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SLUŽBENI VJESNIK 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 



 



  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 Temeljem članka 36. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ RH broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09), i članka 17. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije broj: 
3/06, 19/06 i 3/09i 6/09) Skupština Vukovarsko-
srijemske županije na sjednici održanoj 17. lipnja 
2009. godine, donosi: 
 

STATUT 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Statutom  Vukovarsko-srijemske   županije   
(dalje-Statut)   uređuje  se, sukladno Zakonu, 
samoupravni   djelokrug   Vukovarsko-srijemske   
županije   (dalje   Županije),  njena obilježja,  
javna  priznanja,  ustrojstvo,  ovlasti  i  način  
rada  njezinih  tijela,  način  obavljanja poslova, 
oblici konzultiranja građana, provođenje 
referenduma iz pitanja djelokruga Županije, 
ustrojstvo  i  rad  javnih  službi,  oblici  
suradnje  s  drugim  jedinicama  lokalne  i  
područne (regionalne)  samouprave  te  druga  
pitanja  od  važnosti  za  ostvarivanje zakonom 
utvrđenih  prava  i obveza Županije. 
 

Članak 2. 
 Vukovarsko-srijemska  županija  je  jedinica  
područne  (regionalne)  samouprave  u  Republici 
Hrvatskoj na području utvrđenom Zakonom. 
 Sjedište Županije je u Vukovaru. 
Vukovarsko-srijemsku županiju čine: 

- Grad Ilok, u sastav kojeg ulaze naselja 
Bapska, Ilok, Mohovo i Šarengrad, 

- Grad Otok, u sastav kojeg ulaze naselje 
Komletinci i Otok 

- Grad Vinkovci, u sastav kojeg ulaze 
naselja Mirkovci i Vinkovci 

- Grad Vukovar, u sastav kojeg ulazi  
naselje Lipovača, Sotin i Vukovar 

- Grad Županja  
- te Općine 
- Andrijaševci, u sastav koje ulaze naselja 

Andrijaševci i Rokovci 
- Babina Greda  
- Bogdanovci, u sastav koje ulaze naselja 

Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci 
- Borovo 
- Bošnjaci 
- Cerna, u sastav koje ulaze naselja  

Cerna i Šiškovci 
- Drenovci, u sastav koje  ulaze naselja 

Drenovci,  Đurići, Posavski Podgajci, 
Račinovci i Rajevo  Selo 

- Gradište 
- Gunja 
- Ivankovo, u sastav koje ulaze naselja 

Ivankovo, Prkovci i Retkovci 

 
- Jarmina 
- Lovas, u sastav koje ulaze naselja Lovas 

i Opatovac 
- Markušica, u sastav koje ulaze naselja 

Gaboš,  Karadžićevo, Markušica, 
Ostrovo i Podrinje 

- Negoslavci 
- Nijemci, u sastav koje ulaze naselja 

Apševci, Banovci, Donje Novo Selo, 
Đeletovci, Lipovac, Nijemci, Podgrađe i 
Vinkovački Banovci 

- Nuštar, u sastav koje ulaze naselja Cerić, 
Marinci i Nuštar 

- Privlaka 
- Stari Jankovci, u sastav koje ulaze 

naselja Novi Jankovci, Orolik, Slakovci, 
Srijemske Laze i Stari Jankovci 

- Stari Mikanovci, u sastav koje ulaze 
naselja Novi Mikanovci i Stari 
Mikanovci 

- Štitar 
- Tompojevci, u sastav koje ulaze naselja 

Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, 
Mikluševci i Tompojevci 

- Tordinci, u sastav koje ulaze naselja 
Antin, Korog, Mlaka Antinska i Tordinci 

- Tovarnik, u sastav koje ulaze naselja 
Ilača i Tovarnik 

- Trpinja, u sastav koje ulaze naselja 
Bobota, Bršadin, Ćelija, Ludvinci, 
Pačetin, Trpinja i Vera 

- Vođinci 
- Vrbanja, u sastav koje ulaze Soljani, 

Strošinci i Vrbanja 
 

Članak 3. 
 Županija ima svoj grb i zastavu. 
Grb Županije je u osnovi povijesni grb Srijemske 
županije iz 1748. godine. U obliku je štita 
na modroj podlozi, na kojoj su tri rijeke 
predstavljene trima horizontalnim prugama 
jednake širine u srebrnoj boji (Dunav, Bosut i 
Sava) u središnjem dijelu na zelenoj podlozi 
odmara se jelen sa zlatnim kolutom oko vrata, a 
iza jelena lijevo raste slavonski hrast (simboli 
prirodnog bogatstva ovog kraja). 
Zastava Županije je dimenzija 200x105 cm. Čine 
je uzdužne pruge širine 15 cm naizmjence zlatno-
žute  i  bijele  boje.  Početne  i  završne  pruge  su  
zlatno-žute  boje.  Donji  rub  zastave  je nazubljen 
(zlatno-žute pruge su duže 15 cm od bijelih i čine 
resu u obliku kvadrata dimenzije 
15:15 cm). U sredini zastave je grb Županije širine 
41 cm, visine 46 cm. Grb je udaljen 32 cm 
od lijevog i desnog ruba zastave, a od gornjeg ruba 
zastave je udaljen 70 cm. 
Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva 
se u Hrvatskom državnom arhivu. Uporaba grba 
i zastave Županije regulira se posebnom odlukom, 
a sukladno Zakonu. 
 

Članak 4. 
 Predstavničko, izvršno i upravno tijelo 
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Županije imaju svoje pečate, ukoliko posebnom 
odlukom nije drugačije određeno. 
 

Članak 5. 
 Radi  odavanja  javnih  priznanja  za  
postignuća  i  doprinos  od  značenja  za  razvitak  
i  ugled Županije,  te  poticanja  na  aktivnosti  
koje  su  tome  usmjerene,  Županija  dodjeljuje  
javna priznanja i nagrade. 
Javna priznanja i nagrade koje Županija 
dodjeljuje, njihov izgled, oblik,   kriterije i 
postupak njihove dodjele uređuju se posebnom 
odlukom. 
 

Članak 6. 
 Danom Županije određuje se 11. studeni (dan 
Sv. Martina). 
Dan Županije svečano se obilježava, u pravilu 
svečanom sjednicom Županijske skupštine. 
 

Članak 7. 
 Radi unapređenja gospodarskog i društvenog 
razvitka Županija surađuje s drugim jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
način i po postupku propisanom zakonom. 
Županija  se  udružuje  u  nacionalnu  udrugu  
županija,  a  može  se  udružiti  u  druge  saveze 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
 

Članak 8. 
 Županija  pod  uvjetima  propisanim  zakonom  
može  surađivati  i  s  odgovarajućim  jedinicama 
lokalne i regionalne samouprave drugih država. 

 
Članak 9. 

 Županija ima službeno glasilo – „Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije. 
U  službenom  glasilu  objavljuju  se  odluke  i  
drugi  opći  akti  iz  djelokruga  rada  Županijske 
skupštine i Župana. 
U službenom glasilu objavljuju se opći akti 
jedinica lokalne samouprave s područja Županije 
koje nemaju svoje službeno glasilo, a na temelju 
posebnog sporazuma. 
 

II. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE  
 GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

 
Članak 10. 

 Građani sudjeluju u odlučivanju o lokalnim 
poslovima putem referenduma. 
Referendum raspisuje Županijska skupština na 
način i pod uvjetima propisanim Zakonom i 
ovim Statutom. 
Referendum se raspisuje ukoliko to zatraži 1/3 
vijećnika Županijske skupštine ili Župan. 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 
prijedlogu o promjeni Statuta Županije te o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 
djelokruga Županijske skupštine. 
 

Članak 11. 
 Građani  imaju  pravo  Županijskoj  skupštini  
predlagati  donošenje  određenog akta ili rješenje 
određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Županije na način propisan Zakonom. 
Građani mogu nadležnim tijelima Županije 
podnositi predstavke i pritužbe na njihov rad kao i 
na rad upravnih tijela Županije i njihovih 
zaposlenika. 
U  službenim  prostorijama  Županije  osigurat  će  
se  potrebna  tehnička  i  druga  sredstva  za 
podnošenje predstavki i pritužbi i omogućiti 
usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi. 
 

III. DJELOKRUG ŽUPANIJE 
 

Članak 12. 
Županija u svom samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove od područnog (regionalnog) 
značaja, a osobito poslove koji se odnose na: 

- obrazovanje 
- zdravstvo 
- prostorno i urbanističko planiranje  
- gospodarski razvoj 
- promet i prometnu infrastrukturu 
- održavanje javnih cesta 
- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 

zdravstvenih, socijalnih i kulturnih 
ustanova 

- izdavanje građevinskih i lokacijskih 
dozvola, drugih akata vezanih uz 
gradnju  te provedbu   dokumenata  
prostornog  uređenja  za   općine  i  
gradove  na  svom  području  osim  za  
područja velikih gradova  Županije 
(Vinkovci i Vukovar) 

- ostale poslove sukladno posebnim 
zakonima 

 
Članak 13. 

Pojedini   poslovi   iz   samoupravnog   
djelokruga   Županije   mogu   se   odlukom   
Županijske skupštine na zahtjev predstavničkog 
tijela jedinice lokalne samouprave sa područja 
Županije povjeriti  jedinici  te  lokalne  samouprave  
pod  uvjetom  da  u  svom  proračunu  ima  
osigurano dovoljno  sredstava  za  njihovo  
obavljanje  i  da  dobije  suglasnost 
 

Članak 14. 
 Poslovi državne uprave koji se obavljaju u 
Županiji određuju se Zakonom. 
Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji 
su preneseni na tijela Županije podmiruju se iz 
Državnog proračuna. 
 

IV. TIJELA ŽUPANIJE 
 

Članak 15. 
 Tijela Županije su: 

- Županijska skupština 
- Župan 
- Upravna tijela Županije 
- Stručne službe Županije 

 
1. Županijska skupština 
 

Članak 16. 
 Županijska   skupština   je   predstavničko   
tijelo   građana   i   tijelo   područne   

Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    4



  

(regionalne) samouprave koje razmatra pitanja i 
donosi akte u okviru prava i dužnosti županije, 
te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i 
ovim Statutom. 
 
a) Nadležnost Županijske skupštine 

 
Članak 17. 

