33.400,00 0,00 33.400,00 
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 313 0131 Doprinosi na plaće 37.518,00 0,00 37.518,00 

 32 Materijalni rashodi 203.930,00 0,00 203.930,00 

 321 0131 Naknade troškova zaposlenima 57.020,00 0,00 57.020,00 

 322 0131 Rashodi za materijal i energiju 6.500,00 0,00 6.500,00 

 323 0131 Rashodi za usluge 125.410,00 0,00 125.410,00 

 329 0131 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 

 34 Financijski rashodi 1.100,00 0,00 1.100,00 

 343 0131 Ostali financijski rashodi 1.100,00 0,00 1.100,00 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 20.000,00 1.875,00 21.875,00 

 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 1.875,00 21.875,00 

 32 Materijalni rashodi 20.000,00 1.875,00 21.875,00 

 322 0131 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 

 323 0131 Rashodi za usluge 0,00 1.875,00 1.875,00 

 Izvor:  04 Pomoći 30.000,00 0,00 30.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 

 32 Materijalni rashodi 14.000,00 0,00 14.000,00 

 322 0131 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 0,00 14.000,00 

 34 Financijski rashodi 16.000,00 0,00 16.000,00 

 343 0131 Ostali financijski rashodi 16.000,00 0,00 16.000,00 

 A300102 GRIJANJE I PRIKLJUČAK NA PLINSKU MREŽU 0,00 5.000,00 5.000,00 

Funkcija 0443 Građevinarstvo 
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 Izvor:  04 Pomoći 0,00 5.000,00 5.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 5.000,00 5.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 5.000,00 5.000,00 

 421 0443 Građevinski objekti 0,00 5.000,00 5.000,00 

Program 3002 SOCIJALNA SKRB 151.180,00 0,00 151.180,00 

 A300203 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 20.000,00 0,00 20.000,00 

Funkcija 1040 Obitelj i djeca   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  20.000,00 0,00 20.000,00 

 372 1040 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 0,00 20.000,00 

 A300204 OSTALE POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA 106.480,00 0,00 106.480,00 

Funkcija 1040 Obitelj i djeca   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 106.480,00 0,00 106.480,00 

 3 Rashodi poslovanja 106.480,00 0,00 106.480,00 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  106.480,00 0,00 106.480,00 

 372 1040 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 106.480,00 0,00 106.480,00 

 A300205 POMOĆ ZA OGRIJEV 24.700,00 0,00 24.700,00 

Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima   

 Izvor:  04 Pomoći 24.700,00 0,00 24.700,00 

 3 Rashodi poslovanja 24.700,00 0,00 24.700,00 
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 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  24.700,00 0,00 24.700,00 

 372 1070 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.700,00 0,00 24.700,00 

Program 3003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 308.815,00 0,00 308.815,00 

 A300304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 20.000,00 0,00 20.000,00 

Funkcija 0610 Razvoj stanovanja   

 Izvor:  04 Pomoći 20.000,00 0,00 20.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 

 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 

 323 0610 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 

 T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 133.000,00 0,00 133.000,00 

Funkcija 0640 Ulična rasvjeta   

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 100.000,00 0,00 100.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 

 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 

 322 0640 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 100.000,00 

 Izvor:  04 Pomoći 33.000,00 0,00 33.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 33.000,00 0,00 33.000,00 

 32 Materijalni rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 

 322 0640 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 8.000,00 

 323 0640 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 25.000,00 

 T300303 ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE I GROBLJA 155.815,00 0,00 155.815,00 
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Funkcija 0610 Razvoj stanovanja   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 7.000,00 0,00 7.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 329 0610 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 

 422 0610 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 5.000,00 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 30.000,00 0,00 30.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 

 32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 

 322 0610 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 30.000,00 

 Izvor:  04 Pomoći 118.815,00 0,00 118.815,00 

 3 Rashodi poslovanja 118.815,00 0,00 118.815,00 

 31 Rashodi za zaposlene 97.315,00 0,00 97.315,00 

 311 0610 Plaće 84.450,00 0,00 84.450,00 

 313 0610 Doprinosi na plaće 12.865,00 0,00 12.865,00 

 32 Materijalni rashodi 21.500,00 0,00 21.500,00 

 321 0610 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 0,00 9.000,00 

 323 0610 Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 12.500,00 

Program 3004 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 917.000,00 1.972.610,00 2.889.610,00 
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 A300401 AUTOBUSNA UGIBALIŠTA 0,00 15.000,00 15.000,00 

Funkcija 0451 Cestovni promet 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 15.000,00 15.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.000,00 15.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.000,00 15.000,00 

 421 0451 Građevinski objekti 0,00 15.000,00 15.000,00 

 A300402 DOM KULTURE BOKŠIĆ 0,00 50.000,00 50.000,00 

Funkcija 0443 Građevinarstvo 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 50.000,00 50.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 

 421 0443 Građevinski objekti 0,00 50.000,00 50.000,00 

 A300405 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 30.000,00 0,00 30.000,00 

Funkcija 0443 Građevinarstvo 

 Izvor:  04 Pomoći 30.000,00 0,00 30.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 30.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 30.000,00 

 426 0443 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 30.000,00 

 A300407 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 0,00 1.203.750,00 1.203.750,00 

Funkcija 0640 Ulična rasvjeta   

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 1.203.750,00 1.203.750,00 
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 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.203.750,00 1.203.750,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.203.750,00 1.203.750,00 

 421 0640 Građevinski objekti 0,00 1.203.750,00 1.203.750,00 

 K300401 NERAZVRSTANE CESTE 0,00 648.360,00 648.360,00 

Funkcija 0451 Cestovni promet 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 648.360,00 648.360,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 648.360,00 648.360,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 648.360,00 648.360,00 

 421 0451 Građevinski objekti 0,00 648.360,00 648.360,00 

 K300402 SANACIJA NOGOSTUPA 87.000,00 0,00 87.000,00 

Funkcija 0451 Cestovni promet 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 72.000,00 0,00 72.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.000,00 0,00 72.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 72.000,00 0,00 72.000,00 

 421 0451 Građevinski objekti 72.000,00 0,00 72.000,00 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 15.000,00 0,00 15.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 15.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 15.000,00 

 421 0451 Građevinski objekti 15.000,00 0,00 15.000,00 

 K300403 MRTVAČNICE 800.000,00 0,00 800.000,00 

Funkcija 0443 Građevinarstvo 
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 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 150.000,00 0,00 150.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 

 421 0443 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 150.000,00 

 Izvor:  04 Pomoći 615.000,00 0,00 615.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 615.000,00 0,00 615.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 615.000,00 0,00 615.000,00 

 421 0443 Građevinski objekti 615.000,00 0,00 615.000,00 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 35.000,00 0,00 35.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 0,00 35.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 35.000,00 

 421 0443 Građevinski objekti 35.000,00 0,00 35.000,00 

 K300409 VODOVODNA MREŽA 0,00 55.500,00 55.500,00 

Funkcija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 55.500,00 55.500,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 55.500,00 55.500,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 55.500,00 55.500,00 

 421 0455 Građevinski objekti 0,00 55.500,00 55.500,00 

Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI 71.000,00 0,00 71.000,00 

 A300501 REDOVNA DJELATNOST-KUD JOAKIM GOVLJA 10.000,00 0,00 10.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   
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 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 0,00 10.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 

 38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 

 A300502 REDOVNA DJELATNOST-KUD PETEFI ŠANDOR 10.000,00 0,00 10.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 0,00 10.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 

 38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 

 A300503 REDOVNA DJELATNOST-KUD ZRINSKI 10.000,00 0,00 10.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 0,00 10.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 

 38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 

 A300504 REDOVNA DJELATNOST  - KUD MLADOST 10.000,00 0,00 10.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 0,00 10.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 

 38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 
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 381 0820 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 

 A300505 KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI 20.000,00 0,00 20.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 20.000,00 0,00 20.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 

 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 

 K300506 NARODNA KNJIŽNICA 11.000,00 0,00 11.000,00 

Funkcija 0443 Građevinarstvo 

 Izvor:  04 Pomoći 11.000,00 0,00 11.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 11.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 0,00 11.000,00 

 426 0443 Nematerijalna proizvedena imovina 11.000,00 0,00 11.000,00 

Program 3006 JAVNE POTREBE U SPORTU 36.950,00 30.000,00 66.950,00 

 A300601 REDOVNA DJELATNOST NK TOMPOJEVCI 15.500,00 30.000,00 45.500,00 

Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 500,00 0,00 500,00 

 3 Rashodi poslovanja 500,00 0,00 500,00 

 32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00 

 323 0810 Rashodi za usluge 500,00 0,00 500,00 

 Izvor:  04 Pomoći 15.000,00 30.000,00 45.000,00 
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 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 30.000,00 45.000,00 

 38 Ostali rashodi 15.000,00 30.000,00 45.000,00 

 381 0810 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 15.000,00 

 382 0810 Kapitalne donacije 0,00 30.000,00 30.000,00 

 A300602 REDOVNA DJELATNOST RIBOLOVNE UDRUGE 2.000,00 0,00 2.000,00 

Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 381 0810 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 

 A300604 REDOVNA DJELATNOST ŠAHOVSKI KLUB 4.000,00 0,00 4.000,00 

Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 4.000,00 0,00 4.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 4.000,00 

 38 Ostali rashodi 4.000,00 0,00 4.000,00 

 381 0810 Tekuće donacije 4.000,00 0,00 4.000,00 

 A300606 REDOVNA DJELATNOST NK SOKOL BERAK 15.450,00 0,00 15.450,00 

Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 15.000,00 0,00 15.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 

 38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 15.000,00 
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 381 0810 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 15.000,00 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 450,00 0,00 450,00 

 3 Rashodi poslovanja 450,00 0,00 450,00 

 32 Materijalni rashodi 450,00 0,00 450,00 

 323 0810 Rashodi za usluge 450,00 0,00 450,00 

Program 3007 RELIGIJA 35.000,00 0,00 35.000,00 

 A300701 VJERSKE ZAJEDNICE 35.000,00 0,00 35.000,00 

Funkcija 0840 Religijske i druge službe zajednice   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 35.000,00 0,00 35.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 35.000,00 

 38 Ostali rashodi 35.000,00 0,00 35.000,00 

 381 0840 Tekuće donacije 35.000,00 0,00 35.000,00 

Program 3008 OSTALE UDRUGE 34.000,00 0,00 34.000,00 

 A300801 REDOVNA DJELATNOST TINTL 24.000,00 0,00 24.000,00 

Funkcija 0620 Razvoj zajednice   

 Izvor:  04 Pomoći 24.000,00 0,00 24.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 24.000,00 0,00 24.000,00 

 38 Ostali rashodi 24.000,00 0,00 24.000,00 

 381 0620 Tekuće donacije 24.000,00 0,00 24.000,00 

 A300802 REDOVNA DJELATNOST HRVATSKA ŽENA 3.000,00 0,00 3.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   
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 Izvor:  04 Pomoći 3.000,00 0,00 3.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 

 38 Ostali rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 3.000,00 0,00 3.000,00 

 A300804 REDOVNA DJELATNOST UHDDR 1.000,00 0,00 1.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 1.000,00 0,00 1.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 

 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 

 A300805 REDOVNA DJELATNOST UDVDR 1.000,00 0,00 1.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 1.000,00 0,00 1.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 

 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 

 A300806 UDRUGA POTROŠAĆA 4.000,00 0,00 4.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 
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 381 0820 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 

 Izvor:  04 Pomoći 2.000,00 0,00 2.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 329 0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 A300809 REDOVNA DJELATNOST UDRGE LUČ 1.000,00 0,00 1.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 1.000,00 0,00 1.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 

 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 

Program 3009 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO  83.400,00 0,00 83.400,00 

 A300901 REDOVNA DJELATNOST U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 60.400,00 0,00 60.400,00 

Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje 

 Izvor:  04 Pomoći 60.400,00 0,00 60.400,00 

 3 Rashodi poslovanja 60.400,00 0,00 60.400,00 

 32 Materijalni rashodi 18.400,00 0,00 18.400,00 

 322 0911 Rashodi za materijal i energiju 15.700,00 0,00 15.700,00 

 323 0911 Rashodi za usluge 2.200,00 0,00 2.200,00 

 329 0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 500,00 

 38 Ostali rashodi 42.000,00 0,00 42.000,00 
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 381 0911 Tekuće donacije 42.000,00 0,00 42.000,00 

 A300904 SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA 10.000,00 0,00 10.000,00 

Funkcija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 

 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 0,00 10.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 

 38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 

 381 0922 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 

 A300905 REDOVNA DJELATNOST DND-a 2.000,00 0,00 2.000,00 

Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 381 0911 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 

 K300905 PODRUČNA ŠKOLA 11.000,00 0,00 11.000,00 

Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje 

 Izvor:  04 Pomoći 11.000,00 0,00 11.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 11.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 0,00 11.000,00 

 426 0911 Nematerijalna proizvedena imovina 11.000,00 0,00 11.000,00 

Program 3010 MLADEŽ 7.200,00 0,00 7.200,00 

 A301001 KLUB MLADIH 7.200,00 0,00 7.200,00 
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Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 7.200,00 0,00 7.200,00 

 3 Rashodi poslovanja 7.200,00 0,00 7.200,00 

 38 Ostali rashodi 7.200,00 0,00 7.200,00 

 381 0820 Tekuće donacije 7.200,00 0,00 7.200,00 

Program 3011 NACIONALNE MANJINE 3.000,00 0,00 3.000,00 

 A301101 REDOVNA DJELATNOST RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 2.000,00 0,00 2.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  04 Pomoći 2.000,00 0,00 2.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 

 A301102 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE1.000,00 0,00 1.000,00 

Funkcija 0820 Službe kulture   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 1.000,00 0,00 1.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 

 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 

 381 0820 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 

Program 3012 GOSPODARSTVO 556.580,00 0,00 556.580,00 

 A301201 PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 46.000,00 0,00 46.000,00 

Funkcija 0421 Poljoprivreda 
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 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 46.000,00 0,00 46.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 46.000,00 0,00 46.000,00 

 32 Materijalni rashodi 46.000,00 0,00 46.000,00 

 323 0421 Rashodi za usluge 26.000,00 0,00 26.000,00 

 329 0421 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 

 K301204 CESTE 106.580,00 0,00 106.580,00 

Funkcija 0451 Cestovni promet 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 106.580,00 0,00 106.580,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 106.580,00 0,00 106.580,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 106.580,00 0,00 106.580,00 

 421 0451 Građevinski objekti 106.580,00 0,00 106.580,00 

 K301205 NAVODNJAVANJE 18.360,00 0,00 18.360,00 

Funkcija 0421 Poljoprivreda 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 18.360,00 0,00 18.360,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.360,00 0,00 18.360,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.360,00 0,00 18.360,00 

 421 0421 Građevinski objekti 18.360,00 0,00 18.360,00 

 T301202 NASIPAVANJE POLJSKIH PUTEVA 385.640,00 0,00 385.640,00 

Funkcija 0421 Poljoprivreda 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 385.640,00 0,00 385.640,00 

 3 Rashodi poslovanja 385.640,00 0,00 385.640,00 
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 32 Materijalni rashodi 385.640,00 0,00 385.640,00 

 323 0421 Rashodi za usluge 385.640,00 0,00 385.640,00 

Program 3013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 86.905,00 0,00 86.905,00 

 A301301 CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 2.000,00 0,00 2.000,00 

Funkcija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani   

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 329 0360 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 A301302 VATROGASTVO 72.905,00 0,00 72.905,00 

Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 72.905,00 0,00 72.905,00 

 3 Rashodi poslovanja 72.905,00 0,00 72.905,00 

 38 Ostali rashodi 72.905,00 0,00 72.905,00 

 381 0320 Tekuće donacije 72.905,00 0,00 72.905,00 

 A301303 HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA 2.000,00 0,00 2.000,00 

Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite   

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 

 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 

 381 0320 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 
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 K301302 SANACIJA OBJEKTA DVD-a 10.000,00 0,00 10.000,00 

Funkcija 0443 Građevinarstvo 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 

 421 0443 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 

Program 3014 POMOĆ U KUĆI 484.000,00 670,00 484.670,00 

 A301401 REDOVNA DJELATNOST 484.000,00 670,00 484.670,00 

Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima   

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 54.500,00 0,00 54.500,00 

 3 Rashodi poslovanja 54.500,00 0,00 54.500,00 

 32 Materijalni rashodi 51.500,00 0,00 51.500,00 

 321 1070 Naknade troškova zaposlenima 50.500,00 0,00 50.500,00 

 323 1070 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 

 34 Financijski rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 

 343 1070 Ostali financijski rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 19.500,00 0,00 19.500,00 

 3 Rashodi poslovanja 19.500,00 0,00 19.500,00 

 32 Materijalni rashodi 19.500,00 0,00 19.500,00 

 321 1070 Naknade troškova zaposlenima 500,00 0,00 500,00 

 322 1070 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 0,00 19.000,00 
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 Izvor:  04 Pomoći 410.000,00 670,00 410.670,00 

 3 Rashodi poslovanja 410.000,00 670,00 410.670,00 

 31 Rashodi za zaposlene 372.120,00 0,00 372.120,00 

 311 1070 Plaće 323.000,00 0,00 323.000,00 

 313 1070 Doprinosi na plaće 49.120,00 0,00 49.120,00 

 32 Materijalni rashodi 37.880,00 670,00 38.550,00 

 321 1070 Naknade troškova zaposlenima 680,00 0,00 680,00 

 322 1070 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 670,00 13.670,00 

 323 1070 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 

 329 1070 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.200,00 0,00 4.200,00 

Program 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA 129.000,00 20.000,00 149.000,00 

 A301501 ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA 97.000,00 0,00 97.000,00 

Funkcija 0530 Smanjenje zagađivanja   

 Izvor:  04 Pomoći 97.000,00 0,00 97.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 97.000,00 0,00 97.000,00 

 32 Materijalni rashodi 97.000,00 0,00 97.000,00 

 323 0530 Rashodi za usluge 97.000,00 0,00 97.000,00 

 A301502 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 32.000,00 0,00 32.000,00 

Funkcija 0530 Smanjenje zagađivanja   

 Izvor:  04 Pomoći 32.000,00 0,00 32.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 32.000,00 0,00 32.000,00 
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 32 Materijalni rashodi 32.000,00 0,00 32.000,00 

 323 0530 Rashodi za usluge 32.000,00 0,00 32.000,00 

 A301503 UKLANJANJE STARIH OBJEKATA 0,00 20.000,00 20.000,00 

Funkcija 0530 Smanjenje zagađivanja   

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 20.000,00 20.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 20.000,00 

 32 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 20.000,00 

 323 0530 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 20.000,00 

Program 3017 CRVENI KRIŽ 10.722,00 0,00 10.722,00 

 A301701 REDOVNA DJELATNOS CRVENOG KRIŽA 10.722,00 0,00 10.722,00 

Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima   

 Izvor:  04 Pomoći 10.722,00 0,00 10.722,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.722,00 0,00 10.722,00 

 38 Ostali rashodi 10.722,00 0,00 10.722,00 

 381 1070 Tekuće donacije 10.722,00 0,00 10.722,00 

GLAVA 00302 MJESNI ODBORI 174.000,00 0,00 174.000,00 

Program 3021 MJESNI ODBORI 174.000,00 0,00 174.000,00 

 A302101 REDOVNA DJELATNOST VJEĆA MJESNOG ODBORA 174.000,00 0,00 174.000,00 

Funkcija 0133 Ostale opće usluge 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 56.000,00 0,00 56.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 56.000,00 -10.000,00 46.000,00 
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 32 Materijalni rashodi 56.000,00 -10.000,00 46.000,00 

 322 0133 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 

 323 0133 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 

 329 0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 6.000,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 10.000,00 10.000,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 10.000,00 

 422 0133 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 10.000,00 

 Izvor:  04 Pomoći 118.000,00 0,00 118.000,00 

 3 Rashodi poslovanja 118.000,00 0,00 118.000,00 

 32 Materijalni rashodi 118.000,00 0,00 118.000,00 

 322 0133 Rashodi za materijal i energiju 64.000,00 0,00 64.000,00 

 329 0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.000,00 0,00 54.000,00 

 UKUPNO 4.226.367,00 2.098.255,00 6.324.622,00 

 
Članak 3. 