 Županijska skupština: 
1. donosi Statut Županije i Poslovnik 

Skupštine 
2. donosi  odluke  i  druge  opće  akte  

kojima  uređuje  pitanja  iz  samoupravnog  
djelokruga Županije 

3. donosi odluke o visini županijskih 
poreza i drugih prihoda Županije u 
skladu sa Zakonom 

4. donosi Proračun Županije i godišnji 
obračun proračuna 

5. nadzire izvršenje proračuna, te 
svrsishodnu uporabu sredstava 

6. donosi Program javnih potreba u 
djelatnostima utvrđenim posebnim 
zakonima 

7. odlučuje o višegodišnjem zaduživanju 
Županije 

8. donosi Prostorni plan Županije 
9. donosi Odluku o javnim priznanjima 

Županije 
10. daje i razmatra inicijative za promjenu 

područja Županije 
11. razmatra izvješća o radu Župana 
12. donosi Plan rada Skupštine 
13. bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Županijske skupštine 
14. osniva i bira članove stalnih ili 

povremenih radnih tijela 
15. imenuje i razrješava  osobe određene 

Zakonom, drugim propisima i ovim 
Statutom 

16. uređuje ustrojstvo i djelokrug rada 
upravnih tijela Županije 

17. odlučuje o uspostavljanju suradnje s 
drugim jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave  i  sklapanju  
sporazuma  s  jedinicama  lokalne  i  
regionalne  samouprave  drugih država 

18. odlučuje o udruživanju u nacionalne 
udruge županija i nacionalni savez 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave 

19. osniva  javne  ustanove  i  druge  pravne  
osobe  za  obavljanje  gospodarskih,  
društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Županiju 

20. raspisuje referendum za područje 
Županije 

21. odlučuje o prijenosu poslova iz 
samoupravnog djelokruga jedinica 
lokalne samouprave na Županiju 

22. obavlja druge poslove utvrđene  
Zakonom, drugim propisima i ovim 
Statutom 

 
b) Sastav i izbor članova Skupštine 

 

Članak 18. 
 Županijska skupština ima 41. vijećnika  koji se 
biraju na način propisan zakonom. 
Hrvatskim   državljanima   pripadnicima   
nacionalnih   manjina   u   Skupštini   se   
osigurava zastupljenost u postotku koji odgovara 
broju stanovnika, pripadnika nacionalnih manjina, 
na području Županije na način utvrđen zakonom. 
 

Članak 19. 
 Mandat vijećnika izabranih na redovnim 
izborima traje 4 godine. Četverogodišnji mandat 
vijećnicima prestaje danom stupanja na snagu  
Odluke Vlade RH o raspisivanju redovnih izbora 
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
Mandat  vijećnika  izabranih  na  prijevremenim  
izborima  traje  do  isteka  tekućeg  mandata 
predstavničkog tijela izabranog na redovnim 
izborima. 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
Dužnost vijećnika je počasna. 
 Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi niti za 
glasovanje u radu Županijske skupštine. 
Za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti, prema 
posebnom Zakonu mandat vijećnika prestaje 
ili miruje na način i pod uvjetima utvrđenim 
Zakonom. 
 

Članak 20. 
 Vijećnik  ima  pravo  predlagati  raspravu  o  
pitanjima  iz  nadležnosti  Skupštine,  Skupštini 
predlagati akte i podnositi druge prijedloge 
sukladno ovom Statutu i Poslovniku Skupštine. 
 

Članak 21. 
 Vijećnik ima pravo županu, pročelnicima 
Upravnih odjela te rukovoditeljima stručnih službi 
postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili 
na poslove iz njihova djelokruga a oni su dužni 
odgovarati na postavljena pitanja na način i u 
rokovima utvrđenim Poslovnikom o radu 
Skupštine. 

Članak 22. 
 U  okviru  Skupštine  vijećnici  imaju  pravo  
organizirati  svoje  klubove  sukladno  Poslovniku 
Skupštine. 

Članak 23. 
 Rad Županijske skupštine, prava i dužnosti 
vijećnika pobliže će se regulirati Poslovnikom o 
radu Županijske skupštine. 
 

Članak 24. 
 Vijećnici  imaju  pravo  na  naknadu  troškova  
za  obavljanje  dužnosti  u  skladu  s  posebnom 
odlukom Županijske skupštine. 
 
c) Predsjednik i potpredsjednici Županijske 
skupštine i radna tijela 
 

Članak 25. 
 Županijska skupština ima predsjednika i do 
četiri potpredsjednika. 
Predsjednik Skupštine zastupa Skupštinu i 
predsjeda sjednicama Skupštine. 
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Potpredsjednici  pomažu u radu predsjedniku, 
zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti te obavljaju 
druge poslove koje im povjeri Skupština i 
predsjednik. 
Predsjednika i potpredsjednike bira Županijska 
skupština iz redova vijećnika, većinom glasova 
svih vijećnika, vodeći računa o stranačkoj 
strukturi vijećnika u Skupštini. 
Prijedlog  za  izbor  predsjednika  i  
potpredsjednika  može  dati  svaki  vijećnik  ako  
njegov prijedlog javnim izjašnjavanjem podrži 
najmanje 15 vijećnika. 
 

Članak 26. 
 Predsjednik  Skupštine  saziva  sjednice  
Skupštine  po  potrebi  a  najmanje  jednom  u  
tri mjeseca. 
Predsjednik Skupštine  dužan je sazvati sjednicu 
Županijske skupštine na obrazloženi zahtjev 
najmanje 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od 
primitka zahtjeva. 
Ukoliko je ne sazove u  roku iz stavka  2. ovog 
članka, sjednicu će sazvati župan u daljnjem 
roku od 15 dana. 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog 
članka sjednicu može na zahtjev jedne trećine 
članova  predstavničkog  tijela  sazvati  čelnik  
središnjeg  tijela  državne  uprave  nadležnog  za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
 

Članak 27. 
 Županijska skupština osniva odbore i druga 
radna tijela za pripremu, proučavanje i 
predlaganje odluka  iz  svog  djelokruga,  
odnosno  za  obavljanje  drugih  poslova  koji  im  
se  povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju u 
skladu s Poslovnikom o radu Skupštine. 
Županijska skupština osniva: 

- Mandatno povjerenstvo 
- Odbor za izbor i imenovanja 
- Odbor za Statut i Poslovnik 
- Odbor za financije i proračun 
- Odbor za gospodarstvo 
- Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 
- Odbor za rad, socijalnu politiku, 

zdravstvo, obitelj i mladež 
- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša 
- Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i 

šport 
- Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo 
- Odbor za promet i veze 
- druge odbore po potrebi. 

 Predsjednika   i   članove   radnih   tijela   iz   
stavka   2.   ovog   članka   bira   Skupština   javnim 
glasovanjem, vodeći računa o izbornim 
rezultatima. 
 

Članak 28. 
 Na konstituirajućoj sjednici, pod prvom 
točkom dnevnog reda Županijska skupština 
imenuje 
Mandatno povjerenstvo koje ima tri člana. 
Mandatno povjerenstvo  bira se  na prijedlog 

predsjedatelja  ili najmanje pet vijećnika. 
 

Članak 29. 
 Poslovnikom  Županijske  skupštine  detaljnije  
će  se  urediti  pitanje  načina  rada  Županijske 
skupštine,  prava  i  dužnosti  predsjednika  i 
potpredsjednika Županijske skupštine, način  rada 
radnih tijela Županijske skupštine te druga pitanja 
u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. 
 
2. Župan 
 

Članak 30. 
 Župan je izvršno tijelo Županije, a bira se 
neposrednim izborima, sukladno zakonu. 
Župan predstavlja i zastupa Županiju te u okviru 
svog djelokruga 

- priprema  i utvrđuje prijedloge općih 
akata koje donosi Skupština  

- izvršava odnosno osigurava izvršavanje 
općih akata Skupštine 

- upravlja nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu županije te njenim prihodima i 
rashodima u skladu sa zakonom 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela i 
službi Županije u obavljanju poslova iz 
njihovog djelokruga te nadzire njihov rad 

- utvrđuje  prijedlog ustrojstva upravnih 
tijela i stručnih službi 

- donosi pravilnike o unutarnjem redu 
upravnih tijela i službi 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 
tijela i službi temeljem javnog natječaja 

- uz suglasnost nadležnog ministra daje 
koncesije za obavljanje javne 
zdravstvene službe  

- imenuje povjerenstva, odbore i druga 
tijela u okviru svoje nadležnosti za 
izvršavanje zadataka utvrđenih zakonom 
i drugim propisima 

- obavlja i druge poslove koje su mu 
zakonom i drugim propisima stavljeni u 
nadležnost 

  
 Za poslove prenesene u djelokrug Županije 
župan je odgovoran središnjim tijelima državne 
uprave odnosno nadležnim ministarstvima. 
 

Članak 31. 
 Župan ima u pravilu 2 zamjenika koji se biraju 
na neposrednim izborima, sukladno posebnom 
zakonu. 
Jedan od zamjenika župana, sukladno odredbi 
članka 22. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina, mora biti pripadnik srpske 
nacionalne manjine. 
Ukoliko se na redovitim izborima ne postigne 
zastupljenost iz stavka 2. ovog članka raspisat će 
se dopunski izbori a župan će imati tri zamjenika. 
 

Članak 32. 
 Zamjenici župana pomažu županu u 
obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada 
koje im 
on  povjeri,  zamjenjuju  ga  u  slučaju  njegove  
odsutnosti  ili  spriječenosti  da  obavlja  svoju 
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dužnost, te obavljaju druge poslove sukladno 
propisima i općim aktima Županije. 
Župana u slučaju njegove odsutnosti ili 
spriječenosti zamjenjuje jedan od zamjenika 
koga on odredi. 
 
3. Upravna tijela Županije 
 

Članak 33. 
 Za  obavljanje  poslova  iz  samoupravnog  
djelokruga  Županije  kao  i  poslove  državne  
uprave prenijetih na Županiju osnivaju se upravni 
odjeli i službe. 
Ustrojstvo upravnih odjela i službi iz stavka 1. 
ovog članka uređuje se posebnom odlukom 
koju, na prijedlog Župana, donosi Županijska 
skupština. 
Za  obavljanje  određenih  poslova  upravna  tijela  
Županije  mogu  se  osnovati  i  izvan  sjedišta 
Županije, u pravilu u sjedištima gradova na 
njezinom području. 
Odluku o sjedištu pojedinih upravnih tijela donosi 
Župan. 
 

Članak 34. 
 Upravnim   odjelima i stručnim službama  koje   
osnuje   Županijska   skupština   upravljaju   
pročelnici.   Pročelnika upravnog odjela i čelnika 
stručne službe imenuje Župan temeljem javnog 
natječaja. 
 
 Pročelnici  upravnih  odjela i čelnici službi  koje  
je  osnovala  Županijska  skupština  odgovorni  su  za  
svoj  rad Županu. 
 

V.  IMOVINA I FINANCIRANJE  
  ŽUPANIJE 

 
Članak 35. 

 Nekretnine i pokretnine u vlasništvu Županije 
te njena imovinska prava kao i prihodi i rashodi 
čine imovinu Županije. 
Imovinom upravlja Župan po načelima dobrog 
gospodara a o stanju imovine izvješćuje 
Skupštinu najmanje jednom godišnje.  

 
Članak 36. 

 Županija ima prihode kojima u okviru 
samoupravnog djelokruga raspolaže. 
Prihodi  Županije  razmjerni  su  poslovima,  koje, 
u  skladu  sa  zakonom, obavljaju  županijska 
upravna tijela. 
Prihodi Županije su osobito: 

- prihodi od pokretnih i nepokretnih stvari 
u njenom vlasništvu 

- prihodi  od  trgovačkih  društava  i  drugih  
pravnih  osoba  u  njenom  vlasništvu  
odnosno  u kojima ima udio, te prihodi od 
koncesija koje odobrava Županija 

- prihodi od prodaje pokretnih i 
nepokretnih stvari u vlasništvu Županije 

- darovi, nasljedstva i legati 
- županijski  porezi  i  dio  zajedničkih  

poreza  sa Republikom Hrvatskom 
sukladno  Zakonu  o  financiranju  jedinica 
lokalne samouprave i uprave 

- pristojbe i naknade čije stope u skladu sa 
zakonom, utvrđuje Županija samostalno 

- novčane kazne, te oduzeta imovinska korist 
za prekršaje koje samostalno propiše 
Županijska skupština 

- pomoć i dotacije Republike predviđene iz 
državnog proračuna 

- drugi prihodi utvrđeni zakonom 
 

Članak 37. 
 Svi prihodi i rashodi Županije utvrđuju se u 
Proračunu. 
Skupština  donosi  Proračun  za  narednu 
proračunsku  godinu  na  prijedlog  Župana prije 
početka godine za koju se Proračun donosi. 
Ukoliko  se  Proračun  za  narednu  godinu  ne  može  
donijeti  prije  početka  godine  za  koju  se donosi 
Županijska skupština donosi odluku o privremenom 
financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. 
 

Članak 38. 
 Skupština  donosi  odluku  o  izvršenju  
proračuna u kojoj su sadržani uvjeti, način i 
postupak gospodarenja   prihodima   i   rashodima   
Županije   na   prijedlog   Župana   uz   Godišnji 
proračun. 
 

Članak 39. 
 Za  izvršenje  Proračuna  Županije  Župan je  
odgovoran  Skupštini  kojoj nakon isteka godine 
podnosi izvješće o izvršenju proračuna. 
Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini je 
Župan. 
 

VI. AKTI ŽUPANIJE 
 

Članak 40. 
 Županijska skupština u svom samoupravnom 
djelokrugu donosi: 

- odluke 
- zaključke 
- rješenja 
- poslovnike 
- programe 
- pravilnike 
- i druge akte. 

 Opći akti objavljuju se u Službenom vjesniku 
Županije. 
Opći  akti  stupaju  na  snagu  osmog  dana  od  dana  
objave  odnosno  iznimno  danom  objave  u 
„Službenom vjesniku“ Županije. 
Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 

Članak 41. 
 Župan   u   svom   samoupravnom   djelokrugu   
donosi   odluke,  zaključke, poslovnike, rješenja, 
pravilnike i druge akte. 
Opći akti Župana kojima se odlučuje o pitanjima 
od značenja za pravne i fizičke osobe objavljuju se 
u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

Članak 42. 
 Župan osigurava izvršenje općih akata 
Županijske skupštine davanjem neposrednih 
naloga i uputa  upravnim  tijelima  županije,  
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upoznavanjem  svih  zainteresiranih  sa  sadržajem  
općih akata te davanjem preporuke za njihovu 
provedbu. 
Župan  ima  pravo  i  dužnost od pročelnika 
upravnih tijela i službi te čelnika ustanova i drugih 
pravnih osoba čiji je osnivač Županija, zatražiti  
pisano  izvješće  o  izvršavanju  općih  akata  
Županijske skupštine. 
 

Članak 43. 
 Upravna  tijela  u  izvršavanju  općih  akata  
Županijske  skupštine  donose  pojedinačne  akte 
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba. 
Pojedinačne akte mogu donositi i pravne osobe 
kojima su odlukom Županijske skupštine, u skladu 
sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 44. 
 Opći akti Županijske skupštine podliježu 
nadzoru zakonitosti, u skladu sa zakonom. 
 

VII. JAVNOST RADA 
 

Članak 45. 
 Rad Županijske skupštine, Župana i upravnih 
tijela i službi Županije je javan. 
Javnost rada Županijske skupštine, Župana i 
upravnih tijela osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica 
- izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog informiranja 
- objavljivanjem općih akata i drugih 

dokumenata u «Službenom vjesniku» i 
na web stranicama Županije. 

 
Članak 46. 

 Županijska skupština svojom odlukom 
određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti 
Skupštine, Župana i upravnih tijela ne mogu 
objavljivati, jer predstavljaju tajnu, te način 
njihovog čuvanja. 
 

VIII. DONOŠENJA STATUTA  
  ŽUPANIJE 

 
Članak 47. 

 Postupak  za  promjenu  Statuta  Županije  
Vukovarsko-srijemske  pokreće  se  prijedlogom  
za promjenu Statuta. 
Promjenu Statuta može predložiti Župan, radno 
tijelo, predsjednik Skupštine i 1/3 vijećnika 

Skupštine. 
Članak 48. 

 Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se 
Odboru za Statut i Poslovnik, koji ga razmatra i 
uz mišljenje upućuje Županijskoj skupštini na 
raspravu. 
O prijedlogu za promjenu Statuta, Skupština 
odlučuje većinom glasova svih vijećnika. 
Postupak pripreme prijedloga i donošenja Statuta 
podrobnije se uređuje Poslovnik Skupštine. 
 

Članak 49. 
 Županijska  skupština  može  odlučiti  da  se  o  
prijedlogu  za  promjenu  Statuta  prije  konačnog 
prijedloga provede javna rasprava. 
 

Članak 50. 
 Odbor  za  Statut  i  Poslovnik  može  predložiti  
promjene  Statuta  radi  usklađivanja  Statuta  sa 
zakonom bez prethodne rasprave. 
 

Članak 51. 
 Statut Županije, Poslovnik Skupštine, Proračun i 
Godišnji obračun proračuna donose se većinom 
glasova ukupnog broja vijećnika Skupštine. 
 
    IX.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 52. 
 Donošenje odluka odnosno usklađivanje 
postojećih odluka s odredbama ovog Statuta 
izvršit 
će se u roku od 30 dana od njegovog stupanja na 
snagu. 
 

Članak 53. 
 Ovaj Statut stupa na snagu d a n o m  objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske 
županije. 
 
 Stupanjem na snagu ovog  Statuta prestaje 
važiti Statut Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Županije broj: 3/06, 19/06, 3/09 
i 6/09). 
 
KLASA: 012-03/09-01/02 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vinkovci, 17. lipnja  2009. godine 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Antun Žagar, graf. ing. 

 
 

Temeljem 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 
i 36/09) te članka 17. Statuta Vukovarsko - 
Srijemske županije („Službeni vjesnik“  
Vukovarsko-srijemske županije broj: 3/06, 19/06, 
3/09 i 6/09 ) Skupština Vukovarsko-srijemske 
županije, na sjednici održanoj17. lipnja  2009. 
godine, donosi:   

 POSLOVNIK 
Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 

I. UVODNA ODREDBA 
 

Članak 1. 
Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje 

ustrojstvo i način rada Skupštine Vukovarsko-
srijemske županije (nastavno: Županija) a 
osobito: 

- konstituiranje Skupštine 
- početak i prestanak obavljanja dužnosti 

vijećnika, 
- prava i dužnosti vijećnika, 
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- postupak izbora predsjednika i 
potpredsjednika Skupštine Županije 
(nastavno: Skupština), te ostvarivanja 
njihovih prava i dužnosti, 

- ustanovljenje, sastav i funkcije radnih 
tijela Skupštine, 

- sazivanje i tijek sjednice, način 
odlučivanja i održavanja reda na 
sjednici, 

- vrste, postupak donošenja i objava 
akata, 

- odnosi Skupštine i Župana 
- javnost rada Skupštine, 
 

Ovim Poslovnikom uređuju se i druga pitanja 
od značenja za rad Skupštine. 

 
II. UNUTARNJE USTROJSTVO  
 SKUPŠTINE 

 
I Vijećnici 

 

a) Početak i prestanak mandata 
 

Članak 2. 
Vijećnik počinje obavljati vijećničku dužnost 

nakon izbora u Skupštinu danom konstituiranja 
Skupštine. 

Zamjenik vijećnika počinje obavljati 
vijećničku dužnost nakon što Skupština, 
temeljem izvješća Mandatnog povjerenstva, 
utvrdi da započinje teći njegov mandat vijećnika 
iz razloga što je vijećniku koga zamjenjuje 
prestao mandat odnosno mandat vijećnika kojeg 
zamjenjuje, stavljen u mirovanje. 

 
Članak 3. 

Prije početka obavljanja svoje dužnosti 
vijećnik polaže prisegu sljedećeg sadržaja: 

«Prisežem da ću prava i obveze vijećnika u 
Skupštini Vukovarsko-srijemske županije 
obnašati savjesno i odgovorno, da ću se zalagati 
za gospodarski i socijalni probitak Županije i 
Republike Hrvatske, te da ću se u obavljanju 
dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i 
Statuta Županije.» 

 

Članak 4. 
Vijećnik ima iskaznicu kojom dokazuje svoje 

svojstvo i identitet. 
Sadržaj i izgled te uporabu iskaznica bliže 

uređuje Odbor za Statut i  Poslovnik. O izdavanju  
i evidenciji izdanih iskaznica brine tajnik 
Skupštine. 

Vijećnik ne smije zloupotrijebiti iskaznicu. 
Prestankom dužnosti koja se iskaznicom 

dokazuje, iskaznica se poništava. 
 