     I Rebalans Proračuna Općine Tompojevci stupa na 
snagu danom objave u " Službenom vijesniku"   
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 400-08/12-04/01 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci,  26. ožujka 2013 godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 
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     Općinsko vijeće općine Tompojevci na svojoj 
sjednici održanoj  26.ožujka 2013 godine, 
temeljem članka 108 i članka 109.  Zakona o 
Proračunu („Narodne novine“ ReN br. 87/08 i 
136/12), te članka 31.  Statuta općine Tompojevci 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije br. 11/09 i 16/09 )  donosi: 
 

 

O D L U K U 
o usvajanju godišnjeg izvještaja  o izvršenju 

Proračuna Općine Tompojevci za 2012. godinu 
 
I. OPĆI DIO 

 Članak 1.  
     Godišnji izvještaj Proračuna općine 
Tompojevci za  2012. godinu ( u daljnjem tekstu: 
Proračun) sadrži: 

A.  RAČUNA PRIHODA I RASHODA                  PLAN        IZVRŠENJE       INDEX 
Prihodi poslovanja                                           3.411.165,00 kn           3.015.389,11 kn     88,40 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          113.920,00 kn                             99.255,13 kn     87,13 

Rashodi poslovanja                                          3.433.215,00 kn           3.089.427,89 kn     89,99 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          625.790,00 kn              195.240,82 kn     31,20 
 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK                            -533.920,00 kn                      -170.024,47 kn 

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA       
 
          533.920,00 kn                     170.024,47 kn  

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA   
Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                        0,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                   0,00 kn 

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                        0,00 kn 
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA 
 IZ PRETHODNIH  GODINA                                                             975.422,21 kn 

 
 
Članak 2. 

     Raspoloživim sredstvima prenesenih viškova u 
iznosu od  975,422,21 kn financirat će se rashodi   
poslovanja i nabava nefinancijske imovine u 2013 
godini. 

 
Članak 3. 

     Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj i 
funkcionalnoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu 
prihoda i rashoda kako slijedi: 
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 OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU 

 PRIHODI I PRIMICI 

 Račun/ Opis IZVRŠENJE 2011 TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 2012 Indeks 5/3 Indeks 5/4 

 1 2 3 4 5 6 7 

 6 Prihodi poslovanja 3.020.349,09 3.411.165,00 3.015.389,11 99,84 88,40 

 61 Prihodi od poreza 1.160.997,22 1.409.000,00 1.347.769,20 116,09 95,65 

 611 Porez i prirez na dohodak 1.094.249,31 1.300.000,00 1.240.875,96 113,40 95,45 

 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  1.094.249,31 1.300.000,00 1.240.875,96 113,40 95,45 

 613 Porezi na imovinu 56.262,82 90.000,00 91.283,01 162,24 101,43 

 6134 Povremeni porezi na imovinu 56.262,82 90.000,00 91.283,01 162,24 101,43 

 614 Porezi na robu i usluge 10.485,09 19.000,00 15.610,23 148,88 82,16 

 6142 Porez na promet 1.021,78 3.000,00 983,54 96,26 32,78 

 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 9.463,31 16.000,00 14.626,69 154,56 91,42 

 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata  1.256.832,67 1.326.885,00 969.976,20 77,18 73,10 

 633 Pomoći iz proračuna  751.251,25 806.885,00 740.072,51 98,51 91,72 

 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 701.251,25 756.885,00 690.072,51 98,41 91,17 

 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna  50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 

 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 505.581,42 520.000,00 229.903,69 45,47 44,21 

 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 505.581,42 520.000,00 229.903,69 45,47 44,21 

 64 Prihodi od imovine 336.412,31 499.850,00 517.329,69 153,78 103,50 
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 641 Prihodi od financijske imovine 7.530,23 10.000,00 3.766,83 50,02 37,67 

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 7.530,23 10.000,00 3.766,83 50,02 37,67 

 642 Prihodi od nefinancijske imovine 328.882,08 489.850,00 513.562,86 156,15 104,84 

 6421 Naknade za koncesije 12.638,00 14.000,00 11.112,22 87,93 79,37 

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 316.244,08 474.450,00 501.550,64 158,60 105,71 

 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

 6429 64290 0,00 900,00 900,00 0,00 100,00 

 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim  265.992,87 175.430,00 180.314,02 67,79 102,78 

 651 Administrativne (upravne) pristojbe 12.986,68 24.000,00 22.844,68 175,91 95,19 

 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 12.920,00 23.000,00 22.630,00 175,15 98,39 

 6513 Ostale upravne pristojbe 66,68 1.000,00 214,68 321,96 21,47 

 652 Prihodi po posebnim propisima 130.578,15 20.100,00 18.177,03 13,92 90,43 

 6522 Prihodi vodoprivrede 2.704,32 100,00 48,82 1,81 48,82 

 6524 Doprinosi za šume 127.873,83 20.000,00 18.128,21 14,18 90,64 

 653 Komunalni doprinos i naknada 122.428,04 131.330,00 139.292,31 113,77 106,06 

 6531 Komunalni doprinos 2.862,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6532 Komunalna naknada 119.565,55 131.330,00 139.292,31 116,50 106,06 

 68 Ostali prihodi 114,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

 683 Ostali prihodi 114,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6831 Ostali prihodi 114,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 128.288,34 113.920,00 99.255,13 77,37 87,13 
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 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 128.288,34 113.920,00 99.255,13 77,37 87,13 

 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 128.288,34 113.920,00 99.255,13 77,37 87,13 

 7111 Zemljište 128.288,34 113.920,00 99.255,13 77,37 87,13 

 UKUPNO 3.148.637,43 3.525.085,00 3.114.644,24 98,92 88,36 
 
 
 
 

 OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU 

 RADHODI I IZDACI 

 Račun/ Opis IZVRŠENJE 2011 TEKUĆI  PLAN IZVRŠENJE 2012 Index Index 

 Pozicija 5/3 5/4 

 1 2 3 4 5 6 7 

 3 Rashodi poslovanja 3.245.018,32 3.433.215,00 3.089.427,89 95,21 89,99 

 31 Rashodi za zaposlene 1.313.208,78 1.091.031,00 1.086.912,61 82,77 99,62 

 311 Plaće 1.090.774,72 910.400,00 909.675,33 83,40 99,92 

 3111 Plaće za redovan rad 1.090.774,72 910.400,00 909.675,33 83,40 99,92 

 312 Ostali rashodi za zaposlene 34.480,86 34.950,00 32.568,19 94,45 93,19 

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 34.480,86 34.950,00 32.568,19 94,45 93,19 

 313 Doprinosi na plaće 187.953,20 145.681,00 144.669,09 76,97 99,31 

 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 169.376,02 130.174,00 129.134,10 76,24 99,20 

 3133 Doprinosi za zapošljavanje 18.577,18 15.507,00 15.534,99 83,62 100,18 

 32 Materijalni rashodi 1.470.883,36 1.859.777,00 1.542.668,50 104,88 82,95 
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 321 Naknade troškova zaposlenima 139.802,90 130.030,00 132.986,95 95,12 102,27 

 3211 Službena putovanja 14.184,45 2.440,00 1.272,00 8,97 52,13 

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 116.231,45 114.570,00 118.687,45 102,11 103,59 

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00 1.600,00 1.562,50 156,25 97,66 

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.387,00 11.420,00 11.465,00 136,70 100,39 

 322 Rashodi za materijal i energiju 306.055,60 341.450,00 325.258,67 106,27 95,26 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.538,83 32.950,00 30.121,89 80,24 91,42 

 3223 Energija 246.058,60 280.000,00 269.692,31 109,60 96,32 

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 19.009,57 26.500,00 23.643,99 124,38 89,22 

 3225 Sitni inventar i auto gume 3.448,60 2.000,00 1.800,48 52,21 90,02 

 323 Rashodi za usluge 630.958,28 1.030.596,00 770.953,80 122,19 74,81 

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.491,01 75.110,00 75.187,43 148,91 100,10 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 152.893,36 390.536,00 365.710,49 239,19 93,64 

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.121,99 26.500,00 22.182,80 146,69 83,71 

 3234 Komunalne usluge 299.606,88 436.100,00 231.635,59 77,31 53,12 

 3235 Zakupnine i najamnine 41.364,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 500,00 330,01 0,00 66,00 

 3237 Intelektualne i osobne usluge 54.985,87 74.450,00 50.580,90 91,99 67,94 

 3238 Računalne usluge 11.070,00 21.900,00 20.870,00 188,53 95,30 

 3239 Ostale usluge 5.424,54 5.500,00 4.456,58 82,16 81,03 

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.432,13 4.500,00 4.417,35 308,45 98,16 



 

B
roj 5.                                           "SLU

ŽB
EN

I V
JESN

IK
"                                   Stranica     187 

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.432,13 4.500,00 4.417,35 308,45 98,16 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 392.634,45 353.201,00 309.051,73 78,71 87,50 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 302.098,63 261.500,00 227.269,34 75,23 86,91 

 3292 Premije osiguranja 7.570,51 8.050,00 7.916,34 104,57 98,34 

 3293 Reprezentacija 58.902,58 47.000,00 40.538,44 68,82 86,25 

 3294 Članarine 2.660,00 4.000,00 2.945,00 110,71 73,63 

 3295 Pristojbe i naknade 0,00 1.500,00 1.123,58 0,00 74,91 

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.402,73 31.151,00 29.259,03 136,71 93,93 

 34 Financijski rashodi 17.910,14 20.900,00 18.577,91 103,73 88,89 

 343 Ostali financijski rashodi 17.910,14 20.900,00 18.577,91 103,73 88,89 

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.203,02 19.500,00 17.591,50 102,26 90,21 

 3433 Zatezne kamate 243,74 400,00 280,93 115,26 70,23 

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 463,38 1.000,00 705,48 152,25 70,55 

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 32.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 363 Pomoći unutar opće države 32.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 32.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju  164.087,11 141.200,00 135.388,32 82,51 95,88 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 164.087,11 141.200,00 135.388,32 82,51 95,88 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 63.332,02 55.700,00 52.863,45 83,47 94,91 

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.755,09 85.500,00 82.524,87 81,91 96,52 

 38 Ostali rashodi 246.645,93 320.307,00 305.880,55 124,02 95,50 
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 381 Tekuće donacije 246.645,93 320.307,00 305.880,55 124,02 95,50 

 3811 Tekuće donacije u novcu 246.645,93 320.307,00 305.880,55 124,02 95,50 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 355.705,27 625.790,00 195.240,82 54,89 31,20 

 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 126.190,00 0,00 0,00 0,00 

 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 126.190,00 0,00 0,00 0,00 

 4111 Zemljište 0,00 126.190,00 0,00 0,00 0,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 355.705,27 499.600,00 195.240,82 54,89 39,08 

 421 Građevinski objekti 308.091,62 372.080,00 79.342,37 25,75 21,32 

 4212 Poslovni objekti 49.974,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 258.116,89 126.720,00 12.799,28 4,96 10,10 

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 245.360,00 66.543,09 0,00 27,12 

 422 Postrojenja i oprema 14.692,00 114.770,00 114.581,24 779,89 99,84 

 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 34.170,00 34.131,24 0,00 99,89 

 4222 Komunikacijska oprema 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.392,00 80.600,00 80.450,00 649,21 99,81 

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 32.921,65 12.750,00 1.317,21 4,00 10,33 

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 32.921,65 12.750,00 1.317,21 4,00 10,33 

 UKUPNO 3.600.723,59 4.059.005,00 3.284.668,71 91,22 80,92 
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 OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU 

 POSEBNI DIO 

 Račun/Pozicija/Gfs Opis IZVRŠENJE 2011 IZVORNI PLAN IZVRŠENJE 2012 Index Index 

 Prog/Akt/Projekt 5/3 5/4 

 1 2 3 4 5 6 7 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 109.685,32 97.940,00 91.360,16 83,29% 93,28% 

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 109.685,32 97.940,00 91.360,16 83,29% 93,28% 

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST 109.685,32 97.940,00 91.360,16 83,29% 93,28% 

Akt. A100101 REDOVNA DJELATNOST 98.104,92 83.850,00 77.885,74 79,39% 92,89% 

Funkcija 0111 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 98.104,92 83.850,00 77.885,74 79,39% 92,89% 

 3 Rashodi poslovanja 98.104,92 83.850,00 77.885,74 79,39% 92,89% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 992,03 1.350,00 1.357,56 136,85% 100,56% 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  84.353,03 72.500,00 70.882,52 84,03% 97,77% 

 3293 Reprezentacija 12.759,86 10.000,00 5.645,66 44,25% 56,46% 

Akt. A100102 POLITIČKE STRANKE 11.580,40 14.090,00 13.474,42 116,36% 95,63% 

Funkcija 0111 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 11.580,40 14.090,00 13.474,42 116,36% 95,63% 

 3 Rashodi poslovanja 11.580,40 14.090,00 13.474,42 116,36% 95,63% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 11.580,40 14.090,00 13.474,42 116,36% 95,63% 

RAZDJEL 002 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA 582.113,14 857.616,00 836.266,41 143,66% 97,51% 

GLAVA 00201 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA 582.113,14 857.616,00 836.266,41 143,66% 97,51% 
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Program 2001 REDOVNA DJELATNOST 545.832,64 459.480,00 438.276,42 80,30% 95,39% 

Akt. A200101 REDOVNA DJELATNOST 545.832,64 459.480,00 438.276,42 80,30% 95,39% 

Funkcija 0111 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 538.687,64 457.124,00 436.585,91 81,05% 95,51% 

 3 Rashodi poslovanja 538.687,64 457.124,00 436.585,91 81,05% 95,51% 

 3111 Plaće za redovan rad 116.679,60 116.700,00 116.679,60 100,00% 99,98% 

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.350,30 7.950,00 7.756,66 92,89% 97,57% 

 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.129,35 17.089,00 16.726,56 92,26% 97,88% 

 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.988,41 2.000,00 2.007,66 100,97% 100,38% 

 3211 Službena putovanja 13.005,45 2.440,00 1.272,00 9,78% 52,13% 

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.600,00 1.562,50 0,00% 97,66% 

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.335,00 11.420,00 11.465,00 137,55% 100,39% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 406,00 2.600,00 2.474,73 609,54% 95,18% 

 3223 Energija 57.214,50 48.700,00 48.563,10 84,88% 99,72% 

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 3.000,00 2.192,69 0,00% 73,09% 

 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 1.000,00 724,08 0,00% 72,41% 

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.269,36 52.310,00 52.088,55 191,01% 99,58% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 79.738,38 15.000,00 500,00 0,63% 3,33% 

 3235 Zakupnine i najamnine 41.364,63 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3239 Ostale usluge 3.423,79 3.000,00 2.196,86 64,16% 73,23% 

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.432,13 4.500,00 4.417,35 308,45% 98,16% 
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 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  115.734,00 105.500,00 104.226,63 90,06% 98,79% 

 3292 Premije osiguranja 6.165,52 6.050,00 5.869,89 95,21% 97,02% 

 3293 Reprezentacija 25.432,20 29.000,00 29.191,33 114,78% 100,66% 

 3295 Pristojbe i naknade 0,00 1.500,00 1.123,58 0,00% 74,91% 

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.019,02 25.465,00 25.341,72 180,77% 99,52% 

 3433 Zatezne kamate 0,00 300,00 205,42 0,00% 68,47% 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 2.205,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 2.205,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3225 Sitni inventar i auto gume 2.205,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 4.940,00 2.356,00 1.690,51 34,22% 71,75% 

 3 Rashodi poslovanja 4.940,00 2.356,00 1.690,51 34,22% 71,75% 

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.940,00 2.356,00 1.690,51 34,22% 71,75% 

Program 2002 SUFINANCIRANJE  PROGRAMA I PROJEKATA 36.280,50 398.136,00 397.989,99 1096,98% 99,96% 

Akt. A200104 PROJEKT SWOT-  ŽENE NA TRŽIŠTU RADA 32.283,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0111 

 Izvor:  04 Pomoći 32.283,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 32.283,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 32.283,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. K200103 SUFINANCIRANJE PROGRAMA 3.997,50 398.136,00 397.989,99 9955,97% 99,96% 

Funkcija 0111 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 3.997,50 122.558,00 122.305,99 3059,56% 99,79% 
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 3 Rashodi poslovanja 3.997,50 98.127,00 98.130,99 2454,81% 100,00% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.997,50 93.600,00 93.603,99 2341,56% 100,00% 

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 4.527,00 4.527,00 0,00% 100,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 24.431,00 24.175,00 0,00% 98,95% 

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 24.431,00 24.175,00 0,00% 98,95% 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 275.578,00 275.684,00 0,00% 100,04% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 219.409,00 219.409,00 0,00% 100,00% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 208.936,00 208.936,00 0,00% 100,00% 

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 10.473,00 10.473,00 0,00% 100,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 56.169,00 56.275,00 0,00% 100,19% 

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 56.169,00 56.275,00 0,00% 100,19% 

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.908.925,13 3.103.449,00 2.357.042,14 81,03% 75,95% 

GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.747.551,58 2.963.949,00 2.223.345,58 80,92% 75,01% 

Program 3001 REDOVNA DJELATNOST 500.048,68 576.552,00 555.584,77 111,11% 96,36% 

Akt. A300101 REDOVNA DJELATNOST 500.048,68 576.552,00 555.584,77 111,11% 96,36% 

Funkcija 0131 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 468.322,77 514.278,00 495.791,24 105,87% 96,41% 

 3 Rashodi poslovanja 468.322,77 502.582,00 484.095,24 103,37% 96,32% 

 3111 Plaće za redovan rad 244.551,24 245.700,00 245.816,16 100,52% 100,05% 

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 26.130,56 27.000,00 24.811,53 94,95% 91,89% 

 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 37.988,39 35.385,00 35.235,97 92,75% 99,58% 
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 3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.166,51 4.177,00 4.229,30 101,51% 101,25% 

 3211 Službena putovanja 499,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 47.846,80 49.020,00 49.017,20 102,45% 99,99% 

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 240,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3223 Energija 0,00 7.700,00 7.564,46 0,00% 98,24% 

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 299,95 4.000,00 3.854,86 1285,17% 96,37% 

 3225 Sitni inventar i auto gume 1.243,60 1.000,00 1.076,40 86,56% 107,64% 

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.121,78 19.600,00 19.298,00 100,92% 98,46% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.412,02 12.000,00 7.225,47 58,21% 60,21% 

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.121,99 11.500,00 7.182,80 47,50% 62,46% 

 3234 Komunalne usluge 309,75 1.000,00 754,24 243,50% 75,42% 

 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.390,87 51.500,00 50.105,90 205,43% 97,29% 

 3238 Računalne usluge 11.070,00 21.900,00 20.870,00 188,53% 95,30% 

 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3293 Reprezentacija 2.738,40 4.000,00 2.424,93 88,55% 60,62% 

 3294 Članarine 2.560,00 4.000,00 2.945,00 115,04% 73,63% 

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 794,46 2.000,00 902,03 113,54% 45,10% 

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.130,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3433 Zatezne kamate 243,74 100,00 75,51 30,98% 75,51% 

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 463,38 1.000,00 705,48 152,25% 70,55% 
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 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 11.696,00 11.696,00 0,00% 100,00% 

 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 11.696,00 11.696,00 0,00% 100,00% 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 4.646,11 25.050,00 24.100,81 518,73% 96,21% 

 3 Rashodi poslovanja 2.346,11 10.000,00 9.050,81 385,78% 90,51% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.346,11 10.000,00 9.050,81 385,78% 90,51% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.300,00 15.050,00 15.050,00 654,35% 100,00% 

 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 15.050,00 15.050,00 0,00% 100,00% 

 4222 Komunikacijska oprema 2.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 27.079,80 37.224,00 35.692,72 131,81% 95,89% 

 3 Rashodi poslovanja 27.079,80 29.800,00 28.307,48 104,53% 94,99% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.945,68 10.500,00 9.865,22 61,87% 93,95% 

 3223 Energija 11.134,12 3.300,00 3.755,41 33,73% 113,80% 

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 16.000,00 14.686,85 0,00% 91,79% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.424,00 7.385,24 0,00% 99,48% 

 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 7.424,00 7.385,24 0,00% 99,48% 

Program 3002 SOCIJALNA SKRB 67.141,40 141.200,00 135.388,32 201,65% 95,88% 

Akt. A300201 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 35.791,40 41.500,00 38.543,45 107,69% 92,88% 

Funkcija 1040 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 25.291,40 41.500,00 38.543,45 152,40% 92,88% 

 3 Rashodi poslovanja 25.291,40 41.500,00 38.543,45 152,40% 92,88% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.526,40 31.000,00 28.163,45 208,21% 90,85% 
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 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.765,00 10.500,00 10.380,00 88,23% 98,86% 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 10.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 10.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. A300202 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA 0,00 75.000,00 72.144,87 0,00% 96,19% 

Funkcija 1040 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 0,00 28.950,00 26.094,87 0,00% 90,14% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 28.950,00 26.094,87 0,00% 90,14% 

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 28.950,00 26.094,87 0,00% 90,14% 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 46.050,00 46.050,00 0,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 46.050,00 46.050,00 0,00% 100,00% 

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 46.050,00 46.050,00 0,00% 100,00% 

Akt. A300205 POMOĆ ZA OGRIJEV 31.350,00 24.700,00 24.700,00 78,79% 100,00% 

Funkcija 1070 

 Izvor:  04 Pomoći 31.350,00 24.700,00 24.700,00 78,79% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 31.350,00 24.700,00 24.700,00 78,79% 100,00% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 31.350,00 24.700,00 24.700,00 78,79% 100,00% 