Članak 5. 
Vijećniku prestaje, odnosno miruje mandat 

pod uvjetima i na način utvrđen zakonom. 
 

b) Prava i dužnosti vijećnika 
 

Članak 6. 
Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene 

zakonom, Statutom Županije (nastavno: Statut), 

ovim Poslovnikom i drugim aktima Skupštine, a 
osobito: 

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja 
iz djelokruga rada Skupštine, 

- postavljati pitanja i podnositi prijedloge, 
- podnositi prijedloge odluka i drugih 

akata, 
- sudjelovati na sjednicama Skupštine te 

na njima raspravljati i glasovati, 
- sudjelovati u radu radnih tijela kojih je 

član, raspravljati i izjašnjavati se o 
svakom pitanju koje je na dnevnom 
redu, te o njemu odlučivati, 

- sudjelovati na sjednicama i u radu 
drugih radnih tijela Skupštine ali bez 
prava odlučivanja, 

- biti biran na dužnosti na koje ga izabere 
Skupština i prihvatiti taj izbor, 

- izvršavati zadaće koje mu povjeri 
Skupština ili radno tijelo Skupštine čiji 
je član, 

- pridržavati se i štititi primjenu ovog 
Poslovnika, 
 

Osim prava i dužnosti utvrđenih u stavku 1. 
ovog članka, vijećnik ima i druga prava i dužnosti 
utvrđena zakonom, Statutom i ovim 
Poslovnikom. 

 
Članak 7. 

Vijećnik ima pravo biti redovito i pravodobno 
obaviješten o svim pitanjima čije mu je 
poznavanje potrebno za obavljanje vijećničke 
dužnosti i ostvarivanje vijećničkih prava, a 
osobito o: 

- radu Skupštine i njenih tijela, 
- radu Župana, 
- radu upravnih tijela Županije, 
- poslovanju pravnih osoba kojima je 

Županija  osnivač odnosno vlasnik,  
- izvršavanju obveza i ostvarivanju 

politike utvrđene aktima Skupštine, 
- stanju i problematici u području iz 

nadležnosti Županije, 
- svakom pitanju i prijedlogu koji će biti 

predmetom rasprave u Skupštini, 
 

Vijećnik ima pravo tražiti od predsjednika 
Skupštine, predlagatelja ili tajnika Skupštine 
osiguranje dopunskih informacija o pojedinim 
pitanjima o kojima će se voditi rasprava. 

 
Članak 8. 

Vijećnik ima pravo županu,  pročelnicima 
upravnih tijela, te tajniku Skupštine postavljati 
pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti Skupštine. 

Pitanja mogu biti postavljena u pisanom 
obliku ili usmeno na sjednici Skupštine. 

Usmena pitanja moraju biti kratka i jasno 
formulirana i u pravilu takva da se na njih može 
odgovoriti odmah i bez pripreme. Vijećnik može 
postaviti najviše dva pitanja odjednom. 

Pitanja u pisanoj formi dostavljaju se putem 
tajnika Skupštine. Odgovori na ova pitanja 
dostavljaju se vijećnicima uz poziv na iduću 
sjednicu Skupštine. 

Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    9



  

Na postavljena pitanja odgovara župan ili 
predstavnik upravnog tijela Županije u čijoj je 
nadležnosti problem na koji se pitanje odnosi. 
Predstavnik kome je pitanje upućeno može odbiti 
davanje odgovora na pitanje, ukoliko se ono ne 
odnosi na poslove iz njegovog djelokruga rada. 

Župan, odnosno predstavnik upravnog tijela u 
čijoj je nadležnosti pitanje, može zatražiti da se 
odgovor odnosno rasprava o tom pitanju odlože, 
dok se na prikupe potrebni podaci, te da se na 
pitanje odgovori pismeno. 

 
Članak 9. 

Vijećnik može zatražiti od tajnika Skupštine 
da mu stručne službe Županije pruže pomoć u 
obnašanju njegove vijećničke dužnosti, a napose 
u izradi prijedloga koje podnosi Skupštini, 
odnosno u obavljanju poslova koje mu je 
povjerila Skupština ili njeno radno tijelo. 

 
Članak 10. 

O nazočnosti vijećnika sjednicama Skupštine 
i radnih tijela vodi se evidencija. 

Način vođenja evidencije utvrđuje tajnik 
Skupštine. 

Ako je spriječen biti nazočan na sjednici 
Skupštine, odnosno radnog tijela vijećnik o tom 
izvješćuje tajnika Skupštine, odnosno tajnika 
radnog tijela. 

 
Članak 11. 

Dužnost vijećnika je počasna. 
Vijećnik ima pravo na naknadu izgubljene 

zarade, odnosno troškova nastalih u svezi s 
radom Skupštine u visini i na način utvrđen 
posebnom odlukom Skupštine. 

 
c) Klubovi vijećnika i međustranačka vijeća 

 
Članak 12. 

U okviru Skupštine vijećnici imaju pravo 
organizirati svoje klubove. 

Vijećnici mogu osnovati klub vijećnika prema 
stranačkoj pripadnosti, klub vijećnika iz reda 
pripadnika nacionalnih zajednica ili manjina, 
odnosno klub nezavisnih vijećnika. 

Klub mogu osnovati najmanje tri vijećnika. 
Vijećnik može biti član samo jednog kluba. 

Klubovi su o svom osnivanju obvezni 
izvijestiti predsjednika  i tajnika Skupštine, te 
priložiti popis svojih članova i pravila rada. 

Služba za  poslove Skupštine dužna je 
osigurati klubovima vijećnika prostorne i 
tehničke uvjete za rad. 

 
Članak 13. 

Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja  
zajedničkih osnovnih stavova, unapređivanja rada 
te razvijanja drugih oblika stranačke suradnje i 
aktivnosti vijećnika, u Skupštini se može osnovati 
Međustranačko vijeće županije, uz suglasnost 
svih stranaka na županijskoj razini. 

Prostorne, tehničke i druge uvjete za rad 
međustranačkog vijeća osigurava Služba za 
poslove Skupštine. 

 

1. Predsjednik i potpredsjednici Skupštine 
 

a) Izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Skupštine 

 
Članak 14. 

Skupština ima predsjednika i do četiri 
potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika na 
vrijeme od četiri godine, vodeći računa o 
stranačkoj strukturi  Skupštine. 

Predsjednik i potpredsjednici biraju se 
većinom ukupnog broja izabranih vijećnika. 

 
Članak 15. 

Pravo isticati kandidate za predsjednika i 
potpredsjednika Skupštine ima svaki vijećnik 
Skupštine. 

Istaknuti vijećnik postaje kandidat za 
predsjednika ili potpredsjednika ukoliko se za 
prijedlog njegove kandidature javno izjasni 
najmanje 15 vijećnika. 

 
Članak 16. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 
Skupštine obavlja se javnim glasovanjem, 
ukoliko Skupština ne odluči da bude tajno. 

 
Članak 17. 

Tajnim glasovanjem ravna, rezultate utvrđuje 
i objavljuje predsjedatelj uz pomoć dva vijećnika 
koje izabere Skupština, iz reda vijećnika stranke 
sa najvećim brojem izabranih vijećnika. 

Tajno glasovanje se obavlja glasačkim 
listićima iste veličine, oblika i boje ovjerenim 
pečatom Skupštine. Na glasačkom listiću 
kandidati se svrstavaju abecednim redom, a uz 
ime i prezime kandidata upisuje se pripadnost 
političkoj stranci ili oznaka “nezavisni”. 

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog 
broja ispred imena kandidata. 

Nevažeći se glasački listići na kojima nije 
zaokružen redni broj (neispunjeni listić), na 
kojima je zaokruženo više brojeva od broja koji 
se bira, odnosno glasački listić iz kojega se na 
siguran i nedvojben način ne može utvrditi za 
kojega je kandidata birač glasovao. 

Za predsjednika Skupštine izabran je kandidat 
koji je dobio najveći broj glasova. Za 
potpredsjednike Skupštine izabrani su  kandidati 
s najvećim brojem glasova. 

Ukoliko je više kandidata od broja koji se bira 
dobilo jednaki najveći broj glasova, glasovanje za 
dužnost za koju se kandidati biraju se ponavlja. U 
ovom krugu glasovanja sudjeluju samo kandidati 
s jednakim najvećim brojem glasova. 

Ukoliko nijedan kandidat nije dobio većinu 
od ukupnog broja vijećnika glasovanje se 
ponavlja za kandidate s najvećim brojem glasova. 

Ako u ponovljenom glasovanju ni jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu predlažu se 
novi kandidati. 

 
Članak 18. 

Predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine 
mandat prestaje: 

-  
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- kada izgube status vijećnika, 
- kada podnesu ostavku, 
- kada ih Skupština na njihov zahtjev 

razriješi dužnosti, 
- kada ih Skupština opozove,  
- iz drugih zakonom predviđenih razloga. 

 
Predsjednika i potpredsjednike Skupštine, 

Skupština opoziva na način utvrđen odredbama 
ovog Poslovnika o njihovom izboru. Ukoliko 
Skupština odluči da će se o opozivu glasati tajno 
na listiću se zaokružuje «Za» opoziv ili «Protiv» 
opoziva. 

 
b) Prava i dužnosti predsjednika i 

potpredsjednika Skupštine 
 

Članak 19. 
Predsjednik Skupštine zastupa Skupštinu i 

predsjeda sjednicama Skupštine. 
U obavljanju poslova i zadaća iz stavka 1. 

ovog članka predsjednik Skupštine: 
- saziva sjednice,  
- predlaže dnevni red, 
- predsjeda sjednicama, 
- brine o primjeni poslovničkog reda na 

sjednici, 
- utvrđuje sadržaj prijedloga koje stavlja 

na izjašnjavanje vijećnika, te rezultate 
glasovanja, 

- potpisuje akte Skupštine, 
- usklađuje rad Skupštine i njenih radnih 

tijela, 
- surađuje s predsjednicima 

predstavničkih tijela drugih jedinica 
područne (regionalne) samouprave, 

- brine o provođenju načela javnosti rada 
Skupštine, 

- obavlja i druge poslove određene 
zakonom i ovim Poslovnikom. 
 

Članak 20. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, 

predsjednika zamjenjuje jedan od 
potpredsjednika kojeg odredi predsjednik. 
Ukoliko predsjednik ne odredi ili ne može 
odrediti potpredsjednika koji će ga zamijeniti, 
dužnost obavlja potpredsjednik utvrđen 
redoslijedom koji odredi Skupština. 

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika 
Skupštine, potpredsjednik ima prava i dužnosti 
predsjednika. 

Predsjednik Skupštine može 
potpredsjednicima povjeriti određene poslove iz 
svog djelokruga . 

 

 
Članak 21. 

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine imaju 
pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene 
zarade prema posebnoj odluci. 

 
Članak 22. 

Predsjednik Skupštine može, radi 
učinkovitijeg rada Skupštine, održavati 
zajedničke sastanke s potpredsjednicima 

Skupštine i predsjednicima stalnih radnih tijela 
Skupštine. 

Na zajedničkom sastanku predsjednik i 
potpredsjednici Skupštine, a prema potrebi i 
predsjednici radnih tijela: 

- usklađuju aktivnosti u pripremi 
godišnjeg plana rada Skupštine, 

- raspravljaju pitanja ostvarivanja plana 
rada Skupštine, 

- potiču razmatranje određenih inicijativa, 
odnosno izradu materijala i prijedloga 
akata iz djelokruga rada Skupštine i 
nadležnosti Županije, 

- raspravljaju pitanja skupštinske 
procedure i načina rada Skupštine, te 
pokreću inicijative za unapređenje toga 
rada, 

- usklađuju rad radnih tijela, 
- obavljaju i druge poslove kojima se 

pospješuje djelovanje Skupštine. 
 

U radu zajedničkog sastanka sudjeluje i tajnik 
Skupštine. 

 
Članak 23. 

Prema potrebi,  a obavezno radi pripreme 
sjednice, predsjednik može sazivati na dogovor 
predsjednike  Klubova vijećnika radi razmatranja 
uvjeta njihova djelovanja i djelovanja vijećnika 
koji su njihovi članovi, te ostalih pitanja 
pospješivanja djelovanja Skupštine. 

 
2. Radna tijela Skupštine 

 
Članak 24. 

Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti 
Skupštine, pripreme, razmatranja i podnošenja 
prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini, 
pripreme rasprave na sjednicama Skupštine, 
praćenja provođenja utvrđene politike i 
izvršavanja akata što ih donosi Skupština, te za 
izvršenje drugih zadaća od interesa za 
pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne 
nadležnosti Županije, Skupština osniva odbore, 
komisije i druga stalna i povremena radna tijela. 

Radna tijela Skupštine osnivaju se odlukom 
kojom se utvrđuje njihov naziv, djelokrug rada i 
nadležnosti, sastav, način rada i mandat njihovih 
članova. 

 
Članak 25. 

Stalna radna tijela Skupštine imaju 
predsjednika,  i određeni broj članova. 

Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se 
iz reda vijećnika tako da sastav radnog tijela, u 
pravilu, odgovara stranačkoj strukturi Skupštine. 

 
U slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje 

ga član radnog tijela  kojeg odrede  članovi 
radnog tijela iz svog sastava. 

 
Članak 26. 

Mandat predsjednika i članova stalnih radnih 
tijela Skupštine traje do isteka mandata Skupštine 
koja ih je imenovala. 
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Predsjednik i članovi radnih tijela Skupštine 
mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje 
su imenovani. 

Članak 27. 
Radi rasprave o pojedinim pitanjima, odnosno 

radi izvršavanja drugih zadaća iz samoupravnog 
djelokruga rada Županije, Skupština može, pored 
stalnih radnih tijela, utvrđenih Odlukom o radnim 
tijelima, osnivati i druga stalna ili radna tijela za 
obavljanje određenih zadaća, kojima može 
odrediti drugačiji sastav i mandat. 

 
Članak 28. 

Predsjednik radnog tijela organizira rad 
radnog tijela, predlaže dnevni red, predsjeda 
njegovim sjednicama, te se brine o provedbi 
zaključaka radnih tijela i Skupštine. 

 
Članak 29. 

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik 
kada je to potrebno radi zauzimanja stava o 
pitanju koje je na dnevnom redu Skupštine a 
dužan ju je sazvati na obrazloženi zahtjev 
predsjednika Skupštine ili trećine članova radnog 
tijela. 

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove 
sjednicu kada je to obavezan učiniti, sjednicu će 
sazvati predsjednik Skupštine. 

 
Članak 30. 

Radno tijelo može odlučivati o pitanjima iz 
svog djelokruga, ako je sjednici nazočna većina 
članova. 

Odluke se donose većinom glasova nazočnih 
članova radnog tijela. Pojedini član tijela može 
izdvojiti svoje mišljenje i zatražiti da se tako 
izdvojeno mišljenje unese u zapisnik. 

U radu radnih tijela sudjeluju i predstavnici 
predlagatelja, odnosno službi koje su pripremile 
materijale, kada se na dnevnom redu sjednice 
radnog tijela nalazi razmatranje tih materijala, ali 
bez prava glasa. Na svoju sjednicu radno tijelo 
može pozivati i druge znanstvene i stručne 
djelatnike, te druge osobe radi iznošenja mišljenja 
o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici. 

O radu na sjednici radnog tijela vodi se 
zapisnik. 

 
Članak 31. 

Radna tijela međusobno surađuju, a prema 
potrebi mogu održati i zajedničku sjednicu. 
Glasovanje na zajedničkoj sjednici utvrđuje se 
zasebno za svako radno tijelo. 

Radi uspješnijeg izvršenja svojih zadaća, 
radna tijela mogu osnivati posebne radne skupine. 

 
Članak 32. 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za 
radna tijela Skupštine obavlja Tajništvo Županije. 

 
III. SJEDNICE SKUPŠTINE 

 
1.Konstituirajuća sjednica Skupštine 

 
 
 

Članak 33. 
Vijećnike izabrane u Skupštinu saziva na prvu 

sjednicu Vlada Republike Hrvatske. 
 

Članak 34. 
Dnevni red konstituirajuće sjednice Skupštine 

obvezno sadrži sljedeće točke: 
- izbor predsjednika i članova Mandatnog 

povjerenstva, 
- izvješće Mandatnog povjerenstva, 
- izbor predsjednika i potpredsjednika 

Skupštine, 
- Dnevni red konstituirajuće sjednice u 

pravilu ima i 
- izbor predsjednika i članova Odbora za 

izbor i imenovanja  
 

Članak 35. 
Prvoj sjednici Skupštine predsjeda, do izbora 

predsjednika Skupštine po godinama najstariji 
vijećnik. Do izbora predsjednika Skupštine, 
predsjedatelj ima sva njegova prava. 

Proziv vijećnika s liste vijećnika koju je 
utvrdilo Županijsko izborno povjerenstvo obavlja 
predsjedatelj. 

 
Članak 36. 

Na konstituirajućoj sjednici Skupština bira 
članove Mandatnog povjerenstva na prijedlog 
predsjedatelja ili najmanje pet vijećnika. 

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj 
sjednici, temeljem izvješća Županijskog izbornog 
povjerenstva izvješćuje Skupštinu o provedenim 
izborima i imenima izabranih vijećnika, o 
podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, 
imenima vijećnika koji obnašaju dužnost 
nespojivu s dužnošću vijećnika, te o zamjenicima 
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati 
dužnost vijećnika Skupštine. 

 
Članak 37. 

Nakon što Skupština prihvati izvješće 
Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, 
pred predsjedateljem vijećnici daju svečanu 
prisegu. 

Tekst prisege iz članka 3. ovog Poslovnika 
izgovara predsjedatelj, a nakon toga vijećnici 
izgovaraju riječ «prisežem». Tekst izgovorene 
prisege vijećnici potpisuju. 

 
Članak 38. 

Nakon položene prisege Skupština pristupa 
izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine. 

Izabrani predsjednik preuzima daljnje vođenje 
sjednice Skupštine prema utvrđenom dnevnom 
redu. 

 
Članak 39. 

 Nakon završetka konstituirajuće sjednice 
predsjednik može predložiti da se u nastavku 
održi radna sjednica ako je potrebno usvojiti 
određene akte za koje nije potrebna posebna 
prethodna priprema ili se radi o neophodnom 
usklađivanju određenih akata sa zakonom 

Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    12



  

 O prihvaćanju nastavka sjednice i 
predloženom dnevnom redu odlučuje Skupština 
većinom glasova nazočnih vijećnika. 
 

1. Red na sjednici 
 

a) Sazivanje sjednice 
 

Članak 40. 
Rad Skupštine odvija se na sjednicama. 
Sjednice Skupštine održavaju se prema 

potrebi, ali najmanje jedanput u tri mjeseca. 
Osim redovnih, sjednice Skupštine mogu biti 

izvanredne, tematske i svečane. 
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik kada 

ocijeni da je to potrebno ili kada to u pisanoj 
formi zatraže, navodeći razloge za sazivanje, 1/3 
vijećnika ili župan. Uz zahtjev za sazivanje 
Skupštine podnositelji inicijative podnose i 
obrazloženi prijedlog dnevnog reda, te nacrt akata 
o kojima se Skupština treba izjasniti. 

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu 
Skupštine, u roku od 15 dana, sjednicu će sazvati 
župan u daljem roku od 15 dana. 

 
Članak 41. 

Poziv na sjednicu Skupštine sadržava 
naznaku mjesta i vremena održavanja sjednice i 
prijedlog dnevnog reda. 

Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima 
Skupštine u pravilu najkasnije 8 dana prije dana 
za koji je sjednica zakazana. 

Iznimno, ukoliko bi odlaganje održavanja 
sjednice imalo štetne posljedice i iz drugih 
opravdanih razloga, poziv za sjednicu može se 
dostaviti i u vremenu kraćem od roka utvrđenog u 
prethodnom stavku. Opravdanosti skraćenja roka 
za dostavu poziva, Skupština ocjenjuje na 
početku sazvane sjednice. 

Uz poziv za sjednicu vijećnicima se 
dostavljaju materijali koji čine izvješća i 
prijedlozi akata, shodno točkama dnevnog reda,  
te skraćeni zapisnik prethodne sjednice, bez 
priloga. 

 
b) Tijek sjednice 

 
Članak 42. 

Sjednici Skupštine predsjeda predsjednik 
Skupštine, a u njegovoj odsutnosti ili 
spriječenosti jedan od potpredsjednika Skupštine. 

Za vrijeme zamjene predsjednika, 
potpredsjednik ima sva prava i dužnosti 
predsjednika Skupštine. 

 
Članak 43. 

 Nakon otvaranja sjednice Skupštine 
predsjednik utvrđuje nazočnost vijećnika. 
Nazočnost vijećnika utvrđuje se uvidom u 
prijavnice koju pri ulasku u dvoranu vijećnici 
predaju zapisničaru. 

 
Sjednica Skupštine može se održati, ukoliko 

je nazočna većina svih vijećnika. 
Nazočnost se mora utvrditi na početku 

sjednice. U slučaju potrebe nazočnost se može 

utvrditi i tijekom sjednice kada predsjednik 
ocijeni da više nije nazočan dovoljan broj 
vijećnika ili kada to zatraže vijećnici. 

Ukoliko predsjednik na početku sjednice 
utvrdi da sjednici nije nazočna većina svih 
vijećnika Skupštine, odgađa sjednicu Skupštine 
za određeno vrijeme. Ukoliko tu činjenicu 
predsjednik utvrdi tijekom sjednice, sjednicu 
prekida i zakazuje nastavak sjednice. 