Program 3003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 661.813,34 514.340,00 483.748,59 73,09% 94,05% 

Akt. A300304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 0,00 70.000,00 54.375,00 0,00% 77,68% 

Funkcija 0451 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 70.000,00 54.375,00 0,00% 77,68% 
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 3 Rashodi poslovanja 0,00 70.000,00 54.375,00 0,00% 77,68% 

 3234 Komunalne usluge 0,00 70.000,00 54.375,00 0,00% 77,68% 

Akt. T300301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 104.444,51 122.000,00 109.442,08 104,78% 89,71% 

Funkcija 0640 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 104.444,51 100.000,00 91.654,19 87,75% 91,65% 

 3 Rashodi poslovanja 104.444,51 100.000,00 91.654,19 87,75% 91,65% 

 3223 Energija 84.576,32 100.000,00 91.654,19 108,37% 91,65% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.868,19 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 22.000,00 17.787,89 0,00% 80,85% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 22.000,00 17.787,89 0,00% 80,85% 

 3223 Energija 0,00 8.000,00 6.009,14 0,00% 75,11% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 14.000,00 11.778,75 0,00% 84,13% 

Akt. T300303 ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE I GROBLJA 557.368,83 322.340,00 319.931,51 57,40% 99,25% 

Funkcija 0610 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 12.392,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.392,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.392,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 25.957,56 31.330,00 30.243,01 116,51% 96,53% 

 3 Rashodi poslovanja 25.957,56 31.330,00 30.243,01 116,51% 96,53% 

 3223 Energija 15.633,49 20.000,00 19.034,95 121,76% 95,17% 

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.570,35 10.000,00 9.883,29 150,42% 98,83% 
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 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.104,47 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.649,25 1.330,00 1.324,77 80,33% 99,61% 

 Izvor:  04 Pomoći 519.019,27 291.010,00 289.688,50 55,81% 99,55% 

 3 Rashodi poslovanja 519.019,27 291.010,00 289.688,50 55,81% 99,55% 

 3111 Plaće za redovan rad 406.917,64 225.000,00 224.886,12 55,27% 99,95% 

 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 63.251,04 31.630,00 31.547,81 49,88% 99,74% 

 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.937,42 3.830,00 3.823,18 55,11% 99,82% 

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 29.746,25 23.550,00 23.533,25 79,11% 99,93% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.166,92 7.000,00 5.898,14 48,48% 84,26% 

Program 3004 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE221.358,82 239.800,00 79.342,37 35,84% 33,09% 

Akt. A300405 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0443 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. K300401 NERAZVRSTANE CESTE 28.009,77 12.800,00 12.799,28 45,70% 99,99% 

Funkcija 0451 

 Izvor:  04 Pomoći 28.009,77 12.800,00 12.799,28 45,70% 99,99% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.009,77 12.800,00 12.799,28 45,70% 99,99% 

 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 28.009,77 12.800,00 12.799,28 45,70% 99,99% 

Akt. K300402 SANACIJA NOGOSTUPA 143.374,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
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Funkcija 0451 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 130.736,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.736,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 130.736,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 12.638,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.638,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 12.638,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. K300403 MRTVAČNICE 0,00 87.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0443 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 64.900,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 64.900,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 64.900,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00 2.100,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.100,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 2.100,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. K300406 SANACIJA KROVIŠTA MAĐARSKE KUĆE ČAKOVCI 49.974,73 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0443 

 Izvor:  04 Pomoći 49.974,73 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
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 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.974,73 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4212 Poslovni objekti 49.974,73 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. K300409 VODOVODNA MREŽA 0,00 140.000,00 66.543,09 0,00% 47,53% 

Funkcija 0455 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 140.000,00 66.543,09 0,00% 47,53% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 140.000,00 66.543,09 0,00% 47,53% 

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 140.000,00 66.543,09 0,00% 47,53% 

Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI 48.118,65 67.750,00 47.317,21 98,33% 69,84% 

Akt. A300501 REDOVNA DJELATNOST-KUD JOAKIM GOVLJA 5.000,00 10.000,00 8.000,00 160,00% 80,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 5.000,00 10.000,00 8.000,00 160,00% 80,00% 

 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 10.000,00 8.000,00 160,00% 80,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 10.000,00 8.000,00 160,00% 80,00% 

Akt. A300502 REDOVNA DJELATNOST-KUD PETEFI ŠANDOR 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00% 80,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00% 80,00% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00% 80,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00% 80,00% 

Akt. A300503 REDOVNA DJELATNOST-KUD ZRINSKI 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00% 50,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00% 50,00% 
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 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00% 50,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00% 50,00% 

Akt. A300504 REDOVNA DJELATNOST  - KUD MLADOST 5.000,00 10.000,00 10.000,00 200,00% 100,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 5.000,00 10.000,00 10.000,00 200,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 10.000,00 10.000,00 200,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 10.000,00 10.000,00 200,00% 100,00% 

Akt. A300505 KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 100,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 100,00% 

Akt. K300506 NARODNA KNJIŽNICA 13.118,65 12.750,00 1.317,21 10,04% 10,33% 

Funkcija 0443 

 Izvor:  04 Pomoći 13.118,65 12.750,00 1.317,21 10,04% 10,33% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.118,65 12.750,00 1.317,21 10,04% 10,33% 

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 13.118,65 12.750,00 1.317,21 10,04% 10,33% 

Program 3006 JAVNE POTREBE U SPORTU 34.447,75 29.500,00 29.450,80 85,49% 99,83% 

Akt. A300601 REDOVNA DJELATNOST NK TOMPOJEVCI 30.447,75 17.000,00 16.975,40 55,75% 99,86% 

Funkcija 0810 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 3.322,45 2.000,00 1.975,40 59,46% 98,77% 
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 3 Rashodi poslovanja 3.322,45 2.000,00 1.975,40 59,46% 98,77% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.322,45 2.000,00 1.975,40 59,46% 98,77% 

 Izvor:  04 Pomoći 27.125,30 15.000,00 15.000,00 55,30% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 27.125,30 15.000,00 15.000,00 55,30% 100,00% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.378,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3293 Reprezentacija 746,62 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 24.000,00 15.000,00 15.000,00 62,50% 100,00% 

Akt. A300604 REDOVNA DJELATNOST ŠAHOVSKI KLUB 4.000,00 3.000,00 3.000,00 75,00% 100,00% 

Funkcija 0810 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 4.000,00 3.000,00 3.000,00 75,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 3.000,00 3.000,00 75,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00 3.000,00 3.000,00 75,00% 100,00% 

Akt. A300606 REDOVNA DJELATNOST NK SOKOL BERAK 0,00 9.500,00 9.475,40 0,00% 99,74% 

Funkcija 0810 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00% 100,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 2.000,00 1.975,40 0,00% 98,77% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 1.975,40 0,00% 98,77% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.000,00 1.975,40 0,00% 98,77% 

Program 3007 RELIGIJA 30.000,00 35.000,00 35.000,00 116,67% 100,00% 
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Akt. A300701 VJERSKE ZAJEDNICE 30.000,00 35.000,00 35.000,00 116,67% 100,00% 

Funkcija 0840 

 Izvor:  04 Pomoći 30.000,00 35.000,00 35.000,00 116,67% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 35.000,00 35.000,00 116,67% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 35.000,00 35.000,00 116,67% 100,00% 

Program 3008 OSTALE UDRUGE 36.310,00 40.400,00 39.110,24 107,71% 96,81% 

Akt. A300801 REDOVNA DJELATNOST TINTL 21.310,00 31.900,00 31.900,00 149,69% 100,00% 

Funkcija 0620 

 Izvor:  04 Pomoći 21.310,00 31.900,00 31.900,00 149,69% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 21.310,00 31.900,00 31.900,00 149,69% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 21.310,00 31.900,00 31.900,00 149,69% 100,00% 

Akt. A300802 REDOVNA DJELATNOST HRVATSKA ŽENA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00% 

Akt. A300803 REDOVNA DJELATNOST DNDa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00% 
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Akt. A300804 REDOVNA DJELATNOST UHDDR 1.000,00 500,00 250,00 25,00% 50,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 1.000,00 500,00 250,00 25,00% 50,00% 

 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 500,00 250,00 25,00% 50,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 500,00 250,00 25,00% 50,00% 

Akt. A300805 REDOVNA DJELATNOST UDVDR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. A300806 UDRUGA POTROŠAĆA 0,00 4.000,00 2.960,24 0,00% 74,01% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00% 50,00% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00% 50,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00% 50,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 2.000,00 1.960,24 0,00% 98,01% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 1.960,24 0,00% 98,01% 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  0,00 2.000,00 1.960,24 0,00% 98,01% 

Akt. A300808 REDOVNA DJELATNOST KLUB BRANITELJA 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
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 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Program 3009 PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO  123.807,01 66.600,00 67.746,23 54,72% 101,72% 

 OBRAZOVANJE 

Akt. A300901 REDOVNA DJELATNOST U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 5.013,92 56.600,00 57.746,23 1151,72% 102,03% 

Funkcija 0911 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 5.013,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 5.013,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.586,57 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3293 Reprezentacija 427,35 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 56.600,00 57.746,23 0,00% 102,03% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 56.600,00 57.746,23 0,00% 102,03% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.500,00 2.244,50 0,00% 89,78% 

 3223 Energija 0,00 12.300,00 14.189,63 0,00% 115,36% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 200,00 160,00 0,00% 80,00% 

 3234 Komunalne usluge 0,00 600,00 516,10 0,00% 86,02% 

 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 41.000,00 40.636,00 0,00% 99,11% 

Akt. A300902 REDOVNA DJELATNOST U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0912 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
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 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. A300903 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA 88.990,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0922 

 Izvor:  04 Pomoći 88.990,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 88.990,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 88.990,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. A300904 SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00% 

Funkcija 0922 

 Izvor:  04 Pomoći 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00% 

Akt. K300905 PODRUČNA ŠKOLA 19.803,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0911 

 Izvor:  04 Pomoći 19.803,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.803,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 19.803,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Program 3010 MLADEŽ 7.200,00 10.600,00 10.600,00 147,22% 100,00% 

Akt. A301001 KLUB MLADIH 7.200,00 10.600,00 10.600,00 147,22% 100,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  04 Pomoći 7.200,00 10.600,00 10.600,00 147,22% 100,00% 
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 3 Rashodi poslovanja 7.200,00 10.600,00 10.600,00 147,22% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 7.200,00 10.600,00 10.600,00 147,22% 100,00% 

Program 3011 NACIONALNE MANJINE 74.506,50 6.500,00 6.900,00 9,26% 106,15% 

Akt. A301101 REDOVNA DJELATNOST RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 19.642,68 5.000,00 5.700,00 29,02% 114,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 4.892,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 4.892,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3293 Reprezentacija 4.892,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 14.750,00 5.000,00 5.700,00 38,64% 114,00% 

 3 Rashodi poslovanja 14.750,00 5.000,00 5.700,00 38,64% 114,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 14.750,00 5.000,00 5.700,00 38,64% 114,00% 

Akt. A301102 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE  0,00 1.500,00 1.200,00 0,00% 80,00% 

Funkcija 0820 MANJINE 

 Izvor:  04 Pomoći 0,00 1.500,00 1.200,00 0,00% 80,00% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 1.500,00 1.200,00 0,00% 80,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1.500,00 1.200,00 0,00% 80,00% 

Akt. A301103 IZBORNA PROMIĐBA VJEĆA NACIONALNIH MANJINA 54.863,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0820 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 49.863,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 49.863,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.435,49 0,00 0,00 0,00% 0,00% 



 

B
roj 5.                                           "SLU

ŽB
EN

I V
JESN

IK
"                                   Stranica     207 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  46.428,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  04 Pomoći 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Program 3012 GOSPODARSTVO 340.318,94 583.920,00 87.055,01 25,58% 14,91% 

Akt. A301201 PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 17.895,00 53.450,00 805,01 4,50% 1,51% 

Funkcija 0421 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 17.895,00 53.450,00 805,01 4,50% 1,51% 

 3 Rashodi poslovanja 17.895,00 53.450,00 805,01 4,50% 1,51% 

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 500,00 330,01 0,00% 66,00% 

 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.895,00 22.950,00 475,00 2,65% 2,07% 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  0,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. A301207 ELEMENTARNA NEPOGODA 7.955,62 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0421 

 Izvor:  04 Pomoći 7.955,62 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 7.955,62 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.955,62 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. K301204 CESTE 86.732,80 113.920,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0451 

 Izvor:  03 Prihodi za posebne namjene 78.720,00 113.920,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 78.720,00 113.920,00 0,00 0,00% 0,00% 
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 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 78.720,00 113.920,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 8.012,80 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.012,80 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 8.012,80 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. K301205 NAVODNJAVANJE 0,00 144.550,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0421 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00 144.550,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 144.550,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4111 Zemljište 0,00 126.190,00 0,00 0,00% 0,00% 

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 18.360,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. T301202 NASIPAVANJE POLJSKIH PUTEVA 198.209,37 185.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0421 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 198.209,37 185.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 198.209,37 185.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3234 Komunalne usluge 198.209,37 185.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. T301203 RAVNANJE POLJSKIH PUTOVA 29.526,15 86.500,00 86.250,00 292,11% 99,71% 

Funkcija 0421 

 Izvor:  06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 29.526,15 86.500,00 86.250,00 292,11% 99,71% 

 3 Rashodi poslovanja 29.526,15 86.500,00 86.250,00 292,11% 99,71% 

 3234 Komunalne usluge 29.526,15 86.500,00 86.250,00 292,11% 99,71% 

Program 3013 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 73.756,83 73.650,00 70.514,32 95,60% 95,74% 
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Akt. A301301 CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 13.057,59 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Funkcija 0360 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 12.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 12.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 357,59 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3 Rashodi poslovanja 357,59 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3293 Reprezentacija 357,59 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Akt. A301302 VATROGASTVO 58.699,24 71.650,00 68.514,32 116,72% 95,62% 

Funkcija 0320 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 58.699,24 71.650,00 68.514,32 116,72% 95,62% 

 3 Rashodi poslovanja 58.699,24 71.650,00 68.514,32 116,72% 95,62% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 58.699,24 71.650,00 68.514,32 116,72% 95,62% 

Akt. A301303 HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00% 

Funkcija 0320 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00% 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00% 

Program 3014 POMOĆ U KUĆI 465.384,62 480.070,00 479.285,17 102,99% 99,84% 

Akt. A301401 REDOVNA DJELATNOST 465.384,62 480.070,00 479.285,17 102,99% 99,84% 
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Funkcija 1070 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 3.239,44 5.000,00 4.242,09 130,95% 84,84% 

 3 Rashodi poslovanja 3.239,44 5.000,00 4.242,09 130,95% 84,84% 

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 52,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.014,75 1.500,00 1.337,44 131,80% 89,16% 

 3294 Članarine 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.072,69 3.500,00 2.904,65 140,14% 82,99% 

 Izvor:  02 Vlastiti prihodi 0,00 12.000,00 10.703,00 0,00% 89,19% 

 3 Rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 10.703,00 0,00% 89,19% 

 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.000,00 1.895,89 0,00% 94,79% 

 3223 Energija 0,00 10.000,00 8.807,11 0,00% 88,07% 

 Izvor:  04 Pomoći 462.145,18 463.070,00 464.340,08 100,47% 100,27% 

 3 Rashodi poslovanja 462.145,18 463.070,00 464.340,08 100,47% 100,27% 

 3111 Plaće za redovan rad 322.626,24 323.000,00 322.293,45 99,90% 99,78% 

 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 50.007,24 46.070,00 45.623,76 91,23% 99,03% 

 3133 Doprinosi za zapošljavanje 5.484,84 5.500,00 5.474,85 99,82% 99,54% 

 3211 Službena putovanja 680,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.638,40 42.000,00 46.137,00 119,41% 109,85% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.208,27 4.000,00 3.233,18 44,85% 80,83% 

 3223 Energija 16.965,81 13.000,00 11.621,18 68,50% 89,39% 
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 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 432,70 2.500,00 2.991,36 691,32% 119,65% 

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.099,87 3.200,00 3.800,88 92,71% 118,78% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.593,06 18.300,00 18.330,27 158,11% 100,17% 

 3239 Ostale usluge 2.000,75 2.500,00 2.259,72 112,94% 90,39% 

 3292 Premije osiguranja 1.404,99 2.000,00 2.046,45 145,66% 102,32% 

 3293 Reprezentacija 1.003,01 1.000,00 527,98 52,64% 52,80% 

Program 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA 55.232,75 87.500,00 86.196,74 156,06% 98,51% 

Akt. A301501 ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA 25.904,01 60.500,00 59.890,49 231,20% 98,99% 

Funkcija 0530 

 Izvor:  04 Pomoći 25.904,01 60.500,00 59.890,49 231,20% 98,99% 

 3 Rashodi poslovanja 25.904,01 60.500,00 59.890,49 231,20% 98,99% 

 3234 Komunalne usluge 25.904,01 60.500,00 59.890,49 231,20% 98,99% 

Akt. A301502 DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 29.328,74 27.000,00 26.306,25 89,69% 97,43% 

Funkcija 0530 

 Izvor:  04 Pomoći 29.328,74 27.000,00 26.306,25 89,69% 97,43% 

 3 Rashodi poslovanja 29.328,74 27.000,00 26.306,25 89,69% 97,43% 

 3234 Komunalne usluge 29.328,74 27.000,00 26.306,25 89,69% 97,43% 

Program 3017 CRVENI KRIŽ 8.106,29 10.567,00 10.105,81 124,67% 95,64% 

Akt. A301701 REDOVNA DJELATNOS CRVENOG KRIŽA 8.106,29 10.567,00 10.105,81 124,67% 95,64% 

Funkcija 1070 

 Izvor:  04 Pomoći 8.106,29 10.567,00 10.105,81 124,67% 95,64% 
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 3 Rashodi poslovanja 8.106,29 10.567,00 10.105,81 124,67% 95,64% 

 3811 Tekuće donacije u novcu 8.106,29 10.567,00 10.105,81 124,67% 95,64% 

GLAVA 00302 MJESNI ODBORI 161.373,55 139.500,00 133.696,56 82,85% 95,84% 

Program 3021 MJESNI ODBORI 161.373,55 139.500,00 133.696,56 82,85% 95,84% 

Akt. A302101 REDOVNA DJELATNOST VJEĆA MJESNOG ODBORA 161.373,55 139.500,00 133.696,56 82,85% 95,84% 

Funkcija 0133 

 Izvor:  01 Opći prihodi i primici 64.488,64 54.000,00 50.897,09 78,92% 94,25% 

 3 Rashodi poslovanja 64.488,64 54.000,00 50.897,09 78,92% 94,25% 

 3223 Energija 19.232,72 23.000,00 25.893,62 134,63% 112,58% 

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.706,57 7.000,00 4.721,79 40,33% 67,45% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.675,62 16.000,00 13.989,63 209,56% 87,44% 

 3234 Komunalne usluge 16.328,86 5.000,00 3.543,51 21,70% 70,87% 

 3293 Reprezentacija 10.544,87 3.000,00 2.748,54 26,07% 91,62% 

 Izvor:  04 Pomoći 96.884,91 85.500,00 82.799,47 85,46% 96,84% 

 3 Rashodi poslovanja 96.884,91 85.500,00 82.799,47 85,46% 96,84% 

 3223 Energija 41.301,64 34.000,00 32.599,52 78,93% 95,88% 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i  55.583,27 51.500,00 50.199,95 90,31% 97,48% 

 UKUPNO 3.600.723,59 4.059.005,00 3.284.668,71 0,91 80,92% 
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Članak 4. 
     Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

KLASA: 400-05/13-04/01 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci,   26. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
     Temeljem članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci  („Službeni  vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 i 16/09), Općinsko 
vijeće općine Tompojevci na 26. sjednici održanoj 
dana 26. ožujka 2013. godine, donosi: 
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
     Usvaja se izvješće o radu Općinskog načelnika 
Općine Tompojevci za razdoblje 01.07. – 
31.12.2012. godine. 

 Sastavni dio ove Odluke je izvješće. 
 

Članak 2. 
     Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
         
KLASA: 021-05/13-04/01 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 26.ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
     Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), a u svezi s 
člankom 29. stavkom 1. alineja 5. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), članka 31. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 11/09 I 16/09) a u skladu 
sa Procjenom ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i 
velikih nesreća za područje Općine Tompojevci,  
Općinski načelnik Općine Tompojevci , donosi 
 

O D L U K U 
O ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNIH 
OSOBA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE 

TOMPOJEVCI 
 

I. 
     Ovom Odlukom određuju se operativne snage 
zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za 
zaštitu i spašavanje Općine Tompojevci. 
 