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju 
odsutni vijećnici. 

 
Članak 44. 

Pročelnici upravnih tijela dužni su 
prisustvovati sjednicama Skupštine kada su na 
dnevnom redu pitanja iz djelokruga rada tih tijela, 
te po potrebi davati objašnjenja kao i odgovore na 
pitanja vijećnika. 

 
Članak 45. 

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice 
Skupštine razmatra se i usvaja skraćeni zapisnik o 
radu s prethodne sjednice Skupštine. 

 
Članak 46. 

Dnevni red sjednice Skupštine utvrđuje se na 
početku sjednice. 

Dnevni red sjednice Skupštine predlaže 
predsjednik Skupštine. U prijedlog dnevnog reda 
predsjednik obvezno uvrštava točke dnevnog reda 
koje su predložili podnositelji inicijative za saziv 
sjednice u smislu članka 40. stavak 4. ovog 
Poslovnika. 

 
Članak 47. 

Svaki vijećnik ima pravo predložiti izmjenu i 
dopunu dnevnog reda. 

U dnevni red se mogu uvrstiti samo pitanja iz 
djelokruga rada Skupštine koja su u cijelosti 
pripremljena tako da se na sjednici mogu potpuno 
raspraviti. U dnevni red ne mogu biti uvršteni 
prijedlozi akata koji nisu prošli prethodni 
postupak propisan ovim Poslovnikom. 

Prijedlog dnevnog reda usvaja se većinom 
glasova nazočnih vijećnika. 

 
Članak 48. 

Nakon usvajanja Dnevnog reda prelazi se na 
raspravu i to redoslijedom utvrđenim dnevnim 
redom. Tijekom sjednice može se izmijeniti 
redoslijed razmatranja pojedinih pitanja. 

Na početku rasprave o svakom pitanju 
predlagatelj može dati dopunsko usmeno 
obrazloženje. 

 
Članak 49. 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego 
što zatraži i dobije riječ od predsjednika 
Skupštine. 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se 
predsjedniku nakon što  se otvori rasprava. 

U radu i odlučivanju na sjednici Skupštine 
imaju pravo i dužnost sudjelovati svi vijećnici. 

Župan  ima pravo sudjelovati u raspravi bez 
prava odlučivanja. Predstavnik službe koja je 
materijal pripremila ima pravo sudjelovati u 
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raspravi samo o materijalu koji je služba 
pripremila. 

Ostale pozvane osobe koje su nazočne na 
sjednici Skupštine, mogu na sjednici iznositi 
svoje mišljenje i davati prijedloge samo kada im 
to dozvoli predsjednik Skupštine.  

 
Članak 50. 

U raspravi se govori s govornice, u pravilu do 
7 minuta, a Skupština može odlučiti da pojedini 
vijećnik može govoriti i duže.    

Predsjednici klubova mogu govoriti 15 
minuta. 

Govornika može opomenuti na red ili 
prekinuti u govoru samo predsjednik Skupštine. 
Predsjednik Skupštine osigurava da govornik ne 
bude ometen ili spriječen u svom govoru. 

 
Članak 51. 

Predsjednik Skupštine daje govornicima riječ 
redoslijedom njihove prijave. 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi 
Poslovnika i povredi utvrđenog dnevnog reda, 
predsjednik će dati riječ čim ovaj to zatraži. 
Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od tri 
munute. Poslije tog govora, predsjednik je dužan 
dati objašnjenje, odnosno odgovor na primjedbu 
vijećnika. Ako vijećnik nije zadovoljan 
odgovorom predsjednika o tome Skupština 
rješava bez rasprave. 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod 
koji je netočno izložen, predsjednik će mu dati 
riječ čim završi govor onoga koji je uzrokovao 
potrebu ispravke. U svom govoru vijećnik se 
mora ograničiti samo na ispravak navoda i može 
govoriti 3 minute. 

 
Članak 52. 

Sudionik u raspravi može govoriti samo o 
pitanju o kome se u okviru odnosne točke 
dnevnog reda raspravlja. Ukoliko se u raspravi 
govornik udalji od predmeta rasprave, 
predsjednik će ga na to upozoriti. Ako se 
govornik i nadalje ne pridržava danog 
upozorenja, predsjednik će mu oduzeti riječ. 

Isti sudionik o istom pitanju može raspravljati 
samo jednom, ali mu predsjednik može dozvoliti 
i ponovno izlaganje ako smatra da je to potrebno 
za donošenje odluke. 

Predstavnik predlagatelja ima pravo tijekom 
ili na kraju rasprave očitovati se o mišljenjima i 
gledištima izraženim tijekom rasprave u odnosu 
na podneseni prijedlog. 

 
Članak 53. 

Predlagatelj može, tijekom rasprave sve do 
donošenja odluke o prijedlogu, svoj prijedlog 
povući. O povučenom prijedlogu prestaje 
rasprava. 

O predmetu o kojem, zbog potrebe 
pribavljanja dopunskih podataka i objašnjenja, 
radi daljnjeg proučavanja, dorade ili iz drugih 
razloga nije moguće dovršiti raspravu, rasprava 
se prekida te utvrđuje daljnji postupak (vraćanje 
predlagatelju na doradu, nalog radnom tijelu za 
dopunsko razmatranje i dr.). 

Članak 54. 
Nakon završetka izlaganja svih prijavljenih 

sudionika u raspravi, predsjednik zaključuje 
raspravu i podnesene prijedloge stavlja na 
glasovanje. 

Nakon zaključivanja rasprave o istom pitanju 
se na sjednici ne može ponovo otvoriti rasprava. 

 
Članak 55. 

Kada se zbog veličine dnevnog reda ili iz 
drugih razloga ne može završiti rasprava o svim 
točkama dnevnog reda u zakazani dan, Skupština 
može odlučiti da se sjednica prekine i da se 
zakaže nastavak u određeni dan i sat, o čemu se 
pismeno obavještavaju samo odsutni vijećnici. 

Kada se iscrpi utvrđeni dnevni red, 
predsjednik zaključuje sjednicu.  

Prije nego predsjednik zaključi sjednicu, 
članovi Skupštine mogu postavljati pitanja 
županu, pročelnicima, ravnatelju Zavoda za 
prostorno uređenje i tajniku Skupštine, uz 
naznaku kome ih upućuju. 

Pitanja se postavljaju, a odgovori daju u tijeku 
jednog sata na način predviđen u članku 8. ovog 
Poslovnika. (Aktualni sat) 

O problemu koji je predmet pitanja na koje je 
dat odgovor, može se provesti rasprava na 
sjednici Skupštine ukoliko na prijedlog vijećnika 
koji je pitanje postavio, Skupština tako odluči. 

 
c) Odlučivanje 

 
Članak 56. 

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih 
vijećnika na sjednicama kojima je nazočna većina 
ukupnog broja vijećnika, ukoliko zakonom, 
Statutom Županije ili ovim Poslovnikom nije 
određena posebna većina. 

Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog 
broja vijećnika prilikom donošenja statuta 
Županije, poslovnika Skupštine, proračuna i 
godišnjeg obračuna proračuna Županije, te u 
drugim slučajevima određenim zakonom i 
Statutom i ovim Poslovnikom. 

Vijećnici sudjeluju u odlučivanju Skupštine 
javnim ili tajnim glasovanjem. 

 
Članak 57. 

Glasovanje na sjednici u pravilu je javno. 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke, a 
kada to odluči predsjednik ili zatraži najmanje 5 
vijećnika poimeničnim izjašnjavanjem. 

Vijećnici glasuju tako da se izjašnjavaju “za” 
ili “protiv” prijedloga. Predsjednik Skupštine 
prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je “za” 
prijedlog, zatim tko je “protiv” prijedloga, 
odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, 
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za 
njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice 
nazočnih vijećnika, predsjednik može odmah 
konstatirati da je amandman odbijen. 

Predsjednik Skupštine utvrđuje i objavljuje 
rezultate glasovanja. Pri utvrđivanju rezultata 
glasovanja predsjedniku Skupštine pomaže tajnik 
Skupštine. 
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Na zahtjev jednog vijećnika koji zatraži 
provjeru rezultata glasovanja, predsjednik nalaže 
ponovno brojanje, utvrđivanje i objavu rezultata 
glasovanja. 

 
Članak 58. 

Tajno glasovanje provodi se kada je to 
određeno Zakonom, Statutom županijske 
Skupštine ili ovim Poslovnikom. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i 
oblika i ovjereni su pečatom Skupštine. Na 
glasačkim listićima kojima se glasuje o 
prijedlogu akta ili drugom pitanju, upisuje se 
pitanje te navode odgovori “za” i “protiv”. 
Glasački listići kojima se glasuje u postupku 
izbora oblikuju se u sadržaju i na način utvrđen u 
članku 16. stavak 2. ovog Poslovnika. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 
Skupštine uz pomoć dva vijećnika koje izabere 
Skupština  iz reda vijećnika stranke sa najvećim 
brojem izabranih vijećnika. 

Glasački listići predaju se vijećnicima uz 
istodobno bilježenje u popisu vijećnika da je listić 
predan. Vijećnik može glasovati samo jednim 
glasačkim listićem i to osobno. 

Iskorištene glasačke listiće vijećnici stavljaju 
u glasačku kutiju uz koju se nalaze vijećnici 
određeni da pomažu predsjedniku u provođenju 
glasovanja.  

Nakon što su svi vijećnici predali glasačke 
listiće, predsjednik objavljuje da je glasovanje 
završeno. 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik uz 
pomoć određenih vijećnika prebrojavanjem 
glasova u dvorani u kojoj se održava sjednica. 
Glasački listići na kojima nije zaokružen 
ponuđeni odgovor ili je na njima nešto drugo 
dopisano, nevažeći su. Pravovaljanost glasačkih 
listića u postupku izbora utvrđuje se prema 
odredbi članka 16. stavak 4. ovog Poslovnika. 

Nakon toga predsjednik objavljuje rezultat 
glasovanja. 

 
d) Održavanje reda na sjednici 

 
Članak 59. 

Red na sjednici osigurava predsjednik 
Skupštine. 

Za remećenje reda na sjednici predsjednik 
Skupštine može izreći opomenu ili oduzeti riječ. 

Opomena će se izreći sudioniku sjednice koji 
svojim ponašanjem ili govorom na sjednici 
narušava red ili na drugi način krši odredbe 
Poslovnika. 