II. 
     Operativne snage zaštite i spašavanja Općine 
Tompojevci su: 

 
1.  Općinski stožer zaštite i spašavanja 
2.  Tim civilne zaštite opće namjene  
3.  Povjerenici civilne zaštite  
4.  DVD Tompojevci 

5.  DVD Bokšić 
6.  Program „Pomoć u kući starijim 

osobama“ 
 

III. 
     Pravne osobe od interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Općine Tompojevci su:  
 
1.  Trgovački obrt i prerada mesa - Diskont Via 

 
Navedene pravne osobe, dobivanjem određene 

zadaće, stječu status sudjelovatelja u provedbi 
utvrđenih mjera zaštite i spašavanja te su stoga 
dužne postupati u skladu sa odredbama članka 
18., 19. i 29. stavak 1. alineja 5. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10), članka 2. stavka 5 i članka 31. a 
Pravilnika o metodologiji za izradu procjene 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i 
planova civilne zaštite (Narodne Novine broj 
38/09 i 118/12). 

 
IV. 

Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje 
na području Općine Tompojevci su: 
 

1.   Lovna udruga „Kuna“  Općine 
Tompojevci 
2.   Društvo  „Hrvatska žena“  
Tompojevci 
3.   Klub mladih Općine Tompojevci 
4.   ŠRU „Babuška“ Općine Tompojevci  
5.   ŠRU „ Linjak „ Mikluševci 
6.   Caffe bar „Prijatelji“ Mikluševci  

 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

214

     U skladu sa odredbama članka  29. stavak 1. 
alineja 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne 
novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), 
navedene udruge, dobivanjem određene zadaće, 
stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih 
mjera zaštite i spašavanja.  

 
V. 

     Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje 
djelovanja s operativnim snagama zaštite i 
spašavanja iz točke 2. ove odluke, pravnim 
osobama od interesa za zaštitu i spašavanje (točka 
3. Odluke)  i Udrugama od interesa za zaštitu i 
spašavanje (točka 4. Odluke) dostavlja se 
primjerak  „Odluke“  i izvod iz Plana zaštite i 
spašavanja i Plana civilne zaštite Općine 
Tompojevci. 
 

VI. 
     Operativnim snagama i pravnim osobama od 
interesa za zaštitu i spašavanje Općine 
Tompojevci rukovodi i koordinira Općinski 
načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i 
spašavanja. 
     U katastrofama i velikim nesrećama Općinski 
načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama 
zaštite i spašavanja i pravnim osobama od 

interesa za zaštitu i spašavanje Općine 
Tompojevci. 
 

VII. 
     Prava i obveze koje proistječu iz članka 6. 
Stavka 1. ove Odluke urediti će se sukladno 
važećim propisima. 
 

VIII. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

IX. 
     Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 
važiti Odluka o određivanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje na području Općine 
Tompojevci KLASA:810-06/11-03/01, URBROJ: 
2196/07-11-1 od 26.05.2011. godine.   
 
KLASA: 810-06/13-03/01 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 25. ožujka 2013. godine 

     
OPĆINSKI NAČELNIK 

Gabrijel Kujundžić 
 

 
 
     Na temelju čl. 52. st.1. Statuta Općine 
Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 i 16/09) Općinski 
načelnik Gabrijel Kujundžić podnosi Općinskom 
vijeću : 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. 

godine 
 
UVODNI DIO 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika temelji se na 
zakonskoj i statutarnoj odredbi kojom je određena 
odgovornost općinskog načelnika kao izvršnog 
tijela Općinskog vijeća i dužnost da dva puta 
godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje 
izvješće o svom radu. 
Općinski načelnik je obvezan o svom radu i o 
izvršavanju odluka i akata vijeća izvještavati 
Općinsko vijeće najmanje dva puta godišnje. 
Općinski načelnik je izvršno tijelo koje u skladu 
sa zakonima , Statutom, aktima Općinskog vijeća, 
aktima organa državne uprave-ministarstava i 
županije, donosi odluke i zaključke u cilju 
provođenja istih. Provedba se obavlja najvećim 
dijelom kroz rad upravnog odjela ali i načelnika 
neposredno. 
Upravni odjel obavlja poslove pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga 
Općinskog vijeća i općinskog načelnika, radi na 
realizaciji istih u suradnji sa organima državne 
uprave odnosno izvođačima, u skladu s 
pozitivnim zakonskim propisima. 

Općinski načelnik neposredno usmjerava rad 
upravnog odjela u izvršavanju akata vijeća 
provedbi zakonskih i podzakonskih propisa. 
 
DJELOKRUG RADA OPĆINSKOG 
NAČELNIKA 
 
U drugom polugodištu 2012.godine nastavio sam 
sa radom na realizaciji nezavršenih 
obveza iz prvog polugodišta kao i novo prispjelih 
obveza.  
U suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom 
Općine, pripremio sam više prijedloga općih 
akata, a od važnijih spomenuo bi:  
 

- Odluka o usvajanju polugodišnjeg 
izvještaja  Proračuna za 2012. 
godinu 

- Odluka o izboru članova Savjeta 
mladih Općine Tompojevci 

- Odluka o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu općine 

- Odluka o usvajanju Usklađene 
procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite 
od požara 

- II Rebalans Proračuna za 2012. 
godinu 

- Program gradnje objekata i 
komunalne infrastrukture za 2013. 
god. 

- Program održavanja objekata 
komunalne infrastrukture za 2013. 
god. 
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- Program javnih potreba u kulturi za 
2013. godine 

- Program javnih potreba sportskih 
udruga za 2013. godine. 

- Program socijalne skrbi za 2013.g. 
- Program utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2013. g. 
- Program utroška sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2013. g. 

- Proračun za 2013.g. 
- Odluka o izvršenju Proračuna 

općine Tompojevci za 2013. g. 
- Projekciju proračuna za 2014. i 

2015. god. 
- Analiza stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području općine 
Tompojevci za 2012. godinu. 

- Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Tompojevci za 
2013. godinu. 

 
U kontaktu sa mještanima naše Općine rješavam 
njihove svakodnevne probleme, razmatram 
njihove prijedloge te činim sve što je moguće od 
interesa za razvoj naše Općine. 
Što se tiče suradnje sa raznim državnim i 
županijskim uredima vodi se tako reći dnevna 
komunikacija kako u pisanom tako i u 
elektronskom obliku radi provođenja zakonom 
propisanih mjera, a sve u cilju transparentnog 
rada Općine kao i jačanja njezinog položaja radi 
njezinog društvenog i ekonomskog razvitka. 
S  obzirom da je puno ne riješenih imovinsko-
pravnih pitanja koja treba riješiti radi normalnog 
funkcioniranja Općine konstantno se rješava ta 
problematika zajedno sa državnim odvjetništvom, 
uredom za katastar i zemljišnoknjižnim odjelom 
Nastavilo  se sa subvencioniranjem troškova 
Kluba mladih Općine Tompojevci. 
Donijeta je  Odluka o izboru članova Savjeta 
mladih, a za predsjednika je izabran Tomislav 
Rušnov iz Berka  i za zamjenika predsjednika 
Dejan Ljikar iz Mikluševaca. 
Podupirana je organizacija kulturnih događanja  
poput „Tompojevačkih dana“ i Adventskog 
koncerta  u organizaciji KUD-a „Mladost“ 
Tompojevci i Božićnog sajma u organizaciji 
KUD „Zrinski“ Berak. 
Nastavljena je i financijska podrška u provođenju 
programa javnih potreba u sportu,  tako da se 
podupire rad sportskih udruga kroz sufinanciranje 
njihovog redovnog rada ( NK „Tompojevci“, 
ŠNK „Sokol“ Berak, ŠK „Tompojevci i ŠRU 
„Linjak““).  
Programa socijalne skrbi obuhvaća sufinanciranje 
troškova stanovanja, subvencioniranje prijevoza 
učenika srednjih škola sa područja naše općine,  
jednokratne pomoći rodiljama, te nabava paketića 
za predškolsku i školsku djecu. Nadalje, 

nastavljena je realizacija Programa „Pomoć u 
kući  starijim  osobama „ kojeg financira  
ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti, a  općina 
participira sa 10% . 
Nastavljeno je redovno i zakonsko financiranje 
rada središnje vatrogasne postrojbe DVD 
Tompojevci i DVD Bokšić. 
Po pitanju društvene komunalne infrastrukture 
izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju 
narodne knjižnice i čitaonice , a  u  tijeku je 
izrada projektne dokumentacije za parkiralište 
ispred narodne knjižnice i  za Područnu školu 
Tompojevci. 
Završen je  projekt „Revitalizacija i 
višenamjensko korištenje ritova Općine 
Tompojevci“, sufinanciran od strane Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Temeljem javnog poziva raspisanog od strane 
Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda za 
predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih 
građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 
i pročišćavanje otpadnih voda na području RH , 
Općina Tompojevci je u suradnji s Vodovodom 
grada Vukovara  nominirala projekt 
„Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju 
Tompojevci u dužini od 4.777,15  i u naselju 
Bokšić u dužini od 2.192,95 m.  Započela je 
realizacija I faza navedenog projekta – 
rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju 
Tompojevci ( vrijednost navedenih radova iznosi 
1.220.000. kn, od čega općina Tompojevci 
sufinancira iznos od 122.000. kn ( 10%) ). 
Prihodovanjem komunalne naknade otvorili smo  
mogućnost uređenja javnih površina i groblja gdje 
se treba maksimalno potruditi kako bi naša 
naselja izgledala uredna i bila ugodna za život 
naših mještana. Za ove poslove imamo uposleno  
10 djelatnika preko Zavoda za zapošljavanje 
primjenom mjere Javni radovi. Cilj zapošljavanja 
nezaposlenih osoba u javnim radovima je 
društveno korisnim radom potaknuti socijalnu 
uključenost i ublažiti socijalne posljedice 
nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne 
samouprave i institucija u njihovu vlasništvu, 
nevladinih udruga te povećati motiviranost za 
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba i 
drugih ranjivih skupina nezaposlenih, s osobitim 
naglaskom na njihovu socijalnu uključenost. 
Također pojačali smo poslove na održavanju 
nerazvrstanih cesta u zimskom periodu i poslove 
na održavanju i uređenju javne rasvjete. 
                                                                         
KLASA: 022-01/13-01/ 01 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 19. ožujka 2013. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Gabrijel Kujundžić 
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 Temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03 , 
139/04, 174/04 i 38/09), Općinski načelnik 
Općine Tompojevci  dana 15. ožujka 2013. 
godine, donosi: 
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
     Općinski načelnik Općine Tompojevci 
potvrđuje ANDRIJU BAIĆ iz Tompojevaca 
Radićeva 34 A  za zapovjednika, a ZDRAVKA 
KRUPA iz Tompojevaca, Radićeva 34 za 
zamjenika zapovjednika  postrojbe Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Tompojevci – Središnja 
vatrogasna postrojba  imenovane od Upravnog 
odbora DVD Tompojevci. 
 

Članak 2. 
 Ova odluka objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 214-01/13-03/01 
URBROJ: 2196/07-13-1 
Tompojevci, 15. ožujka 2013. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Gabrijel Kujundžić 
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OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Temeljem članka 33. Statuta Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine 
Tordinci, na svojoj 29. Sjednici održanoj dana 
21.prosinca 2012. godine, donosi 
 

Odluku 
o imenovanju inventurne komisije 

 
Članak 1. 

U inventurnu komisiju Općine Tordinci imenuju 
se: 

1. Mirna Penava 
2. Janja Butković 

3. Hrvoje Šavanjika 
 

Članak 2. 
     Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 022-01/12-01/147 
URBROJ: 2188/13-12-01 
Tordinci, 21.prosinca 2012. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Belić ing. polj. 

 
 
 
     Temeljem odredbe članka 32. stavak 4. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, br.152/08, 21/10 i 
63/11) i čl. 33. Statuta Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09) Općinsko vijeće Općine 
Tordinci  na 31-oj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 26. ožujka 2013. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE 
 
 

 
 

o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Tordinci  

 
Točka 1. 

     U odluci o izboru najpovoljnije ponude za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Tordinci 
usvojenoj na 22-oj sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 27. prosinca 2011. mijenja se točka 
1. u k.o. Tordinci pod br. 2., 4.,5.,8.,9.,10.,11. i 12  
i glasi: 

 
2. OPG Ivica Andričević, Tordinci, S. Radića 1. 
 

Natj. broj    K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

 611/2 oranica 92 93 15.268,39   

 612/2 oranica 74 13 12.179,56   

 613/2 oranica 56 36 9.259,95   

 614/2 oranica 39 57 6.501,35   

 615/2 oranica 61 05 10.030,51   

 616/2 oranica 1 34 33 22.070,42   

 617/2 oranica 99 74 16.387,28   

 619/3 oranica 1 14 05 18.738,42   

 619/4 oranica 99 22 16.301,85   

 620/2 oranica 1 74 95 28.744,29   

 623/2 oranica 2 81 02 46.171,59   

 624/2 oranica 2 48 27 40.790,76   

 625/2 oranica 38 32 6.295,98   

UKUPNO   15 13 94 248.740,35 497.480,70  
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4.   OPG Dragan Lovaković, Tordinci, Vukovarska 48 
 

Natj. broj    k.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

 991/2 oranica 1 57 23 25.832,89   

 992/2 oranica 2 06 56 33.937,81   

 993/2 oranica 3 08 17 50.632,33   

 1002/2 oranica 1 99 12 32.715,42   

 1003/2 oranica 2 82 59 46.429,54   

 1006/2 oranica  49 02 8.053,99   

 1009/2 oranica 39 03 6.412,63   

 1010/2 oranica 2 75 83 45.318,87   

 1011/2 oranica 1 45 56 23.915,51   

 1012/2 oranica 1 83 12 30.086,62   

 1013/2 oranica 1 18 48 19.466,26   

 1145/2 oranica 1 24 36 20.432,35   

 1148/2 oranica 76 93 12.639,60   

UKUPNO   21 07 95 355.873,82 711.747,60  
 
 
5.    OPG Slaven Milla, Tordinci, Vukovarska 50. 
 

Natj. broj    K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

5. 1150/3 oranica 1 16 73 19.178,74   

 1151/2 oranica 1 04 86 20.674,20   

 1152/2 oranica 31 77 34 626.444,35   

 1154/2 oranica 93 18 15.309,47   

 1155/2 oranica 12 03 1.976,53   

 1156/2 oranica 1 83 87 30.209,84   

 1157/2 oranica 86 33 14.184,02   

 1159/2 oranica 1 37 32 22.561,68   

 1160/2 oranica 1 48 08 24.329,55   

 1161/2 oranica 3 13 69 51.539,27   

UKUPNO    43 73 43 826.407,65 827.723,23  
 

8. LANDIA d.o.o., Tordinci,  Vukovarska 27. 
 

Natj. broj    K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

8. 1326/2 

(2/3) 
oranica 1 12 51 

18.485,39   

 1336/2 
(9/37) oranica 30 06 4.938,86   

 1337/2 oranica 42 34 6.956,46   

UKUPNO     1 84 91 30.380,71 38.253,81  
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9. OPG Ivan Budimir, Tordinci, J.J. Strossmayera 2. 
 

Natj. broj    K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

9. 1394/2 oranica 32 58 39    642.424,17   

 1397/2 oranica 32 20 79    635.010,96                     

UKUPNO   64 79 18 1.277.435,13 1.384.697,95  
 
 
10.   OPG Davor Adžić, Tordinci, Vukovarska 27. 
 

Natj. broj    K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

10. 1398/3 oranica 73 35 13 1.446.194,23   

UKUPNO   73 35 13 1.446.194,23 1.738.396,47  
 

 
12.  OPG Josip Mrđa, Tordinci, Vukovarska 75. 
 

Natj. broj    K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

12. 1404/2 oranica   1 28 76 25.386,32   

 1405/3 oranica 29 76 57 586.860,54                     

UKUPNO   31 05 33 612.246,86 1.224.493,72  
 
 

Točka 2. 
Mijenja se točka 1. u k.o. Korođ pod brojem 4.,7.  i glasi: 
 
4. OPG Ileš Horvat, Korođ, I.L. Ribara 78. 
 

Natj. broj    K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

4. 727/2 oranica 13 42 36 264.659,70   

UKUPNO   13 42 36 264.659,70 529.319,39  
 

7. OPG Ileš Horvat, Korođ, I.L. Ribara 78. 
 

Natj. Broj   K.č.br. Kultura Površina 

Ha a m2 

Početna 

cijena –kn 

Postignuta  

cijena 

Napomena 

7. 737/2 oranica 3 90 51 64.160,79   

UKUPNO   3 90 51 64.160,79 76.992,95  
 

Točka 3. 
     Ostale točke ove Odluke ostaju neizmijenjene. 

 
Točka 4. 

     Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

KLASA:320-02/13-01/44 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci: 26. ožujka 2013. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Belić, ing. polj. 
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Temeljem članaka 54. Zakona o izmjenama i 
dopunama zakon o lokalnoj o područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 144/12) i članka 33. 
Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko srijemske županije, broj 11/09) 
Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 07. 
ožujka 2013. godine, donosi 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA 
OPĆINE TORDINCI 

 
Članak 1. 

     U Statutu Općine Tordinci „Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije br. 11/09, u  
članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 
     Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. Ovog članka može 
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, općinski načelnik ili 20% ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača Općine Tordinci i 
većina vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Tordinci. 

 
Članak 2. 

     Članak 23. mijenja se i glasi: 
 

      Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik, ili ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području općine Tordinci,  
predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 
od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o 
raspisivanju referenduma donosi se većinom 
glasova svih članova predstavničkog tijela. 
     Ako je raspisivanje referenduma predložilo 
20% od ukupnog broja birača u jedinici, 
predstavničko tijelo dostavit će zaprimljeni 
prijedlog središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja 
prijedloga. Središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave 
utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača u jedinici i je li 
referendumsko pitanje sukladno odredbama 
Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti 
predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo 
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 
ispravan, predstavničko tijelo raspisat će 
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja 
odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne 
uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije 
ispravan nije dozvoljena žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim 
sudom Republike Hrvatske. 

     Predstavničko tijelo može raspisati 
savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga. 

 
Članak 3. 

     Članak 26. mijenja se i glasi: 
 

     Odluka donesena na referendumu o pitanjima 
iz članka 21. ovog Statuta obvezatna je za 
Općinsko vijeće osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

 
Članak 4. 

     Članak 34. mijenja se i glasi: 
 

     Općinsko vijeće općine Tordinci broji 11 
članova odnosno vijećnika. Broj vijećnika je 
određen zakonom na temelju broja stanovnika u 
Općini Tordinci. 

 
Članak 5. 

     Članak 37. stavak 1. mijenja se i glasi:  
 

     Općinsko vijeće općine Tordinci ima 
predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju 
tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda 
predstavničke većine, a drugi iz reda 
predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

 
Članak 6. 

     Članak 39. mijenja se i glasi: 
 

     Predsjednik Općinskog vijeća općine Tordinci 
saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u 
tri mjeseca. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova predstavničkog 
tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, 
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati 
općinski načelnik u roku od 8 dana. 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga 
članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedne trećine članova 
predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 

Sjednica predstavničkog tijela sazvana 
sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka 
mora se održati u roku od 15 dana od dana 
sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga 
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 
ništavima. 

 
Članak 7. 

      U članku 47. stavak 4. Iza riječi 
„elektroničkim putem“ stavlja se točka a riječi „te 
se održavati putem videoveze 
(videokonferencija).“ brišu se. 

 
Članak 8. 

     Članak 57. Stavak 2. mijenja se i glasi: 
 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

221

     -ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
Općinskog vijeća, ako  ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis. Općinski 
načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta 
u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. 
Općinski načelnik ima pravo zatražiti od 
predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od 
donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 
nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko 
tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. 
ovoga članka, općinski načelnik, dužan je bez 
odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda 
državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o 
obustavi općeg akta. Predstojnik ureda državne 
uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja 
ocijeniti osnovanost odluke općinskog načelnika 
o obustavi od primjene općeg akta. 
 

Članak 9. 
     Članak 61.stavak 2.i 3. mijenjaju se i glase: 

 
     Pročelnik upravnog tijela nadležnog za 
službeničke odnose će u roku od 8 dana 
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata općinskog načelnika, radi 
raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog načelnika u slučajevima propisanim 
zakonom. 
     Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 
načelnika je zamjenik koji je izabran na 
neposrednim izborima zajedno s općinskim 
načelnikom  a dužnost općinskog načelnika 
obnaša ako je mandat općinskog načelnika 
prestao nakon isteka dvije godine mandata u 
općini Tordinci. 

 
Članak 10. 

Članku 61. iza stavaka 1.,2.,i 3 dodaje se stavak 
4. koji glasi: 

 
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog 

načelnika ima sava prava i dužnosti općinskog 
načelnika. 

 
Članak 11. 

Članak 62. mijenja se i glasi: 
 
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je 

izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem 
referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može 
predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u 
kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i 
njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s 
njima. 

Predstavničko tijelo raspisat će referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njihovog zamjenika 
koji je izabran zajedno s njima u skladu s 
Zakonom, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje 
je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača 
u jedinici. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati 
samo za zamjenika općinskog načelnika. 

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. 

 
Članak 12. 

     Dodaje se članak 62. a koji glasi: 
„Članak 62.a 

     Odluka o opozivu općinskog načelnika i 
njegovog  zamjenika koji je izabran zajedno s 
njima donesena je ako se na referendumu za 
opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz 
uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača u jedinici. 

Na postupak referenduma za opoziv 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe  Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
zakona kojim se uređuje provedba referenduma.“ 

 
Članak 13. 

     Iza članka 62.a dodaje se članak 62.b koji 
glasi: 

 
„Članak 62.b 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 
nastupio prije isteka dvije godine mandata, u 
Općini Tordinci raspisat će se prijevremeni izbori 
za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i 
zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora 
dužnost općinskog načelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 
nastupio nakon isteka dvije godine mandata neće 
se raspisati prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika a dužnost općinskog načelnika do kraja 
mandata obnašat će njegov zamjenik koji je 
izabran zajedno s njim. 

Ako općinski načelnik ima više zamjenika, 
dužnost općinskog načelnika obnašat  će 
zamjenik koji je na kandidaturi za izbor 
općinskog načelnika bio prvi naveden iza 
kandidata za općinskog načelnika.  

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog 
načelnika prestane mandat samo njihovom 
zamjeniku,  neće se raspisati prijevremeni izbori 
za zamjenika općinskog načelnika. 

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša 
dužnost općinskog načelnika iz stavka 2. ovoga 
članka,  raspisat će se prijevremeni izbori za 
općinskog načelnika i  njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 
i njegovog zamjenika nastupio opozivom, lokalne 
i raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske. 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, 
ako prestane mandat zamjeniku općinskog 
načelnika, izabranom iz reda pripadnika 
nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni 
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izbori za zamjenika iz reda pripadnika 
nacionalnih manjina. 

O svim promjenama tijekom mandata 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
pročelnik upravnog tijela  dužan je bez odgode 
obavijestiti središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.“ 

 
Članak 14. 

     Članak 81.iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i 4. 
koji glasi: 

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni 
predlagatelj predlaže predstavničkom tijelu 
donošenje proračuna. Podneseni prijedlog 
proračuna općinski načelnik može povući i nakon 
glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o 
proračunu u cjelini. 

Proračun općine Tordinci dostavlja se 
Ministarstvu financija u skladu s posebnim 
zakonom. 

 
Članak 15. 

     Članak 82. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i 
4. koji glasi: 

 
Predlagatelji utvrđeni poslovnikom općinskog 

vijeća mogu predložiti donošenje odluke o 
privremenom financiranju. 

Odluka o privremenom financiranju dostavlja 
se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od 
donošenja. 

Ukoliko se prije početka naredne godine ne 
donese ni odluka o privremenom financiranju, 
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 
nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom. 

 
Članak 16. 

     Iza članaka 82. dodaje se članak 82.a , 82.b i 
82.c :  

 
Članak 82.a 

     Vlada Republike Hrvatske imenovat će 
povjerenika Vlade u Općini Tordinci:  
1. kada raspusti njezino predstavničko tijelo, 
2. kada se u jedinici lokalne ne održe, u skladu sa 
zakonom, izbori za novo predstavničko tijelo, 
3. kada se predstavničko tijelo ne konstituira 
sukladno odredbama posebnog zakona, 
4. kada prestane mandat općinskom načelniku i 
njihovom zamjeniku u slučaju iz članka 40.c 
stavka 1. i članka 40.d stavka 1., 5. i 6. ovoga 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 
5. kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo 
i razriješi općinskog načelnika sukladno 
odredbama Zakona. 
Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i 
obveza građana i pravnih osoba u jedinici lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave do 
uspostave njezinih tijela. 
Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na 
snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

 
„Članak 82.b 

Povjerenik može donositi ili mijenjati opće 
akte jedinice lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave samo ako je to potrebno 
radi provedbe zakona ili drugog propisa ili 
usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom. 

Povjerenik ne može donositi ili mijenjati 
proračun jedinice lokalne samouprave i ne može 
raspolagati njezinom imovinom, osim ako je to 
nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili 
dovršenja ranije započetih poslova. 

Ako u jedinici lokalne samouprave nije 
donijet proračun kao i u slučaju kada je donijeta 
odluka o privremenom financiranju, financiranje 
se vrši na temelju proračuna prethodne godine, a 
najkasnije do proteka roka od 90 dana od dana 
konstituiranja novoizabranoga predstavničkog 
tijela. 
      Ako u jedinici lokalne samouprave nije 
donesen proračun ni odluka o privremenom 
financiranju, povjerenik će donijeti odluku o 
privremenom financiranju u skladu s posebnim 
zakonom, a financiranje se vrši sukladno stavku 
3. ovoga članka. 

 
Članak 82.c 

      Danom konstituiranja predstavničkog tijela 
prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova 
iz djelokruga predstavničkog tijela, a prvim 
radnim danom koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora općinskog načelnika, 
gradonačelnika, odnosno župana prestaje ovlast 
povjerenika za obavljanje poslova izvršnog 
tijela.“ 

 
Članak 17. 

     Članak 88. mijenja se i glasi: 
 

Jedinstveni upravni odjel općine Tordinci u 
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose 
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u  
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je 
to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se 
rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba donose 
prvostupanjska tijela državne uprave. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. Ovog 
članka koje donose općinska upravna tijela, može 
se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Vukovarsko-srijemske  županije, ako posebnim 
zakonom nije drukčije propisano.  

 
Članak 18. 

      Članak 89. mijenja se i glasi: 
 

     Protiv pojedinačnih akta Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor. 

 
Članak 19. 

     Iza članka 89. dodaje članak 89.a koji glasi: 
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„Članak 89.a 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih 

akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 
općinsko vijeće i općinski načelnik, obavljaju 
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će 
pojedinačni ne-upravni akt ništavim u slučaju: 

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta 

povrijeđen zakon, statut ili drugi opći 
akt jedinice, 

3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u 
djelokrugu jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili 
drugi propis, odnosno opći akt. 

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno 
tijelo može donijeti rješenje u roku od godine 
dana od donošenja pojedinačnog akta. 

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni 
akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali 
se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim 
upravnim sudom.“ 

 
Članak 20. 

       Članak 90 mijenja se i glasi: 
 

Nadzor zakonitosti rada općinskog vijeća 
obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Kada utvrdi nepravilnosti u radu općinskog 
vijeća, središnje tijelo državne uprave nadležno 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
donijet će odluku kojom će sjednicu općinskog 
vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte 
donesene na sjednici proglasiti ništavim. 

Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije 
dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike 
Hrvatske. 

 
Članak 21. 

     Iza članka 90. dodaje se članak 90.a, koji glasi: 
 

 
 

„Članak 90.a 
Predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti 

statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt 
predstojniku ureda državne uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji zajedno sa izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja 
općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u 
roku od 15 dana od donošenja općeg akta. 

Predsjednik općinskog vijeća dužan je akte iz 
stavka 2. Ovog članka bez odgode dostavit 
općinskom načelniku.“ 

 
Članak 22. 

Iza članka 90.a dodaje se članak 90.b koji glasi: 
 

„Članak 90.b 
Kad predstojnik ocijeni da je opći akt u 

suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u 
postupku donošenja općeg akta počinjene 
nepravilnosti, predstojnik će bez odgode dati 
uputu općinskom vijeću da u roku od 15 dana od 
primitka upute otkloni uočene nedostatke. 

Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi 
predstojnika i ne otkloni nedostatke u roku iz 
stavka 1. ovoga članka, predstojnik donosi odluku 
o obustavi od primjene općeg akta, koja mora biti 
obrazložena. 
     Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez 
odgode predsjedniku općinskog vijeća, 
općinskom načelniku, središnjem tijelu državne 
uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt 
te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave.“ 

 
Članak 23. 

     Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu 
danom objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
KLASA:012-03/13-01/25 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci, 7. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Belić ing. polj. 

 
 

 
     Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi     
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
28/10) te čl. 33. Statuta Općine Tordinci 
(„Službene vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine 
Tordinci na prijedlog Općinskog načelnika 
Općine Tordinci, na sjednici održanoj dana 21. 
prosinca 2012. godine, donosi:  
 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika 
 

 
 
 

 
Članak 1. 

     Ovom Odlukom određuje se koeficijent za 
obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tordinci. 
 

Članak 2. 
     Koeficijent za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Tordinci utvrđuje se za radna mjesta kako 
slijedi: 
 
1. Radna mjesta I kategorije: 
-pročelnik                                                         2,02 
2. Radna mjesta II kategorije: 
-referent za financijsko-računovodstvene poslove    
                                  1,54 
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-komunalni redar                                             1,47 
-referent za upravno i stambeno-komunalno 
poslovanje                      1,40 
-administrativni tajnik                                     1,26 
3.   Radna mjesta IV kategorije 
-spremačica                                            1,23 
 

Članak 3. 
     Bruto plaća službenika i namještenika iz 
Članka 2. Ove Odlike čini umnožak koeficijenta i 
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža, do 
maksimalno 20%. 
     Neto plaća službenika i namještenika dobije se 
nakon obračuna svih zakonskih obveza 

 
Članak 4. 

     Na obračun plaće službenika i namještenika 
primjenjuje se osnovica utvrđena Odlukom 
Općinskog načelnika Općine Tordinci. 
 

Članak 5. 
      Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Tordinci donijet će pojedinačna rješenja o 
plaći službenika i namještenika, najkasnije u roku 
od 30 dana donošenja ove Odluke. 

Rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Tordinci, donijet će 
Općinski načelnik u roku definiranom u stavku 
1.ovog članka. 

 
Članak 6. 

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o koeficijentima složenosti poslova 
za obračun bruto plaća (Klasa: 112-07/11-01/117, 
Urbroj:2188/13-11-01) od 19. srpnja 
2011.godine. 
 

Članak 7. 
     Ova odluka stupa na snagu danom objave, a 
primjenjuje se od 01.siječnja 2013. godine. 

 
KLASA:022-01/12-01/141 
URBROJ:2188/13-12-01 
Tordinci, 21. prosinca 2012. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Belić 

 
 
 
 
 
      Na temelju članka 33. Statuta Općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09) na 30. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Tordinci održanoj dana 
7. ožujka 2013. Općinsko vijeće, donosi sljedeću 
 

ODLUKU O PARCELIRANJU 
 

Članak 1. 
     Odobrava se parceliranje građevinskog 
zemljišta na k.č.48 i k.č.232/1 u k.o. Korođ, u 
vlasništvu Općine Tordinci. 
 

 

Članak 2. 
     Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA:944-01/13-01/28 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci, 7.ožujka 2013. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Belić, ing. polj. 

      
 
 
 
 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 11/09) na 30. sjednici Općinskog 
vijeća Općine Tordinci održanoj dana 07. ožujka 
2013. godine, Općinsko vijeće, donosi sljedeću 
 

ODLUKU O PRODAJI 
DIJELA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 

 
Članak 1. 

     Odobrava se prodaja dijela građevinskog 
zemljišta (veličine 170m²) na k.č.48 u k.o. Korođ 
i dijela građevinskog zemljišta (6m²) na k.č.232/1 
u k.o.Korođ u vlasništvu Općine Tordinci. 
 

Članak 2. 
     Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA:944-01/13-01/29 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci, 7. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Belić 

 
 
 
 
 
     Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11 i 61/11) 
i članka 33. Statuta Općine Tordinci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 
11/09), Općinsko vijeće Općine Tordinci na 30.-
toj sjednici  održanoj 07. ožujka 2013. godine 
donosi: 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Tordinci za 2013. godinu 
 

Članak 1. 
     Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Tordinci za 2013. godinu koja su 
osigurana u Proračunu Općine Tordinci za 2013. 
godinu. 
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Članak 2. 
U Proračunu Općine Tordinci za 2013. godinu 

osigurana su sredstva za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općne Tordinci 
u iznosu od 5.265,36 kuna. 
 

Članak 3. 
     Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 
jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 
broju njenih članova Općinskog vijeća  u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
      Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci 
pripada i pravo na naknadu razmjerno broju 

izabranih članova Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola u iznosu od 10% iznosa 
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća 
Općine Tordinci. 

 
Članak 5. 

     Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 
godišnji iznos sredstava od 54,17 kuna. 
      Za svakog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja 
naknada u iznosu od 5,42 kuna. 
 

Članak 6. 
     Političkim strankama zastupljenim u 
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva 
osigurana u Proračunu Općine Tordinci za 2013. 
godinu u mjesečnim iznosima kako slijedi: 

 
Hrvatska demokratska zajednica (4) 216,68 kn 
  
Hrvatska demokratska zajednica za podzastupljeni spol (1) 54,17 kn + 5,42kn 
  
Hrvatska socijalno liberalna stranka (2) 108,34 kn 
  
Hrvatska seljačka stranka  (1) 54,17 kn 
 

Članak 7. 
     Ova Odluka o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u sazivu 
Općinskog vijeća Općine Tordinci u 2013. godini 
stupa na snagu osmi dan od objave u  
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske 
županije a primjenjivat će se do prestanka 
mandata članovima sadašnjeg saziva Općinskog 
vijeća Općine Tordinci. 
 
KLASA:022-05/13-01/23 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci, 7. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA 
Marin Belić ing. polj. 

 
 
 
 
 Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 24/11 i 61/11) i članka 33. Statuta 
Općine Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko 
srijemske županije, broj 11/09), Općinsko vijeće 
Općine Tordinci na 30.-toj sjednici  održanoj 07. 
ožujka 2013. godine, donosi: 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Tordinci za 2013. godinu 
 

Članak 1. 
 Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Tordinci za 2013. godinu koja su 
osigurana u Proračunu Općine Tordinci za 2013. 
godinu. 
 

Članak 2. 
     U Proračunu Općine Tordinci za 2013. godinu 
osigurana su sredstva za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općne Tordinci 
u iznosu od 5.265,36  kuna. 
 
 

Članak 3. 
     Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 
jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 
broju njenih članova Općinskog vijeća  u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
     Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci 
pripada i pravo na naknadu razmjerno broju 
izabranih članova Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola u iznosu od 10% iznosa 
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća 
Općine Tordinci. 

 
Članak 5. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 
godišnji iznos sredstava od 54,17 kuna. 

Za svakog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja 
naknada u iznosu od 5,42 kuna. 
 

Članak 6. 
     Političkim strankama zastupljenim u 
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva 
osigurana u Proračunu Općine Tordinci za 2013. 
godinu u mjesečnim iznosima kako slijedi: 
 
Hrvatska demokratska zajednica (4)                                     
216,68 kn 
 
Hrvatska demokratska zajednica za 
podzastupljeni spol (1)        54,17 kn + 5,42kn 
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Hrvatska socijalno liberalna stranka (2)                                     
108,34 kn 
 
Hrvatska seljačka stranka  (1)                                                       
54,17 kn 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u sazivu 
Općinskog vijeća Općine Tordinci u 2013. godini 
stupa na snagu osmi dan od objave u  
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske 
županije a primjenjivat će se do prestanka 
mandata članovima sadašnjeg saziva Općinskog 
vijeća Općine Tordinci. 
 
KLASA:022-05/13-01/23 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci, 7. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA 
Marin Belić ing. polj. 

 
 

 
 
     Temeljem članka 18. Zakona o grobljima ( NN 
19/98 i 50/12 ) i članka 33. Statuta općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 11/09 ) Općinsko vijeće 
općine Tordinci na svojoj 31. sjednici održanoj 
26. ožujka 2013. godine, donijelo je slijedeću: 
 

ODLUKU 
O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU 

GROBLJA  
U OPĆINI TORDINCI 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom se odlukom propisuju  mjerila i način 
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 
groblja na području općine Tordinci i to : 

a) uvjeti upravljanja grobljem od 
strane pravne osobe koja upravlja 
grobljem 

b) mjerila i način dodjeljivanja i 
ustupanja grobnih mjesta na 
korištenje  

c) vremenski razmaci ukopa u 
popunjena grobna mjesta 

d) način ukopa nepoznatih osoba 
e) održavanje groblja i uklanjanje 

otpada 
f) uvjeti i mjerila za plaćanje naknade 

kod dodjele grobnog mjesta i 
godišnje naknade za korištenje 
grobnog mjesta 

 
Članak 2. 

     U smislu ove Odluke:  
•  grobna mjesta su grobovi (obični – 

humke, s okvirom i grobnom pločom) i 
grobnice, 

•  korisnici grobnih mjesta su osobe 
kojima je grobno mjesto dodijeljeno 
rješenjem odnosno njihovi nasljednici te 
osobe koje su do dana stupanja na snagu 
ove Odluke održavale grobno mjesto 

•  kosturnice su grobna mjesta za 
polaganje kostiju iz grobnih mjesta za 
pojedinačne ukope nepoznatih osoba i iz 
napuštenih grobova nakon proteka 15 
godina od posljednjeg ukopa, odnosno 
iz napuštenih grobnica nakon proteka 30 
godina od posljednjeg ukopa. 

 
Članak 3. 

      Groblja na području Općine Tordinci služe za 
ukop umrlih osoba koje su na području Općine 
Tordinci imale prebivalište. 
Na grobljima na području Općine Tordinci može 
se izvršiti ukop i umrlog koji je za života izrazio 
takvu želju ili je tako odlučila njegova obitelj, 
odnosno osobe koje su bile dužne skrbiti o 
njegovu ukopu. 

 
Članak 4. 

     Općina Tordinci je vlasnik svih groblja na 
području općine: u Tordincima, Antinu, Korođu i  
Mlaki Antinskoj. 
Grobljima na području Općine Tordinci upravlja 
trgovačko društvo GTG Vinkovci d.o.o., K. 
Zvonimira 1, Vinkovci, u suvlasništvu Općine 
Tordinci, kome se sukladno članku 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu daje obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja groblja i 
krematorija (u daljnjem tekstu: Uprava groblja). 
Uprava groblja obavlja poslove održavanja 
groblja i evidencije grobnih mjesta. 
Poslovi evidencija grobnih mjesta su: 
- dodjele na korištenje grobnih mjesta (izrada 

rješenja, izmjene rješenja, uplatnice/računa) 
- evidencija grobnih mjesta (povezivanje 

položajnih podataka (karata) i tekstualne 
baze podataka u jednu cjelinu, podaci o 
grobnom mjestu, ukopanim osobama i 
korisnicima... ) 

- vođenje registra umrlih osoba i grobnog 
očevidnika 

- izdavanje dozvola za gradnju spomenika 
- obračun godišnje grobne naknade 
- evidencija dugovanja i potraživanja 

korisnika grobnih mjesta 
- izdavanje raznih potvrda, kontinuirano 

uređivanje i održavanje ograđenog prostora 
zemljišta. 

 
II MJERILA I NAČIN DODIJELJIVANJA I 
USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA 
KORIŠTENJE 

 
Članak 5. 

     Grobno mjesto (prostor za grob) dodjeljuje na 
korištenje Uprava groblja. 
Obični grobovi – humke dodjeljuju se na 
korištenje kod nastale potrebe za ukopom, a 
uređeni grobovi (s okvirom) i grobnice mogu se 
dodijeliti i prije nastale potrebe za ukopom. 
Grobovi i grobnice se dodjeljuju prema Planu 
rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg 
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donosi Uprava groblja, na način da se u najvećoj 
mogućoj mjeri nastoje usvojiti želje korisnika te 
prema raspoloživim mjestima. 
Ukoliko su za isto grobno mjesto ili grobnicu 
zainteresirane dvije ili više osoba prednost pri 
izboru ima osoba čije je prebivalište na području 
Općine Tordinci. 

 
Članak 6. 

     Uprava groblja daje grobno mjesto na 
korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o 
tome donosi rješenje. 
Rješenjem iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se 
visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na 
korištenje i visina godišnje naknade te korisnici 
grobnog mjesta. 
Protiv rješenja iz stavka 1. Ovog članka 
zainteresirana osoba može izjaviti žalbu 
nadležnom upravnom odjelu Općine Tordinci. 
 
III VREMENSKI RAZMACI UKOPA U 
POPUNJENA GROBNA MJESTA 

 
Članak 7. 

     Ukop u popunjeno grobno mjesto može se 
obaviti po proteku najmanje petnaest godina od 
zadnjeg ukopa. 
Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s 
više polica, koje se nakon ukopa na odgovarajući 
način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se 
popunjenim tek kada su popunjene sve police. 

 
Članak 8. 

     Uprava groblja će prije dodjele popunjenog 
grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti 
ostatke preminulih iz popunjenog groba u 
zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu, 
sukladno odredbama Zakona o grobljima. 
 