 
Govorniku će se oduzeti riječ kada svojim 

govorom narušava red ili na drugi način krši 
odredbe Poslovnika, a već je prethodno bio 
pozvan na njihovo pridržavanje. 

Predsjednik može narediti da se iz dvorane 
udalji svaka osoba koja svojim ponašanjem grubo 
remeti red što onemogućava redoviti tijek 
sjednice. 

Ako predsjednik ne može održati red na 
sjednici redovitim mjerama, odredit će se kratak 
prekid sjednice. 
 
2. Zapisnik 

 
Članak 60. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik 
vodi osoba koju odredi tajnik Skupštine. 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 
sjednice (vrijeme i mjesto održavanja sjednice, 
imena predsjedavajućeg, nazočnih i odsutnih 
vijećnika i ostalih nazočnih), tijeku sjednice 
(eventualnim prekidima sjednice, izrečenim 
mjerama i sl.), o prijedlozima iznijetim na 
sjednici i provedenoj raspravi (imena govornika, 
te kratkom sadržaju novih prijedloga), o 
donesenim odlukama (tijeku i rezultatima 
glasovanja i nazivu donesenog akta), podatke o 
mediju na kome je sjednica tonski snimljena 
(oznaku medija, registarske i tehničke podatke) te 
konstataciju o vremenu zaključenja sjednice. 

Zapisniku se prilažu akti doneseni na sjednici. 
 

Članak 61. 
Vijećnik ima pravo na početku sjednice 

iznijeti primjedbe na skraćeni zapisnik prethodne 
sjednice. 

O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje 
se na sjednici bez rasprave. 

Prihvaćene primjedbe unose se u zapisnik 
sjednice na kojoj su iznijete, a odgovarajuće 
izmjene i dopune u zapisnik prethodne sjednice. 

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno 
koji je izmijenjen sukladno prihvaćenim 
primjedbama, smatra se usvojenim. 

 
Članak 62. 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Skupštine. 

Izvorni tekst zapisnika ispisuje se u dva 
istovjetna primjerka. 

 
Članak 63. 

Sjednice Skupštine tonski se snimaju. 
Vijećnicima, na njihov zahtjev mora biti 

omogućeno preslušavanje tonske snimke 
sjednice, uz nazočnost osobe koja je vodila 
zapisnik. 

Službeni tonski zapis ne smije biti korišten za 
promidžbene, medijske i slične svrhe. 

Ukoliko su sredstva javnog priopćavanja 
objavila izlaganje vijećnika u Skupštini, a 
vijećnik smatra da njegovo izlaganje nije točno 
objavljeno ili prikazano, vijećnik ima pravo 
zahtijevati od predsjednika Skupštine da se 
sredstvima javnog priopćavanja izda prijepis 
odgovarajućeg dijela tonske snimke sjednice kao 
službeni tekst njegovog izlaganja. 

 
IV. AKTI SKUPŠTINE 

 
1. Vrste akata 
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Članak 64. 
U okviru svoje nadležnosti Skupština donosi 

Statut, Poslovnik, proračun i godišnji obračun 
proračuna, odluke, pravilnike, planove i 
programe, preporuke, zaključke, rješenja i druge 
akte. 

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog 
djelokruga Županije koji su od općeg značenja za 
građane, pravne osobe i druge pravne subjekte 
odnosno uređuju pitanja od interesa za Županiju. 

Pravilnikom se uređuje način izvršavanja 
određenih prava i obveza, odnosno postupak 
provođenja propisa ili drugog općeg akta kada je 
to Skupštini tim aktima povjereno. 

Programom i planom se za razdoblje od 
godine ili više dana utvrđuje sadržaj aktivnosti u 
pojedinom području, nositelji aktivnosti, rokovi 
izvršenja, te druga pitanja od značenja za 
izvršavanje sadržaja programa. 

Preporukom Skupština određenim subjektima 
predlaže poduzimanje određenih radnji odnosno 
određenih oblika ponašanja. 

Deklaracijom se zauzima opći stav prema 
nekom problemu. 

Rezolucijom se zauzima stav o određenim 
pitanjima od općeg interesa. 

Zaključkom se izražavaju gledišta u odnosu 
na određena pitanja, prihvaćaju izvješća i 
informacije, te rješavaju druga pitanja iz 
djelokruga Županije za koje nije predviđeno 
donošenje drugog akta. 

Skupština donosi rješenje i zaključke kao 
pojedinačne akte kada izvršava pojedinačna prava 
i obveze iz svog djelokruga. 

 
2. Postupak donošenja akata 

 
Članak 65. 

Postupak donošenja općih akata provodi se na 
način kojim se osigurava izražavanje i 
sagledavanje svih interesa i stručnih odrednica od 
značaja za donošenje tih akata. 

 
a) Pokretanje postupka 
 

Članak 66. 
Građani, udruge građana, ustanove, trgovačka 

društva, gradovi i općine u sastavu Županije kao i 
druge pravne osobe imaju pravo pokretanja 
inicijative za donošenje ili izmjenu općih akata 
Županije, razmatranje pitanja iz nadležnosti 
županijskih tijela te poduzimanje mjera i 
aktivnosti kojima se pridonosi usklađenom 
razvitku gradova i općina u sastavu Županije i 
Županije kao cjeline te ostvarenju prava i obveza 
Županije. 

Tijelo kome je inicijativa upućena dužno je 
podnesenu inicijativu razmotriti i o svom 
stajalištu i daljnjem postupku najkasnije u roku 
od tri mjeseca izvijestiti podnositelja. 

Kada građani predlažu donošenje određenog 
akta i rješavanje određenog pitanja Skupština 
mora o tome raspravljati ako prijedlog podrži 
najmanje 10 posto birača upisanih u popis birača 
Županije. 

 

Članak 67. 
Pravo podnositi prijedloge akata Skupštine 

ima vijećnik, radno tijelo Skupštine i Župan, 
ukoliko zakonom, Statutom Županije i ovim 
Poslovnikom nije određeno drugačije. 

Ukoliko je ovim Poslovnikom predviđeno da 
se pojedini akti donose na prijedlog određenog 
broja vijećnika, prijedlog se smatra podnesenim 
ako ga usmeno istakne jedan vijećnik, a podrži 
javnim glasovanjem propisan broj vijećnika 
odnosno ukoliko ga u pisanoj formi podnese 
propisani broj vijećnika. 

 
Članak 68. 

Prijedlozi odluka i drugih akata moraju biti 
podneseni u pisanom obliku i sadržaju utvrđenom 
ovim Poslovnikom. 

Prijedlog općeg akta sadrži tekst prijedloga 
akta i obrazloženje. 

Tekst prijedloga akta podnosi se u sadržaju i 
obliku u kojem se predlaže njegovo donošenje. 
Tekst prijedloga sadrži odredbe oblikovane po 
nomotehničkim pravilima. Pojedina rješenja 
mogu se predložiti alternativno, s potrebnim 
obrazloženjima svake od predloženih alternativa. 

Obrazloženje prijedloga akta obvezno sadrži: 
- pravni temelj za 

donošenje akta, 
- ocjenu stanja, osnovna 

pitanja koja se trebaju 
utvrditi te svrhu koja se 
želi postići utvrđivanjem 
odnosa na predloženi 
način, 

- ocjenu sredstava 
potrebnih za provođenja 
akta, 

- obrazloženje odredbi  
prijedloga akta, 

- tekst odredbi akta koje se 
mijenjaju ili dopunjuju 
ako se predlaže izmjena 
ili dopuna akta. 

Uz prijedlog akta može se priložiti i 
odgovarajuća dokumentacija. 

 
Članak 69. 

Prijedlog akta podnosi se predsjedniku 
Skupštine. 

Predlagatelj odluke obvezan je obavijestiti 
predsjednika Skupštine tko će na radnim tijelima 
davati objašnjenja i obrazloženja u ime 
predlagatelja, te tko će biti izvjestitelj na sjednici 
Skupštine. 

 
Članak 70. 

Predsjednik Skupštine dužan je bez odlaganja, 
prijedlog akta uputiti predsjedniku nadležnog 
radnog tijela i Županu, ako on nije predlagatelj, 
na razmatranje i davanje mišljenja. 

 
Predsjednik Skupštine dužan je prijedlog akta 

staviti na sjednicu Skupštine najkasnije u roku 
dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga. 
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Članak 71. 
Ako prijedlog akta nije podnesen u skladu s 

ovim Poslovnikom, predsjednik Skupštine 
zatražit će od predlagatelja da u roku petnaest 
dana prijedlog akta uskladi s Poslovnikom. 

Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke 
u roku, smatrat će se da prijedlog akta nije ni 
podnesen. 

 
b)  Prethodni postupak 

 
1. Pribavljanje mišljenja građana i 

zainteresiranih tijela 
 

Članak 72. 
Prije izrade prijedloga općih akata osobito 

značajnih za građane može se provoditi anketa 
kao oblik ispitivanja javnog mnijenja. 

Odluku o provođenju ankete donosi Župan na 
prijedlog nositelja pripreme prijedloga. Aktom o 
provođenju ankete određuje se područje na kojem 
se anketa provodi, njen obuhvat i metodologija, 
vrijeme provođenja, nositelj aktivnosti i druga 
pitanja od značenja za provedbu ankete. 

 
Članak 73. 

U postupku pripreme i podnošenja prijedloga 
akta od osobitog značenja za pojedine jedinice 
lokalne samouprave, može se pribaviti mišljenje 
predstavničkih tijela tih jedinica.  

Mišljenje predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave pribavit će se kada tako 
odluči Skupština, ili kada je to zakonom 
propisano. 

 
2. Javna rasprava 

 
Članak 74. 

O prijedlozima akata za koje je to zakonom ili 
Statutom određeno obveznim kao i o drugim 
pitanjima za koja to utvrdi Skupština, provodi se 
javna rasprava na način uređen ovim 
Poslovnikom. 

Nacrt prijedloga akta koji se upućuje na javnu 
raspravu utvrđuje Župan kada je zakonom, 
Statutom Županije, ovim Poslovnikom ili drugim 
aktom Skupštine propisana obveznost provođenja 
postupka javne rasprave. U drugim slučajevima 
nacrt prijedloga akta koji se upućuje na javnu 
raspravu utvrđuje Skupština. 

 
Članak 75. 

Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta 
provodi se na području jedinica lokalne 
samouprave na koje se akt odnosi. 

Javna rasprava se provodi stavljanjem nacrta 
prijedloga akta na javni uvid te provođenjem 
javne stručne rasprave. 

Nacrt prijedloga akta stavlja se na javni uvid 
u sjedištu grada odnosno općine na način koji 
omogućava svakom zainteresiranom građaninu 
odnosno pravnoj osobi uvid u njegov sadržaj.  