IV NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA 
 

Članak 9. 
      Nepoznate osobe ukapaju se u grobna mjesta 
za pojedinačne ukope na način uobičajen mjesnim 
prilikama. 
Ukop nepoznatih osoba izvršiti će se na dijelu 
groblja koje odredi uprava groblja. 
Korištenje grobnih mjesta za ukop nepoznatih 
osoba određuje se na 15 godina. 
Nakon isteka tog roka grobna mjesta se 
prekapaju, a posmrtni ostaci umrlih ukapaju se u 
kosturnice. 

 
Članak 10. 

     Ukop u smislu članka 9. Ove Odluke obaviti 
će se nakon što nadležni državni organi obave 
odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća 
odobrenja, a poštujući mjesne običaje uz 
iskazivanje odgovarajućeg poštovanja, a prema 
umrlom. 
Troškove ukopa nepoznatih osoba snosi Općina 
Tordinci. 
 
V ODRŽAVANJE GROBLJA I 
UKLANJANJE OTPADA 

 
 

Članak 11. 
     Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. 
Ovog članka razumijeva se: 
- uređenje i održavanje zelenih površina 

groblja (košnja travnjaka, održavanje 
ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, 
održavanje živica, sadnja novog zelenila) 

- održavanje i čišćenje staza i puteva 
- održavanje i čišćenje pratećih građevina na 

groblju (čišćenje mrtvačnice, odarnice, 
sanitarnih prostorija) 

- tekuće održavanje svih objekata groblja, 
kapelica i ostalih pomoćnih prostora 

- režijski troškovi za sve objekte groblja 
- zbrinjavanje otpada 
- provođenje reda na groblju 
- izgradnje grobnih mjesta 
- proširenje groblja. 

Održavanje groblja provodi se sukladno 
potrebama iskazanim u godišnjem Programu 
održavanja kojeg donosi Uprava groblja. 

 
Članak 12. 

     Grobna mjesta i drugi objekti na groblju 
moraju se izgrađivati prema Planu izgradnje 
grobnih mjesta i uređenja groblja, a u skladu s 
propisima o građenju, dokumentima prostornog 
uređenja, estetskim, sanitarnim i drugim 
pravilima. 
Plan izgradnje grobnih mjesta i uređenja groblja 
donosi Uprava groblja uz suglasnost Općine 
Tordinci. 

 
Članak 13. 

     Radovi na uređenju ili izgradnji grobova i 
drugih objekata na groblju mogu se obavljati 
samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i 
plaćanja naknade za korištenje infrastrukture 
groblja. 
Uprava groblja zabraniti će rad onom izvođaču 
radova koji započne s radom bez prethodne 
prijave i plaćanja naknade za korištenje 
infrastrukture groblja. 

 
Članak 14. 

     Pri izvođenju radova na izgradnji grobnih 
mjesta izvođači su dužni pridržavati se odredaba 
Odluke o pravilima ponašanja na groblju, kao i 
slijedećeg: 
- obvezatno Upravi groblja predočiti 

dokumentaciju o grobnom mjestu na kojem 
će se izvoditi radovi, te pisanu suglasnost 
korisnika grobnog mjesta, 

- u slučaju kada se vrši ukop u blizini mjesta 
izvođenje radova, radove obvezatno 
prekinuti do završetka ukopa, 

- radovi se moraju izvoditi na način da se do 
najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na 
groblju, a mogu se obavljati samo u radne 
dane, odnosno kada to odredi Uprava 
groblja, 

- građevni materijal može se držati na groblju 
samo u kraće vrijeme koje je neophodno za 
izvršenje radova i na način da se time ne 
ometa promet na groblju, a sav otpad, 
zemlju i građevni materijal u što kraćem 
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roku ukloniti iz groblja i ispred groblja, te 
isto odvesti na za to određeno mjesto, 

- u slučaju prekida radova, kao i poslije 
njihova završetka izvođač je dužan radilište 
dovesti u prijašnje stanje, 

- za prijevoz materijala potrebnog za 
izvođenje radova na groblju mogu se 
koristiti samo oni putovi i staze koje odredi 
Uprava groblja, 

- izvođači su dužni namjenski trošiti vodu iz 
vodovoda na groblju,  

- strogo se pridržavati dimenzija grobnog 
mjesta koje odredi Uprava groblja, 

- sva okolna grobna mjesta koja su od 
izvođenja radova uprljana ili oštećena 
dovesti u prijašnje stanje,  

- radove izvesti u roku koji odredi Uprava 
groblja. 

 
Članak 15. 

      Uprava groblja će pisanim putem upozoriti 
korisnike grobnih mjesta na obvezu saniranja 
oštećenih grobnih ploča, spomenika i ostalih 
uređaja na grobnim mjestima koji su prijetnja 
sigurnosti posjetiteljima groblja.  
Ukoliko korisnici iz prethodnog stavka ovog 
članka ne otklone nedostatke to će učiniti Uprava 
groblja na trošak korisnika. 

 
Članak 16. 

     Svako grobno mjesto mora biti označeno 
prikladnim nadgrobnim znakom. 
Korisnici grobnih mjesta odlučuju o izgledu 
nadgrobnih ploča, spomenika i natpisa. 
Natpisi, znakovi i spomenici na grobnim 
mjestima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne ni 
vjerske osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti 
spomen na pokojnika.   
Uprava groblja će korisnike grobnih mjesta na 
kojima se postave spomenici, znakovi, natpisi 
neprikladnog sadržaja pozvati na obvezno 
uklanjanje ili popravak istih. Ukoliko to ne izvrše 
uklanjanje ili popravak će izvršiti Uprava groblja 
na trošak korisnika.  

 
Članak 17. 

      Na grobna mjesta dozvoljeno je postavljati 
posude za cvijeće i odgovarajuće uređaje za 
sigurno paljenje svijeća. 
Uz grobna mjesta ili na druge prostore groblja 
zabranjeno je postavljati klupe i druge predmete. 

 
Članak 18. 

     Korisnici grobnih mjesta su dužni grobna 
mjesta uređivati, te održavati red i čistoću na 
način da ne oštete ostala grobna mjesta.  

 
Članak 19. 

     Uređivanje i održavanje grobova koji su 
proglašeni spomenicima kulture vrši Uprava 
groblja sukladno propisima o zaštiti spomenika 
kulture.  
Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostatci 
značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati 
napuštenima, već se o njima brine Uprava 
groblja. 

Troškove održavanja grobova iz stavka 1. ovog 
članka snosi Općina Tordinci. 
 
VI UVJETI UPRAVALJANJA GROBLJEM 

 
Članak 20. 

     Uprava groblja mora osigurati održavanje i 
uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju 
funkcionalne sposobnosti.  

 
Članak 21. 

     Uprava groblja dužna je pravovremeno 
poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju 
grobna mjesta zainteresiranim osobama, ako to 
nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju, 
da pravovremeno poduzima odgovarajuće mjere 
radi rekonstrukcije, odnosno proširenja 
postojećeg ili izgradnje novog groblja. 
 
VII UVJETI I MJERILA ZA PLAČANJE 
NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG 
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE 

 
Članak 22. 

     Za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaća 
se naknada. 
Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 
Uprava groblja, uz suglasnost Općine Tordinci. 
Naknada se utvrđuje po grobnom mjestu vrsti 
grobnog mjesta. 

 
Članak 23. 

     Naknadu iz članka 22. ove Odluke plaćaju 
korisnici, odnosno njihovi nasljednici u roku 
određenom rješenjem o davanju grobnog mjesta 
na korištenje.  
U slučaju zakašnjenja u plaćanju utvrđenog u 
rješenju iz stavka 1 ovog članka plaća se 
zakonska zatezna kamata.  
Naknada se koristi za izgradnju i uređenje novih 
grobnih mjesta i infrastrukture na predmetnom 
groblju, a u skladu s Planom izgradnje grobnih 
mjesta i uređenja groblja. 

 
Članak 24. 

     Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća 
godišnju grobnu naknadu. 
Visinu naknade iz stavka 1. Ovog članka određuje 
Uprava groblja uz suglasnost Općine Tordinci. 
Naknada se utvrđuje po kvadratnom metru i vrsti 
grobnog mjesta, a u skladu s godišnjim 
programom održavanja groblja.  
Prikupljena sredstva naknade iz točke 1. koriste 
se sukladno godišnjem Programu održavanja 
groblja na predmetnom groblju. 

 
Članak 25. 

     Naknadu iz članka 24. Ove odluke plaćaju 
korisnici, odnosno njihovi nasljednici godišnje, 
time da ista dospijeva na naplatu najkasnije do 
31. prosinca tekuće godine.  
Korisnik grobnog mjesta dužan je redovito plaćati 
godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta. 
Za neredovito plaćanje godišnje naknade za 
korištenja grobnog mjesta korisnik grobnog 
mjesta dužan je platiti zakonske zatezne kamate.  
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Članak 26. 
     Grobno mjesto za koje nije plaćena godišnja 
grobna naknada 10 godina smatra se napuštenim i 
može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali ne 
prije proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u 
grob, odnosno nakon proteka 30 godina od 
posljednjeg ukopa u grobnicu.  
Opremom napuštenog grobnog mjesta (spomenik, 
grobna ploča, okvir, i sl.) raspolaže prijašnji 
korisnik grobnog mjesta nakon što plati dužni 
iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim 
kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o 
napuštenoj imovini kojom Uprava groblja 
slobodno raspolaže.  
 
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 27. 

Korisnici već postojećih  grobnih mjesta u 
grobljima u vlasništvu Općine Tordinci koji ista 
koriste bez akta o korištenju istih, dužni su do 
30.06.2013.g., Upravi groblja prijaviti grobna 
mjesta koja koriste (održavaju) i podnijeti zahtjev 
za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na 
neodređeno vrijeme, uz naknadu. 

 
Korisnici postojećih grobnih mjesta koji do 

30.06.2013.g. prijave grobna mjesta koja koriste, 
dužni su platiti grobnu naknadu za korištenje 
grobnog mjesta na neodređeno vrijeme u iznosu 
od  100,00 kn po grobnom mjestu/grobnici. 

 
Korisnici  postojećih grobnih mjesta koji 

prijavu grobnih mjesta i grobnica koja koriste 
podnesu nakon 30.06.2013.g., plaćaju grobnu 
naknadu za korištenje grobnog mjesta na 
neodređeno vrijeme u punom iznosu, određenom 
od strane Uprave groblja. 

Korisnicima već postojećih  grobnih mjesta u 
grobljima u vlasništvu Općine Tordinci, po 
prijavi grobnog mjesta izdavati će se rješenja o 
dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme. 

Ukoliko korisnik ne podnese zahtjev do 
31.12.2013.g., grobno mjesto smatrati će se 
slobodno, te će njime nakon isteka roka od 15 

godina od posljednjeg dana ukopa Uprava groblja 
slobodno raspolagati. 
 

Članak 28. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije“.  
 
KLASA:363-01/13-01/45 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci, 26. ožujka 2013.  godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Belić 
 

 
 

    Temeljem članka 33. Statuta Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske 
županije, broj 1/09) Općinsko vijeće na svojoj 
sjednici održanoj 7. ožujka 2013. godine donosi 
 

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZAKUPA 
OBJEKTA 

 
Članak 1. 

Ovom odlukom umanjuje se iznos mjesečne 
zakupnine poslovnog prostora u Korođu, 
I.L.Ribara 6A, na zamolbu zakupnika Trgovine 
Boso d.o.o., Vukovar. 

Utvrđuje se mjesečna zakupnina u iznosu od 
4.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
     Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave 
u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske 
županije. 
 
KLASA:372-01/13-01/26 
URBROJ:2188/13-13-01 
Tordinci, 7. ožujka 2013.godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Belić, ing. polj. 
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OPĆINA VRBANJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
      Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne 
novine" Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), 
članka 139. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, br. 144/12) i članka 30. 
Statuta Općine Vrbanja ("Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj. 17/09), a u 
vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće 
Općine Vrbanja na 37. sjednici održanoj 28. 
ožujka 2013. godine, donijelo je 
 

STATUT OPĆINE VRBANJA 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
      Ovim se Statutom podrobnije uređuje 
samoupravni djelokrug Općine Vrbanja, njezina 
službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, 
ovlasti i način rada tijela Općine Vrbanja, način 
obavljanja poslova, oblici neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju, način 
provođenja referenduma u pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te druga pitanja od važnosti za 
ostvarivanje prava i obveza Općine Vrbanja (dalje 
u tekstu: Općina). 
 

Članak 2. 
      Općina je jedinica lokalne samouprave a 
područje na kojem se prostire utvrđeno je 
Zakonom 
o područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj. 
 
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Vrbanja, 
Soljani i Strošinci. 
 
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u 
postupku propisanom zakonom. 
 

Članak 3. 
       Općina je pravna osoba. 
 
Sjedište Općine je u Vrbanji, Trg dr. Franje 
Tuđmana 1. 
 
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE 
 

Članak 4. 
      Općina ima grb i zastavu. 
 
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja 
se Općina Vrbanja. 
 
O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine 
Vrbanja Općinsko vijeće donosi poseban opći akt. 
 

 
Članak 5. 

     Grb Općine Vrbanja je u četvrtastom štitu, u 
zelenom polju, u glavi žuto-zlatno hrastovo lišće i 
žir, dolje četiri-zlatna klasa pšenice. 
 
Zastava je bijele boje, dimenzija, omjera dužine i 
širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U 
sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se 
grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom 
trakom.     
Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se 
u „Hrvatskom državnom arhivu”. 

 
Članak 6. 

     Grb i zastava koriste se na način kojim se 
ističe tradicija i dostojanstvo Općine Vrbanja. 
 

Članak 7. 
     Dan Općine svečano se obilježava 8. rujna. 
 
U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja 
Općine, te priređuju druge svečanosti. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
     Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
osobita postignuća i doprinos od značaja za 
razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite 
uspjehe ostvarene u području gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja 
čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, 
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti. 
 

Članak 9. 
     Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 
izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja 
provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje 
se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE 
 

Članak 10. 
      Ostvarujući zajednički interes u 
unapređivanju gospodarskog, društvenog i 
kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava 
suradnju s drugim jedinicama lokalne 
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 
zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 11. 
     Općinsko vijeće donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji 
dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 
 
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 
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Članak 12. 
     O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 
(ugovor, povelja, memorandum ili sl.). 
 
Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice 
druge države objavljuje se u službenom 
glasilu Općine. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 13. 
     Općina je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te 
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela Općine. 
 

Članak 14. 
      Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja 
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili 
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to 
osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području te 
- ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima. 
 
Općina obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima 
se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka. 
 
Sadržaj i način obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje 
odlukama Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 15. 
      Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 
članka 14. ovoga Statuta organizirati zajednički 
s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više 
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela 
ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih 
poslova u skladu s posebnim zakonom.  
 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 16. 
     Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je 
obavljanje od interesa za građane na području 
više jedinica lokalne samouprave, posebnom 

odlukom prenijeti na Vukovarsko-srijemsku 
županiju. 
 
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine posebnom 
odlukom prenijeti na mjesne odbore. 
 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 17. 
      Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 18. 
     Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 
djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog 
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 
područja Općine kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom. 
 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovoga članka može 
temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski 
načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na 
području Općine i najmanje 20% ukupnog broja 
birača upisanih u popis birača Općine. 
 

Članak 19. 
     Osim iz razloga utvrđenih člankom 18. 
stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može 
raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika. 
 
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi poziva 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika može 
podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača 
Općine. 
 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis 
birača. 
 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih 
izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv 
niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori 
za načelnika. 
 

Članak 20. 
     Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 
u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
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Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 
opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 
dana od dana podnošenja prijedloga utvrditi 
ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 
dana od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
 
Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području općine, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 
ako prijedlog prihvati, onijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. 
 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela. 
 

Članak 21. 
   Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv 
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje 
se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se 
odlučuje na referendumu, odnosno naznaku 
pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje 
akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan 
ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te 
dan održavanja referenduma. 
 

Članak 22. 
     Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 
prebivalištem na području Općine, odnosno na 
području za koje se raspisuje referendum i upisani 
su u popis birača. 
 

Članak 23. 
     Odluka donesena na referendumu o pitanjima 
iz članka 18. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za 
Općinsko vijeće, osim ako se radilo o 
savjetodavnom referendumu. 
 

Članak 24. 
     Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
jesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom. 
 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga 
članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik. 
 
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 
od dana zaprimanja prijedloga. 

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o 
kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 
kojem je rezultate održanog zbora građana 
potrebno dostaviti Općinskom vijeću. 
 

Članak 25. 
     Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga Statuta. 
 
Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i 
vijeće mjesnog odbora. 
 
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu 
je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 
 

Članak 26. 
      Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 
l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Općine. 
 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
primitka prijedloga. 
 

Članak 27. 
     Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja kao 
i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na 
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada 
im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i 
interesa ili izvršavanja svojih građanskih 
dužnosti. 
 
     Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan 
je odgovoriti u roku od 30 dana od dana 
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 
sredstvima elektroničke 
komunikacije. 
 
VII. TIJELA OPĆINE VRBANJA 
 

Članak 28. 
     Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski 
načelnik. 
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1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 29. 
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i 
akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i 
druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i 
ovim Statutom. 
 
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno 
tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
općinskog načelnika. 
 
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 30. 
     Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine, 
- donosi Poslovnik o radu, 
- donosi odluku o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o izvršenju 
proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju 
proračuna, 

- donosi odluku o privremenom 
financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina te raspolaganju 
ostalom imovinom Općine čija 
pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 
u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom, a 
uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 
1.000.000 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice 
Općine, 

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 
odjela i službi, 

- donosi odluku o kriterijima za 
ocjenjivanje službenika i načinu 
provođenja ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, ustanove, 
trgovačka društva i druge pravne osobe, 
za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od 
interesa za Općinu, 

- predlaže glavnoj skupštini odnosno 
skupštini trgovačkog društva u kojem 
Općina ima dionice ili udjele u 
vlasništvu članove upravnog tijela i 
nadzornog odbora trgovačkog društva, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za 
zaduživanje pravnim osobama koje je 
osnovala Općina ili koje su u većinskom 
vlasništvu Općine; 

- daje prethodne suglasnosti na statute 
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom 
o osnivanju nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma 
o suradnji s drugim jedinicama lokalne 
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća, 
- bira i razrješava članove radnih tijela 

Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 
- donosi odluku o kriterijima, načinu i 

postupku za dodjelu javnih priznanja i 
dodjeljuje javna priznanja, 

- imenuje i razrješava i druge osobe 
određene zakonom, ovim Statutom i 
posebnim odlukama Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su 
mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 
Članak 31. 

     Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika. Dužnost predsjednika i 
potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino 
obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. 
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na 
naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 32. 
     Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća, 
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i 

općih akata, 
- održava red na sjednici Općinskog 

vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi 

Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika i 
- obavlja i druge poslove određene 

zakonom i Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

 
     Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, 
poslovnik, proračun i druge opće akte 
predstojniku ureda državne uprave u županiji, s 
izvatkom iz zapisnika, u roku 15 dana od dana 
donošenja, te bez odgode općinskom načelniku. 
 

Članak 33. 
     Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća 
ili na prijedlog općinskog načelnika, u roku od  
15 dana od primitka zahtjeva. Zahtjev mora biti 
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predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika 
odnosno općinskog načelnika. 
 
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu 
će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 
 
Nakon proteka rokova iz stavka 1. i 2. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
 
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 1., 
2. i 3. ovog članka mora se održati u roku 15 dana 
od dana sazivanja. 
 
Ostala  prava i dužnosti predsjednika te dužnosti 
potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se 
uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.  

 
Članak 34. 

     Općinsko vijeće ima 13 vijećnika. 
 

Članak 35. 
     Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
redovnim izborima traje četiri godine. 
 
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 
prijevremenim izborima traje od dana 
konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća izabranog na 
redovnim izborima. 
 

Članak 36. 
     Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i 
za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 
 

Članak 37. 
      Vijećniku prestaje mandat prije isteka 
vremena na koji je izabran: 

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena 
najkasnije tri dana prije zakazanog 
održavanja sjednice Općinskog vijeća i 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 
osam dana prije podnošenja iste; 

- ako mu je pravomoćnom sudskom 
odlukom potpuno oduzeta poslovna 
sposobnost, danom pravomoćnosti 
sudske odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od šest 
mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 

- ako mu prestane prebivalište na 
području Općine Vrbanja, danom 
prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 
danom prestanka državljanstva i 

- smrću. 

Članak 38. 
     Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama zakona. 
 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev 
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam 
dana od dana prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana 
od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
 
Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, sukladno zakonu. 
 
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 39. 
      Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog 
vijeća; 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju 
koje je na dnevnom redu sjednice 
Vijeća; 

- predlagati Vijeću donošenje akata, 
podnositi prijedloge akata i podnositi 
amandmane na prijedloge akata; 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom načelniku 
i zamjeniku općinskog načelnika; 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
općinskog vijeća i na njima raspravljati, 
a u radnim tijelima kojih je član i 
glasovati i 

- tražiti i dobiti podatke potrebne za 
obavljanje dužnosti vijećnika od 
upravnih tijela Općine. 

 
     Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti 
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova 
na sjednicama Općinskog vijeća. 
 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje 
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 40. 
     Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, 
djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 
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postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja 
za rad Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje 
načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te 
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća u obavljanju njihovih dužnosti. 
 
1.1. Radna tijela 
 

Članak 41. 
    Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Komisija za izbor i imenovanja, 
- Komisija za Statut i Poslovnik, 
- Mandatna komisija, 
- Komisija za Proračun i financije. 

 
Članak 42. 

     Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 
- izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela 
Općinskog vijeća, 
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih 
ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog 
vijeća, 
 

Članak 43. 
     Komisija za Statut i Poslovnik: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik 
Općinskog vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 
Statuta odnosno Poslovnika Općinskog 
vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih 
općih akata koje donosi Općinsko vijeće 
u pogledu njihove usklađenosti s 
Ustavom i pravnim sustavom, te u 
pogledu njihove pravne obrade i o tome 
daje mišljenje i prijedloge Općinskom 
vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom. 

 
Članak 44. 

          Mandatna komisija: 
- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim 
- izborima za Općinsko vijeće i imenima 

izabranih vijećnika, temeljem 
- objavljenih rezultata nadležnog 

izbornog povjerenstva o provedenim 
izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
podnesenim ostavkama na vijećničku 
dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
mirovanju mandata vijećnika i o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mandata kada se ispune 
zakonom predviđeni uvjeti i obavještava 
Općinsko vijeće da su ispunjeni 
zakonski uvjeti za početak mandata 
zamjeniku vijećnika. 

 
Članak 45. 

     Komisija za Proračun i financije: 
- raspravlja o proračunu i financijama 

općine, zauzima stavove te daje 
mišljenja o     pitanjima koja se odnose 
na; proračun, stanje o prihodima i 
rashodima općine, ostalim pitanjima, 
financiranja i financijskog poslovanja 
općine. 

 
Članak 46. 

     Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana 
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena 
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih 
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme 
prijedloga odluka i drugih akata, davanja 
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na 
dnevnom redu Općinskog vijeća. 
 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama. 
 
2. OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Članak 47. 
Općinski načelnik zastupa Općinu Vrbanja i 
nositelj je izvršne vlasti Općine. 
 
Mandat općinskog načelnika traje četiri godine. 
 
     Mandat općinskog načelnika počinje prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji 
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 
novoga općinskog načelnika. 
 
     Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata; 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog vijeća; 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna; 
- upravlja imovinom Općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim 
aktima Općinskog vijeća; 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom Općine 
čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini 
u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako 
je stjecanje i otuđivanje planirano u 
proračunu i provedeno u skladu sa 
zakonskim propisima, a najviše do 
70.000,00 kuna; 

- upravlja prihodima i rashodima Općine; 
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- upravlja raspoloživim novčanim 
sredstvima na računu proračuna Općine; 

- odlučuje o davanju suglasnosti za 
zaduživanje pravnim osobama u 
većinskom izravnom  

- ili neizravnom vlasništvu Općine i o 
davanju suglasnosti za zaduživanje 
ustanova kojih je   

- osnivač Općina, 
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela Općine; 
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela; 
- imenuje i razrješava unutarnjeg 

revizora; 
- utvrđuje plan prijema u službu u 

upravna tijela Općine; 
- predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune; 
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana; 
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona; 
- donosi odluku o objavi prikupljanja 

ponuda ili raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti; 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja 
ponuda ili raspisivanju natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti na 
temelju ugovora i sklapa ugovor o 
povjeravanju poslova; 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu 
cijena komunalnih usluga; 

- imenuje i razrješava predstavnike 
Općine u tijelima javnih ustanova i 
drugih pravnih osoba (osim članova 
upravnih tijela i nadzornih odbora 
trgovačkih društava) kojima je Općina 
osnivač odnosno u kojima ima dionice 
ili udjele u vlasništvu; 

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi 
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture i Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu; 

- provodi postupak natječaja i donosi 
odluku o najpovoljnijoj ponudi za 
davanje u zakup poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine u skladu s posebnom 
odluku Općinskog vijeća o poslovnim 
prostorima; 

- organizira zaštitu od požara na području 
Općine i vodi brigu o uspješnom 
provođenju i poduzimanju mjera za 
unapređenje zaštite od požara; 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i 
službi Općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine, 
odnosno poslova državne uprave, ako su 
preneseni na Općinu; 

- daje mišljenje o prijedlozima koje 
podnose drugi ovlašteni predlagatelji; 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
tijela mjesnih odbora te 

- obavlja i druge poslove predviđene 
ovim Statutom i drugim propisima. 

 
Članak 48. 

     Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata 
upravnih tijela Općine. 
 

Članak 49. 
     Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka 
Općinsko vijeće može od općinskog načelnika 
tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 
 
     Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka 
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom 
traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana 
primitka zahtjeva. 
 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog 
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju. 
 

Članak 50. 
     Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći 
akt Općinsko 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 Vukovarsko-
srijemskoj županiji, 

- ima pravo obustaviti od primjene akt 
mjesnog odbora ako ocijeni da se tim 
aktom povređuje zakon, Statut ili opći 
akti koje je donijelo Općinsko vijeće. 

 
Članak 51. 

     Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 
općinski načelnik spriječen obavljati svoju 
dužnost.  
 
     Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje. 
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Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika. 
 

Članak 52. 
     Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski. 
 

Članak 53. 
     Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona: 

- danom dostave pisane ostavke, 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude 

kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od jednog 
mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na 
području Općine, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva i 

- smrću. 
 
     U slučaju nastupanja nekog od razloga iz 
stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine 
mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog 
odjela nadležnog za službeničke poslove će u 
roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu 
Republike Hrvatske radi raspisivanja 
prijevremenih izbora za novog općinskog 
načelnika. 
 
     Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od 
razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka 
prestane nakon isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika, dužnost općinskog 
načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik 
općinskog načelnika. 

 
Članak 54. 

     Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati i na način propisan člankom 19. ovoga 
Statuta. 
 
Ako na referendumu bude donesena odluka o 
opozivu općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a do provođenja 
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat 
će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 
Hrvatske. 
 
3.   Tajnik Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika 
 

Članak 55. 
     Tajnik Općinskog vijeća i  Općinskog 
načelnika obavlja stručne i tehničke poslove za 
rad  Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 
brine se o izvršavanju zadataka koji se odnose na 
rad lokalne samouprave i uprave, sudjeluje na 
sjednicama Općinskog vijeća u savjetodavnom 
svojstvu i upozorava predsjednika Vijeća i 
Općinskog načelnika o kršenju zakonitosti. 

Tajnik Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 
svoju dužnost obavlja profesionalno. 
             
VIII. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 56. 
      Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine te obavljanje poslova državne 
uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, 
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. 
 
Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela 
uređuje se posebnim aktom Općinskog vijeća.  
 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravljaju 
pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja 
imenuje općinski načelnik. 
 
Poslove pročelnika obavlja tajnik općinskog 
vijeća i općinskog načelnika. 
 

Članak 57. 
     Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga 
djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru 
provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata 
tijela Općine te poduzimaju propisane mjere. 
 
Jedinstveni upravni odjel za zakonito i 
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 
nadležnosti odgovorna općinskom načelniku. 
 

Članak 58. 
      Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, 
osiguravaju se u proračunu Općine. 
 
IX. JAVNE SLUŽBE 
 

Članak 59. 
     U okviru svoga samoupravnog djelokruga 
Općina osigurava obavljanje poslova u području 
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 
građana. 
 

Članak 60. 
     Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz 
članka 59. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog 
pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili 
drugih pravnih osoba. 
 
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja 
pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u 
kojima ima udjele Općinu imenuje općinski 
načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije 
propisano. 
 
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Vrbanja 
može povjeriti drugim pravnim i fizičkim 
osobama temeljem ugovora o koncesiji. 
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 61. 
     Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, 
kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 
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neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju 
o lokalnim poslovima. 
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili 
više međusobno povezanih manjih naselja ili za 
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 
cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 
Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 62. 
     Mjesni odbori na području Općine su:  

1. Mjesni odbor Vrbanja (za područje 
naselja Vrbanja), 

2. Mjesni odbor Soljani  (za područje 
naselja Soljani), 

3. Mjesni odbor Strošinci (za područje 
naselja Strošinci). 

 
Članak 63. 

     Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području 
Općine te općinski načelnik. 
 
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose 
građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja općinskom načelniku. 
 

Članak 64. 
     Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 
podnesen na način i po postupku utvrđenim 
zakonom i ovim Statutom. 
 
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način ili da ne sadrži 
podatke potrebne kako bi se po njemu moglo 
postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i 
zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za 
osnivanje mjesnog odbora. 
 
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se 
o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga. 
 

Članak 65. 
      Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
prilažu se podaci o predlagatelju (imena i 
prezimena 
te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i 
sjedište pravne osobe), predloženom području i 
granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog 
odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te 
prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog 
odbora. 
 

Članak 66. 
    Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 

 
 

Članak 67. 
     Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani 
s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo, na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 68. 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 
Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora 
odnosno u roku od 30 dana od dana isteka 
mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 
 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana. 
 

Članak 69. 
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje 
prema broju stanovnika mjesnog odbora.    
        
Vijeće mjesnog odbora ima: 
- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 
stanovnika 
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima do preko 
1000 stanovnika 

 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora. 
 

Članak 70. 
      Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika 
vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova 
svih članova, na vrijeme od četiri godine. 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 
svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora. 
 

Članak 71. 
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, 
poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i 
godišnji obračun troškova te obavlja druge 
poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 
odlukama Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika. 
 

Članak 72. 
     Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju 
područja mjesnog odbora provođenjem manjih 
komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 
potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne 
skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na 
svom području. 
 

Članak 73. 
     Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 



Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 
 

239

mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

 
Članak 74. 

     Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te 
pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba. 
 

Članak 75. 
     Radi raspravljanja o potrebama i interesima 
građana te davanja prijedloga za rješavanje 
pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog 
odbora može sazivati zborove građana. 
 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili 
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće. 
 

Članak 76. 
     Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine. 
 

Članak 77. 
     Prijedlog za promjenu područja mjesnog 
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i 
općinski načelnik. 
 
     O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za 
koje se traži promjena područja. 
 

Članak 78. 
     Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja općinski načelnik. 
 
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću 
rada mjesnog odbora općinski načelnik 
može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono 
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 
poslove. 
 
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
VRBANJA 
 

Članak 79. 
     Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Vrbanja, čine 
imovinu Općine Vrbanja. 
 

Članak 80. 
     Imovinom Općine upravljaju općinski 
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 
zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog 
domaćina. 
 
U postupku upravljanja imovinom općinski 
načelnik donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom na temelju općih akata 

Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja imovinom Općine. 
 

Članak 81. 
     Općina ima prihode kojima u okviru svog 
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
 
Prihodi Općine su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, 
doprinosi i pristojbe, u skladu sa 
zakonom i posebnim odlukama 
Općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u 
vlasništvu Općine, 

- prihod od trgovačkih društava i drugih 
pravnih osoba u vlasništvu Općine 
odnosno u kojima Općina ima udjele, 

- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska 

korist za prekršaje koje propiše Općina 
u skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima sa 
Vukovarsko-srijemskom županijom i 
Republikom Hrvatskom te dodatni udio 
u porezu na dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 
Hrvatske predviđena u Državnom 
proračunu i 

- drugi prihodi određeni zakonom. 
 

Članak 82. 
     Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine 
iskazuju se u proračunu Općine. 
 
Svi prihodi i primici proračuna moraju u 
proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih 
potječu. 
 
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni 
proračunom i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
 

Članak 83. 
     Proračun Općine i odluka o izvršenju 
proračuna donose se za proračunsku godinu i 
vrijede za godinu za koju su doneseni. 
 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. 
prosinca. 
 

Članak 84. 
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom. 
 
     Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine. 
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Članak 85. 
     Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
smanjenjem predviđenih izdataka ili 
pronalaženjem novih prihoda. 
 
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna po postupku propisanom za 
donošenje proračuna. 
 

Članak 86. 
     Materijalno i financijsko poslovanje Općine 
nadzire Općinsko vijeće. 
 
Zakonitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 
 
XII. AKTI OPĆINE 
 

Članak 87. 
     Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i 
ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju 
proračuna, odluke i druge opće akte. 
 
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 
temeljem zakona rješava o pojedinačnim 
stvarima. 
 

Članak 88. 
     Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili 
općim aktom Općinskog vijeća. 
 

Članak 89. 
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 
preporuke. 
 

Članak 90. 
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata 
iz članka 87. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom. 
 
Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

Članak 91. 
     Upravna tijela Općine u izvršavanju općih 
akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte 
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba. 
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga 
članka može se, sukladno odredbama zakona, 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Vukovarsko-srijemske županije ili pokrenuti 
upravni spor. 
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 
 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 
odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 
povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 92. 
     Nadzor nad zakonitošću općih akata koje 
Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 
djelokruga obavlja ured državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna 
središnja tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu. 
 
XIII. JAVNOST RADA 
 

Članak 93. 
     Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
upravnih tijela Općine je javan. 
 
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 
pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama 
Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 94. 
      Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se 
javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 
općih i drugih akata Općinskog vijeća u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije i na internetskim stranicama Općine. 
 
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 
održavanjem konferencija za medije te 
objavljivanjem općih akata i drugih akata 
općinskog načelnika u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije i na internetskim 
stranicama Općine. 
 
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se 
putem komunikacije s medijima i objavljivanjem 
informacija na internetskim stranicama Općine. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 95. 
     Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
općinski načelnik i Komisija za Statut i Poslovnik 
Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta. 
 
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne 
može ponovno staviti na dnevni red Općinskog 
vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana 
zaključivanja rasprave o prijedlogu. 
 

Članak 96. 
     Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Općine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-
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srijemske županije br. 17/09) i zakona, uskladit će 
se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se 
uređuje pojedino područje u roku od 90 dana. 
 

Članak 97. 
     Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
     Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje 
važiti Statut Općine Vrbanja ("Službeni vjesnik" 
Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09). 
 
KLASA: 012-03/13-01/893                         
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1       
Vrbanja, 28. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 

 

 
 
 
     Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), 
članka 139. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
144/12), Općinsko vijeće Općine Vrbanja na 37. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine, 
donijelo je 
 

P O S L O V N I K 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA 

 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
     Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanja 
prava, obveze i odgovornosti vijećnika, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način 
rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek 
sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća 
Općine Vrbanja. 
 
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG  
VIJEĆA 

 
Članak 2. 

     Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je 
konstituirano izborom predsjednika Općinskog 
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici 
nazočna većina članova Općinskog vijeća. 
 
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do 
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 

glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj 
glasova sjednici predsjedava prvi izabrani 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 
glasačkom listiću.  
 

Članak 3. 
     Općinsko vijeće osniva i imenuje članove 
Mandatne komisije. 
 
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici na 
prijedlog predsjedatelja vijeća ili najmanje jedne 
trećine vijećnika. 
 
Dužnosti Mandatne komisije: 
- na konstituirajućoj sjednici izvještava vijeće o 
provedenim izborima i imenima izabranih 
vijećnika kao i o podnesenim ostavkama na 
dužnost vijećnika, o stečenim uvjetima za 
mirovanje mandata člana vijeća, te o zamjenicima 
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati 
dužnosti vijećnika, 
- predlaže Odluku o prestanku mandata vijećnika 
kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 
izvještava da su ispunjeni zakonski uvjeti za 
početak mandata zamjenika člana vijeća. 
 

Članak 4. 
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim 
izborima vijećnici polažu prisegu. 
 
Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja: 
„Prisežem da ću prava i obveze vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Vrbanja obavljati 
savjesno i odgovorno radi gospodarskog i 
socijalnog boljitka Općine Vrbanja i Republike 
Hrvatske, da ću se u obnašanju dužnosti vijećnika 
pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine 
Vrbanja i da ću štititi ustavni poredak Republike 
Hrvatske“. 
 
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je 
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i 
izgovara: «Prisežem», te pristupa potpisivanju 
izjave o davanju prisege. 
 
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 
obavljati dužnost vijećnika prilaže prisegu na 
prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 
 

Članak 5. 
     U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 
vijećnika. 
 
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s 
iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat 
prestao ili mu miruje, a određuje ga politička 
stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske 
liste. 
 
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju 
ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu 
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je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga 
politička stranka sukladno sporazumu, odnosno 
ako sporazum nije zaključen, određuju ga 
dogovorno, a ako ne postignu dogovor, 
zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s 
liste.  
 
Političke stranke dužne su o sklopljenom 
sporazumu  odnosno postignutom dogovoru 
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove 
predstavničkog i izvršnog tijela. 
 
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe 
birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani 
kandidat s liste. 
 
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnom 
povjerenstvu, na način propisan odredbama 
Statuta Općine Vrbanja. 

 
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

 
Članak 6. 

     Prava i dužnosti vijećnika propisani su 
Statutom Općine Vrbanja. 
 

Članak 7. 
     Službenici Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine dužni su pružiti pomoć vijećniku u 
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 
prijedloga koje on donosi, u obavljanju poslova i 
zadataka a koje mu je povjerilo radno tijelo 
Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura 
dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili 
predmete koji su na dnevnom redu sjednice 
Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i 
stručne obavijesti ili objašnjenja radi potpunijeg 
upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 
obavljanju funkcije vijećnika. 
 

Članak 8. 
     Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti 
jedne ili više političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika. 
              
Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana. 
  
 Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 
priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA  
I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
VIJEĆA 
 

Članak 9. 
      Vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika. 
 

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko 
vijeće, javnim glasovanjem.   
 
Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda 
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz 
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.   
 
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 
Vijećnik može svojim potpisom podržati 
prijedlog samo za jednog kandidata. 
 

Članak 10. 
     Izbor predsjednika i potpredsjednika se 
obavlja glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 
 
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima 
se ponavlja. 
 
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika 
bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova. 
 
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
              
Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti. 
 

Članak 11. 
     Prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
vijeća propisana su Statutom Općine Vrbanja i 
ovim Poslovnikom. 
 

Članak 12. 
     Potpredsjednik vijeća zamjenjuje predsjednika 
u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i 
obavlja i druge poslove što mu povjeri 
predsjednik ili vijeće. 
  

Članak 13. 
     Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
 

Članak 14. 
     Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 
Tajnik Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. 
 
V. RADNA TIJELA 

 
Članak 15. 

     Radna tijela Općinskog vijeća osnovana 
Statutom Općine su: 

1. Mandatna komisija, 
2. Komisija za izbor i imenovanja, 
3. Komisija za Statut i Poslovnik, 
4. Komisija za Proračun i financije. 
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Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog 
članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom 
osniva povjerenstva, komisije i druga radna tijela 
u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
 
Predsjednika i određeni broj članova radnih  tijela 
bira vijeće na prijedlog Komisije za izbor i 
imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika iz 
reda svojih članova tako da je sastav radnog tijela 
približno razmjeran stranačkom sastavu Vijeća, a 
ostali članovi mogu biti birani iz reda stručnih i 
drugih osoba. 
  

Članak 16. 
     Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva 
člana. 
 
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća iz redova vijećnika, na 
prijedlog predsjedatelja vijeća ili najmanje jedne 
trećine vijećnika. 
 

Članak 17. 
      Komisija za izbor i imenovanja čine 
predsjednik i dva člana. 
 
Komisija za izbor i imenovanja bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika, na 
prijedlog predsjedatelja vijeća ili najmanje jedne 
trećine vijećnika. 
 
Komisija za izbor i imenovanje predlaže izbor 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
izbor članova radnih tijela vijeća i članova drugih 
tijela koje, temeljem Zakona i drugih propisa, bira 
Općinsko vijeće. 
 

Članak 18. 
     Komisija za Statut i Poslovnik čine 
predsjednik i četiri člana. 
 
Komisija za Statut i Poslovnik raspravlja i 
predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog 
vijeća, te predlaže donošenje Odluka i drugih 
općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća 
kojima se razrađuju odredbe statutarne naravi, te 
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 19. 
     Komisija za proračun i financije ima 
predsjednika i dva člana. 
 
     Komisija za proračun i financije raspravlja o 
proračunu i financijama Općine, zauzima stavove 
te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na: 

- Općinski proračun i završni račun, 
- porezni sustav i poreznu politiku, 
- stanje o prihodima i rashodima Općine, 
- ostala pitanja koja se tiču financiranja i 

financijskog poslovanja Općine. 
 

 
 
 

Članak 20. 
      Predsjednik radnog tijela vijeća organizira rad 
radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava 
njegovim sjednicama. 
 
Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na 
vlastitu inicijativu, a dužan ju je sazvati na osnovi 
zaključka predstavničkog tijela. 
 
Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti 
ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg 
odredi radno tijelo. 

 
Članak 21. 

     Radna tijela utvrđuju prijedloge i preporuke 
većinom glasova prisutnih članova radnog tijela. 
                
Zaključci, prijedlozi i preporuke radnog tijela, 
nemaju obvezujući karakter za članove općinskog 
vijeća. 
 
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I  
OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
Članak 22. 

     Općinski načelnik i zamjenik općinskog 
načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća 
polažu prisegu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
slijedećeg sadržaja: 
«Prisežem da ću dužnost općinskog 
načelnika/zamjenika načelnika Općine Vrbanja 
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom 
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Vrbanja, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 
Vrbanja». 
 
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane 
prisege proziva pojedinačno općinskog načelnika 
i zamjenika načelnika, a općinski načelnik i 
zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i 
prezime, ustaju i izgovaraju: «Prisežem» te 
pristupaju i potpisuju izjavu o prisezi. 
 

Članak 23. 
     Općinski načelnik i zamjenik načelnika 
prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća. 
 

Članak 24. 
     O sazvanim sjednicama predsjednik 
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika 
najkasnije pet dana prije dana održavanja 
sjednice. 

 
Članak 25. 

     Općinski načelnik podnosi izvješće o svom 
radu u skladu s odredbama Statuta Općine 
Vrbanja. 
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Članak 26. 
     Način i postupak pokretanja razrješenja 
općinskog načelnika propisan je Statutom Općine 
Vrbanja. 
 
VII. AKTI VIJEĆA 

 
Članak 27. 

     Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih Zakonom i Statutom, donosi Odluke, 
Preporuke, Rješenja, Zaključke, te daje autentična 
tumačenja Statuta i drugih općih akata vijeća. 
 
Odluke i druge akte potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća. 
  

Članak 28. 
     Odlukom se uređuju pravna i druga pitanja od 
važnosti za građane, udruge građana, fizičke i 
pravne osobe, te se utvrđuju njihova prava i 
dužnosti od općeg interesa kada je to propisano 
Zakonom i Statutom. 
 

Članak 29. 
     Preporukom vijeće izražava mišljenje o 
pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima 
rješavanja pojedinih problema, izražava mišljenje 
u vezi sa usklađivanjem odnosa i ostvarenjem 
suradnje među mjesnim odborima, ukazuje na 
važnost pojedinih pitanja koja se odnose na 
primjenu Ustava, Zakona i drugih akata što ih 
donosi vijeće, izražava mišljenje u vezi 
usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s 
drugim Općinama, u pitanjima od općeg interesa 
te predlaže način i mjere koje bi se trebale 
poduzimati radi rješavanja pojedinih pitanja u 
skladu sa njegovim interesima. 

 
Članak 30. 

     Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava 
mišljenje ili utvrđuje obaveza načelnika i 
Jedinstvenog upravnog odjela u pripremanju 
prijedloga akta i mjera za pripremu Odluka 
vijeća. 
 
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 
djelokruga vijeća i radnih tijela vijeća. 

 
Članak 31. 

     Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog 
vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 
 
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst 
odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na 
sjednici Općinskog vijeća. 
 
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 
pismohrani Općine. 
 

Članak 32. 
     Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi 
Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, 
osim ako je zakonom propisano da pojedini 
prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela. 

Članak 33. 
     Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u 
skladu s odredbama ovog Poslovnika zatražiti će 
od predlagatelja da u određenom roku postupi i 
uskladi prijedlog akta s odredbama ovog 
Poslovnika. 
 
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj 
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da 
ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni 
ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu 
otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se 
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije 
upućen Općinskom vijeću. 
 
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda 
ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, 
može se ponovo staviti na dnevni red po isteku 
roka od tri mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne 
odluči drukčije. 
 

Članak 34. 
     Postupak donošenja akta pokreće se 
prijedlogom akta. 
 
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, 
tekst prijedloga akta, tekst odredaba važećeg akta 
koji se mijenja ili dopunjuje. Uz prijedlog akta 
može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 
 
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik 
može na početku rasprave podnijeti uvodno 
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje 
prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na 
snagu danom objave, dužan je posebno 
obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 
 
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
               
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku 
rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista 
prava ima i izvjestitelj radnih tijela i Komisija za 
Statut i Poslovnik. 
 

Članak 35. 
     Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 
prijedloge odluka kojima se određuje isto 
područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će 
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u 
jedan prijedlog. 
 
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 
redoslijedom kojima su dostavljeni. 
 

Članak 36. 
     Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 
prijedloga akta može trajati najduže pet minuta, a 
za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog 
plana petnaest minuta. 
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Općinsko vijeće može posebnom odlukom 
odobriti duže trajanje uvodnog izlaganja i 
obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog 
članka. 
 

Članak 37. 
     Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana 
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja 
sjednice. 
 
Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili 
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu 
podnositi samo na članke obuhvaćene 
predloženim izmjenama i dopunama. 
 
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog 
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju 
akta i općinskom načelniku, ukoliko on nije 
predlagatelj. 
 
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji akata iz članka 32. ovog Poslovnika. 
 

Članak 38. 
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim 
složi, vijećnik može podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 
 
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve 
do zaključenja rasprave. 
 
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave 
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada 
nije predlagatelj. 
 

Članak 39. 
     Ako su podneseni amandmani takve naravi da 
bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da 
se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima 
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije 
odlučivanja. 
 
Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži općinski načelnik, neovisno dali je on 
predlagatelj. 
 

Članak 40. 
    O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
općinski načelnik, neovisno da li je on 
predlagatelj akta ili ne. 
 
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 
 

Članak 41. 
     Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj akta 

- ako ga je podnijela Komisija za Statut i 
Poslovnik i s njima se suglasio 
predlagatelj akta 

- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo 
i s njima se suglasio predlagatelj akta. 

 
Članak 42. 

     Ako konačni prijedlog akta nije podnio 
općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s 
kojim se nije suglasio općinski načelnik, se 
glasuje odvojeno. 
 
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga 
akta o kojoj se odlučuje. 
 

Članak 43. 
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka konačnog prijedloga akta na koje se 
odnose. 
 
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima. 
 
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 

Članak 44. 
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, 
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba 
koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju 
se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, 
brine se upravno tijelo koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće. 
 
Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana 
njegove objave. 
 
Iznimno, iz osobito opravdanih razloga može se 
odrediti da stupa na snagu danom donošenja, ili 
danom objave. 
 
Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM  
POSTUPKU 

 
Članak 45. 

     Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 
postupku ako to zahtijevaju osobito opravdani 
razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u 
određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu 
za Općinu. 
 
Za donošenje akta po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 
33. ovog Poslovnika. 
 
Uz prijedlog akta da se akt donose po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog akta, a ako 
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prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati 
pisanu podršku od jedne trećine vijećnika. 
 
Prijedlog za podnošenje akta po hitnom postupku 
podnosi se predsjedniku Općinskog 
vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice 
Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 
postupku vijećnicima, te općinskom načelniku, 
ako on nije predlagatelj. 
 

Članak 46. 
      Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom 
postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 
opravdanosti razloga za hitan postupak i 
uvrštavanja u dnevni red sjednice, a po tom se 
raspravlja i odlučuje o aktu. 
 

Članak 47. 
     Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 
 
U postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog 
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 
koje se odnose na prijedloge akata koji se donose 
u redovnom postupku. 
 
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I  
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 
OPĆINE 

 
Članak 48. 

     Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi 
općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
na način i u rokovima propisanim zakonom. 
 
Općinski načelnik može podneseni prijedlog  
proračuna povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u 
cjelini. 
 
Ako se proračun za narednu godinu ne može 
donijeti prije početka godine za koju se donosi, a 
općinski načelnik ne predloži privremeno 
financiranje, nadležno radno tijelo za proračun i 
financije ili najmanje tri vijećnika imaju pravo 
predložiti donošenje odluke o privremenom 
financiranju. 
 

Članak 49. 
     Ako se u zakonom određenom roku ne donese 
proračun odnosno odluka o privremenom 
financiranju , na prijedlog središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike 
Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 
razrješuje Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, te imenuje povjerenika i raspisuje 
prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu. 
 

 

Članak 50. 
     Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna donosi se većinom glasova svih 
vijećnika. 
 
X. POSLOVNI RED NA SJEDNICI 
 
1. SAZIVANJE SJEDNICE 

 
Članak 51. 

     Sjednice Općinskog vijeća saziva predsjednik 
vijeća po potrebi, u roku od 2 mjeseca od zadnje 
sjednice, a najkasnije u roku od 3 mjeseca.  
Sjednice vijeća predsjednik saziva na vlastitu 
inicijativu temeljem zaključka vijeća i na 
obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova vijeća 
ili na prijedlog općinskog načelnika, u roku od 15 
dana od dana primitka zahtjeva. 
 
Općinski načelnik sazvat će sjednicu vijeća u 
daljnjem roku od 8 dana, ukoliko predsjednik 
vijeća sjednicu ne sazove na zahtjev 1/3 članova 
vijeća. 
 
Nakon proteka rokova iz st.2 i st.3 ovoga 
članka,sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 
članova općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležan za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 
Zahtjev mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika odnosno općinskog 
načelnika. 
 
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 
3. i 4. ovog članka mora se održati u roku 15 dana 
od dana sazivanja. 
 

Članak 52. 
     Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a 
samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi 
način. 
  
Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima, 
općinskom načelniku i zamjeniku načelnika u 
pravilu pet dana prije sjednice, ako postoje 
opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti, taj 
rok može biti kraći. 
 
Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, 
materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog 
reda i zapisnik o radu s prethodne sjednice. 
 
Kada se na sjednici vijeća raspravlja o pitanjima 
povjerljive prirode, materijal se ne mora 
dostavljati unaprijed, niti u pismenom obliku. 
 

Članak 53. 
     Sjednice Općinskog vijeća su javne. 
 
O održavanju sjednica vijeća bez prisutnosti 
javnosti odlučuje Općinsko vijeće. 
 
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz 
prethodnog stavka predsjednik vijeća pozvat će 
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osobe čija prisutnost više nije potrebna da napuste 
dvoranu. 
  

Članak 54. 
     Sjednice Općinskog vijeća održavaju se bez 
prisutnosti javnosti kada se radi o zaštiti službene 
ili bilo koje druge tajne. 
 
2. DNEVNI RED 

 
Članak 55. 

     Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za 
sjednicu. 
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 
dostavljene prije upućivanja pisanih poziva za 
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 
dnevnog reda sjednice. 
 

Članak 56. 
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se 
u pravilu na početku sjednice. 
 
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 
predmet izostavi iz dnevnog reda. 
  
Ako se predlaže dopunu dnevnog reda, 
vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i 
materijal po predloženoj dopuni. 
 
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog 
reda, predlagatelj ima pravo prijedlog 
obrazložiti. 
 
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 
 
O prijedlogu dnevnog reda glasa se “za” ili 
“protiv” većinom glasova prisutnih članova 
vijeća. 
 
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice 
sukladno odredbama ovog Poslovnika, 
predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni 
dnevni red. 
 
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 
prethodne sjednice. 
 
 
3. PREDSJEDAVANJE I SUDJELOVANJE 

 
Članak 57. 

     Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti prvi potpredsjednik. 
 

Članak 58. 
U radu sjednice vijeća bez prava odlučivanja 
sudjeluju načelnik, zamjenik načelnika i tajnik 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, a prema 
potrebi i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela. 
  

 

Članak 59. 
     Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni 
koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
 
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što 
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog 
vijeća. 
 
Prijave za govor primaju se čim se otvori 
rasprava.  
 
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u 
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 
govornik ne bude ometan ili priječen u svom 
govoru. 

 
Članak 60. 

     Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima 
riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
 
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik 
daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika 
ne može trajati duže od 3 minute. 
                 
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora 
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno 
utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije 
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se 
odlučuje na sjednici bez rasprave. 
 
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za 
koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor 
ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom 
govoru mora ograničiti na ispravak odnosno 
objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže 
od 2 minute. 
 

Članak 61. 
     Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 
svojim upadicama ili na drugi način ometa 
govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe 
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, 
predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 
              
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa 
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, 
a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice. 
 
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog 
vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa 
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 
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Članak 62. 
     Ako predsjednik ne može održati red na 
sjednici redovnim mjerama, odredit će se kraći 
prekid sjednice. 
 

Članak 63. 
     Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti 
da govornik o istoj temi može govoriti samo 
jedanput. 
              
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje pet minuta. 
              
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i 
dulje. 
              
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su 
se prijavili za govor u skladu s člankom 59. ovog 
Poslovnika, mogu ponovo zatražiti riječ i tada 
mogu govoriti još najviše 2 minute, neovisno o 
tome da li su ranije govorili o toj temi. 
 
4. TIJEK SJEDNICE 

 
Članak 64. 

     Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika. 
 
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici 
Općinskog vijeća o tome obavještava 
predsjednika Općinskog vijeća ili Tajnika 
Općinskog vijeća koji obavlja stručne poslove za 
Općinsko vijeće. 
 
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 
određeni dan i sat. 
 
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada 
se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 
većine vijećnika. 
 
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 
Općinskog vijeća će provesti u tijeku sjednice, 
ako se ukaže potreba za istim. 
 

Članak 65. 
     Zbog opširnog dnevnog reda ili drugih uzroka, 
vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže 
nastavak za određeni dan i sat o čemu se pismeno 
izvještavaju samo odsutni vijećnici. 
 
O prekidu iz st. 1 ovog čl. odlučuje se bez 
rasprave. 
 
5. ODLUČIVANJE 

 
Članak 66. 

     Za donošenje akata na sjednici Općinskog 
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, 
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom 
drugačije određeno. 
 

Članak 67. 
     Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, 
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna 
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom 
Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije 
određeno. 
 
     Većinom glasova svih vijećnika Općinsko 
vijeće donosi slijedeće akte: 
-  Statut Općine, 
-  Poslovnik Općinskog vijeća, 
-  Proračun, 
-  godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
-  odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika vijeća,           
-  odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima 
iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom 
Općine Vrbanja. 
 
6. GLASOVANJE  

 
Članak 68. 

     Glasovanje na sjednici je javno. 
 
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
 
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 
vijećnike da se izjasne tko je „ZA“ prijedlog, 
zatim, tko je „PROTIV“ prijedloga, odnosno da li 
se tko suzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika 
koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali 
ZA niti PROTIV prijedloga i nisu se izjasnili da 
se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se 
suzdržanim glasovima. 
 
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja 
zapisnika glasuje se ZA ili PROTIV. 
 
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka,  ako 
se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može 
odmah konstatirati da je amandman odbijen. 
 

Članak 69. 
     Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultat glasovanja. 
 
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 
 

Članak 70. 
     Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, 
oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 
 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena 
kandidata. 
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Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se ZA i PROTIV i 
SUZDRŽAN. 
 
Glasačke listiće priprema Tajnik Općinskog 
vijeća i Općinskog načelnika.   
 
Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i 
određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod 
tajnog glasovanja. 
 

Članak 71. 
     Službenik ili vijećnik koji pomaže 
predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju 
tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke 
listiće. 
 

Članak 72. 
     U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.  
 
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom 
kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 73. 
     Vijećnik može glasovati samo jednim 
glasačkim listićem i to osobno. 
               
Nevažeći je nepopunjeni listić, listić na kojem su 
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji 
je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću 
utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i 
listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata 
od broja koji se bira. 

 
Članak 74. 

     Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
glasačke listiće i nakon što je predsjednik 
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje 
završeno, prelazi se na utvrđivanje glasovanja. 
 
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
predanih glasačkih listića. 
 
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i 
vijećnika koji su mu pomogli kod samog 
glasovanja. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate 
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno 
tajno glasovanje. 
 
XI. IZBORI I IMENOVANJA 

 
Članak 75. 

     Predsjednika i potpredsjednike Općinskog 
vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i 
u postupku propisani Statutom Općine i ovim 
Poslovnikom. 
 

Članak 76. 
      Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u 
radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavljaju 

poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on 
ovlasti. 
 
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 
odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a 
ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika 
Općinskog vijeća zamjenjuje drugi 
potpredsjednik Općinskog vijeća. 
 
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti 
predsjednika. 
 

Članak 77. 
     Na prijedlog Komisije za zbor i imenovanja ili 
najmanje jedne trećine vijećnika može se 
pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog 
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 
obrazloženje prijedloga. 
 
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog 
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 
najkasnije u osam dana od dostave prijedloga. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana 
od kada je prijedlog zaprimljen. 
 
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 
predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog 
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja 
dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 78. 
     Predsjednik i potpredsjednici Općinskog 
vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje 
danom izbora novog predsjednika Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 79. 
     Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima 
sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne 
izabere novi predsjednik. 
 
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od 
donošenja odluke o razrješenju predsjednika 
izabrati novog predsjednika. 
 
XII. ZAPISNICI 

 
Članak 80. 

     O radu sjednice vodi se zapisnik. 
                
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, 
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 
sudjelovanju u raspravi te donesenim odlukama. 
                 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu. 
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Članak 81. 
     Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, 
prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe  
na zapisnik prethodne sjednice. 
                 
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se 
na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 
prihvati izvršit će se u zapisniku odgovarajuća 
izmjena. 
                 
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
odnosno zapisnik u kojem se suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, 
smatra se usvojenim. 
 
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik. 
                 
Izvornike zapisnika sjednice vijeća čuva se u 
arhivi Općine Vrbanja. 
 
XIII. JAVNOST RADA 

 
Članak 82. 

      Sjednice Općinskog vijeća su javne. 
                
Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i drugo). 
 
Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog 
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba 
koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 

 

Članak 83. 
     U radu Općinskog vijeća javnost se 
obavještava objava u službenom glasilu VSŽ, 
oglasne ploče i objavom na web stranicama 
Općine. 
 

Članak 84. 
     Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
podatci, koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti. 
 

Članak 85. 
     Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja 
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i 
radnih tijela može se dati službeno priopćenje za 
tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu 
odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 86. 

     Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća ("Službeni 
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 
17/09). 
 

Članak 87. 
     Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8 dana od dana 
donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 012-03/13-01/894                        
URBROJ: 2212/08-01/01-13-1       
Vrbanja, 28. ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Željko Žaper 
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K a z a l o (5 od 29. ožujka 2013. godine) 
 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao 
posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2013. do 2014. godine na 
području općine Andrijaševci 

3 

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na 
području Općine Andrijaševci za 2013. godinu 3 
Odluka o visini početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine 
Andrijaševci 4 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu 5 

OPĆINA BOGDANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Bogdanovci 8 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 21 
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 31 
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka 32 
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Bogdanovci 34 

OPĆINA BOGDANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 35 

OPĆINA LOVAS 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Lovas 36 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lovas 48 
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovas 57 
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja – 31. 
prosinca 2012. godine 65 

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 65 
Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Lovas u 2012. godini 65 

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa u 2012. godini 66 
Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekta komunalne infrastrukture u 2012. godini 67 
Odluka o Usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
naplate prihoda za područje Općine Lovas 68 

OPĆINA MARKUŠICA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2013.g. 69 
1. izmjene programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 82 
1.izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini 
Markušica u 2013. 84 
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Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Markušica u 2012. godini 84 
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Markušica 86 
statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Markušica 87 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Markušica u 
2013. godini 90 

OPĆINA STARI JANKOVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Stari Jankovci 93 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci 105 
Odluka 115 

OPĆINA TOMPOJEVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Tompojevci 116 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tompojevci 130 
Izmjene i dopune programa javnih potreba sportskih udruga za 2013. godinu 140 
Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu 140 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 142 
Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2012. godinu 142 
Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 
2012. godinu 146 

Odluka 149 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2012. godinu 149 
Odluka o prijenosu poslovnog udjela 150 
Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za općinu 
Tompojevci 150 

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tompojevci 151 
Odluka 151 
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 
Tompojevci 

151 

I. rebalans Proračuna Općine Tompojevci za 2013. godinu 152 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2012. 
godinu 182 

Odluka 213 

OPĆINA TOMPOJEVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje na području Općine Tompojevci 213 

Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine 214 

Odluka 216 
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OPĆINA TORDINCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o imenovanju inventurne komisije 217 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci 217 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tordinci 220 

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 223 

Odluka o parceliranju 224 
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“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske 
županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, 
Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari 
Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja. 

 

IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27,  

telefon: (032) 344-202, faks: (032) 344-051  

Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur., 

Urednica: Katarina Radman, dipl.oec. 

 

TISAK: “Bianco”  tiskarsko trgovački obrt , M. Gupca 29 32272 Cerna,  

telefon i fax: (032)843-129. 

 

“Službeni vjesnik” objavljuje se i na WEB stranici Vukovarsko-srijemske županije na adresi:  

www.vusz.hr, e-mail: vsz-vjesnik@vu.t-com.hr 
 
 
 