O nacrtu prijedloga akta provodi se najmanje 
jedna stručna rasprava u obliku javne tribine. 

 
 

Članak 76. 
Aktom o utvrđivanju nacrta prijedloga akta i 

njegovom upućivanju na javnu raspravu određuje 
se osobito:  

- vrijeme provođenja javne 
rasprave, 

- mjesto izlaganja nacrta 
prijedloga akta na uvid, 

- vrijeme i mjesto 
održavanja javne stručne 
rasprave, 

- organizator i nositelj 
javne rasprave. 

 
Članak 77. 

Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta ne 
može biti kraća od 15 dana niti duža od 60 dana.  

 
Članak 78. 

Svaki zainteresirani građanin ili pravna osoba 
mogu nositelju javne rasprave uputiti primjedbe i 
prijedloge na nacrt prijedloga akta.  

 
Članak 79. 

O tijeku i rezultatima provedene javne 
rasprave nositelj javne rasprave podnosi izvješće 
tijelu koje je utvrdilo nacrt prijedloga akta i 
uputilo ga na javnu raspravu. 

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi sadrži 
osobito podatke o načinu na koji je osigurana 
mogućnost  javnog uvida u dokumente o kojima 
se provodi javna rasprava, održavanju javne 
stručne rasprave kao i pitanjima, prijedlozima, 
primjedbama i mišljenjima iskazanim u javnoj 
raspravi te stajalištu nositelja javne rasprave u 
odnosu na njih. 

 
Članak 80. 

Temeljem izvješća nositelja javne rasprave, 
tijelo kome je izvješće upućeno razmatra 
prijedloge, mišljenja i primjedbe iskazane u 
javnoj raspravi te utvrđuje prijedlog akta koji 
upućuje u daljnji postupak. 

Uz prijedlog akta  Župan podnosi Skupštini i 
izvješće o provedenoj javnoj raspravi. 

 
3. Referendum 

 
Članak 81. 

Skupština može, pod uvjetima propisanim 
zakonom, raspisati referendum o pitanju iz 
samoupravnog djelokruga Županije o kojem 
Skupština ima pravo donositi odluke. Akt o 
raspisivanju referenduma Skupština donosi 
većinom glasova svih vijećnika.  

Postupak referenduma provodi se na način 
propisan zakonom. 

 
4. Razmatranje na sjednicama radnih tijela 

 
Članak 82. 

Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici 
Skupštine, prijedlozi odluka i drugih akata 
razmatraju radna tijela u čijem djelokrugu rada su 
i pitanja koja se aktom uređuju.  
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Članak 83. 
Radno tijelo obvezno je o svom mišljenju, 

stajalištu odnosno primjedbama i prijedlozima u 
odnosu na materijal pripremljen za sjednicu 
Skupštine izvijestiti Skupštinu. 

Kad podnosi izvješće ili prijedlog Skupštini, 
radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema 
zaključku radnog tijela obrazložiti stajalište ili 
prijedlog radnog tijela. Ukoliko radno tijelo ne 
odredi izvjestitelja, to će učiniti predsjednik 
tijela, odnosno osoba koja ga je zamjenjivala u 
vođenju sjednice radnog tijela. 

 
c) Razmatranje na sjednici Skupštine 

 
Članak 84. 

Ni jedan opći akt ne može biti predložen 
Skupštini na usvajanje ako prethodno nije 
proveden postupak utvrđen ovim Poslovnikom. 

Ukoliko se tijekom rasprave ustanovi da u 
odnosu na podneseni prijedlog nije proveden 
propisani postupak, rasprava o prijedlogu se 
može dovršiti, ali se prijedlogu daje karakter 
nacrta te se on upućuje u redoviti Poslovnikom 
propisani postupak. 

 
Članak 85. 

Iznimno od odredaba ovog Poslovnika o 
prethodnom postupku, predloženi akt se može 
donijeti po hitnom postupku, ako je to nužno radi 
sprječavanja ili uklanjanja štete odnosno ako bi 
ne donošenje takve odluke u takvom roku imalo 
štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi 
opravdani razlozi. 

U hitnom se postupku rokovi iz ovog 
Poslovnika za pojedine radnje mogu skratiti, 
odnosno pojedine se radnje redovitog postupka 
mogu izostaviti ukoliko to bitno ne utječe na 
zakonitost donesenog akta. 

Predlagatelj je dužan hitnost postupka 
posebno obrazložiti. 

O donošenju akta po hitnom postupku 
Skupština posebno odlučuje kao o prethodnom 
postupovnom pitanju. 

 
Članak 86. 

Rasprava o prijedlogu akta na sjednici 
obuhvaća izlaganje predlagatelja i izvjestitelja 
radnog tijela, raspravu o prijedlogu i podnesenim 
amandmanima, odlučivanje o amandmanima i 
prijedlogu akta u cjelini. 

Skupštini se obvezno podnosi pisano izvješće 
o provedenom prethodnom postupku u pripremi i 
utvrđivanju akta. 

Ukoliko su podnijeli pisana izlaganja, 
predlagatelj i izvjestitelj radnog tijela podnijet će 
uvodna izlaganja samo ukoliko je to potrebno 
radi bližeg objašnjenja pojedinih dijelova 
prijedloga i mišljenja tijela. 

 
Članak 87. 

Predstavnik predlagatelja akta ima pravo dati 
objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati 
se o iznesenim mišljenjima, primjedbama i 
prijedlozima na kraju rasprave. 

Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo 
prijedlog akta može iznositi mišljenja, primjedbe 
i prijedloge koje je zauzelo radno tijelo.  

 
Članak 88. 

Rasprava o prijedlogu akta vodi se 
objedinjeno o općim pitanjima i o pojedinostima. 

Nakon završene rasprave pristupa se 
odlučivanju o prijedlogu akta. Ukoliko se tijekom 
rasprave ukaže da je podneseni prijedlog 
potrebno doraditi u bitnim ili brojnim pitanjima, 
što ulaganjem amandmana ne bi bilo moguće 
kvalitetno učiniti, Skupština može odlučiti da 
prijedlog vrati predlagatelju na doradu u smislu 
prihvaćenih primjedbi i prijedloga, te da o 
prijedlogu ponovno raspravlja u ponovljenom 
postupku. 

O upućivanju prijedloga akta u ponovljeni 
postupak Skupština odlučuje kao o postupovnom 
pitanju. 

 
Članak 89. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga 
akta podnosi se u obliku amandmana uz 
obrazloženje.  

Pravo podnošenja amandmana imaju 
predlagatelji ovim Poslovnikom ovlašteni na 
predlaganje akata. 

Amandmani se mogu podnositi prije sjednice 
ili tijekom sjednice sve dok prijedlog akta ne 
bude stavljen na glasovanje.  

Amandmani se podnose u pisanom obliku. 
Ako tijekom sjednice bude podnesen usmeni 
prijedlog koji po svom sadržaju ima karakter 
amandmana i to u svom govoru podnositelj 
naglasi, predsjednik će prekinuti sjednicu i 
odrediti vrijeme u kojem će podnositelj 
amandman pripremiti u pisanom obliku. 

Tajništvo Skupštine će svakom vijećniku na 
njegov zahtjev pružiti pomoć u oblikovanju 
amandmana. 

 
Članak 90. 

O uloženim amandmanima se odlučuje prije 
odlučivanja u cjelini. 

Prije glasovanja o podnesenim amandmanima 
o njima se obvezno izjašnjava predlagatelj i  
Župan, ako on nije ujedno i predlagatelj. 

Amandmani koje podnosi predlagatelj kao i 
amandmani u odnosu na koje se predstavnik 
predlagatelja na Skupštini očituje da ih prihvaća 
postaju sastavnim dijelom prijedloga akta i o 
njima se Skupština posebno ne izjašnjava. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 
članaka prijedloga akta na koje se  odnose. 
Ukoliko je u odnosu na isti članak podneseno 
više amandmana, o njima se Skupština izjašnjava 
redoslijedom njihova podnošenja. 

Ako  se na isti članak prihvati više 
amandmana koji se međusobno isključuju 
prihvaćen je amandman koji je po redoslijedu 
posljednji prihvaćen. 

Amandman prihvaćen na sjednici Skupštine 
postaje sastavni dio prijedloga odluke. 
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Članak 91. 
Nakon izjašnjavanja o pojedinačnim 

amandmanima, Skupština se glasovanjem 
vijećnika izjašnjava o prijedlogu akta, 
izmijenjenom i dopunjenom prihvaćenim 
amandmanima, u cjelini. 

Odluke se donose većinom glasova vijećnika 
propisanom zakonom, Statutom Županije ili ovim 
Poslovnikom. 

 
Članak 92. 

Izvorni tekst donesenog akta (izvornik) 
potpisuje predsjednik Skupštine odnosno 
predsjedatelj sjednice na kojoj je akt donesen. Na 
izvornik se stavlja pečat Skupštine. 

Izvornik se uvezuje sa ovjerenim zapisnikom 
sjednice i čini njegov sastavni dio. 

Objava, ispravci i davanje izvornog 
tumačenja akta temelje se na izvorniku akta. 

 
Članak 93. 

Prijedlog za davanje izvornog tumačenja 
odluke mogu podnijeti ovim Poslovnikom 
ovlašteni predlagatelji akta. Inicijativu za davanje 
izvornog tumačenja odluke mogu dati građani i 
pravne osobe. 

Opravdanost davanja izvornog tumačenja 
ocjenjuje Odbor za Statut i Poslovnik. 

Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, radno 
tijelo iz prethodnog stavka pripremit će Skupštini 
predloženi tekst izvornog tumačenja sa 
obrazloženjem. Ukoliko ocjeni da prijedlog nije 
osnovan, o tome će izvijestiti Skupštinu. 

 
d) Posebni postupci donošenja određenih 

akata 
 

1. Statut Županije 
 

Članak 94. 
Prijedlog za donošenje odnosno promjenu 

Statuta mogu podnijeti Statutom ovlašteni 
predlagatelji. Prijedlog s pisanim obrazloženjem 
podnosi se predsjedniku Skupštine. 

Ako Skupština prihvati prijedlog za 
donošenje odnosno promjenu Statuta, prosljeđuje 
ga Odboru za Statut i Poslovnik koji utvrđuje 
prijedlog Statuta te ga podnosi Skupštini na 
usvajanje.  

U pripremi prijedloga, Odbor može angažirati 
potrebne stručnjake ili njegovu izradu povjeriti 
Tajništvu Skupštine. 

 

Članak 95. 
Ako je izmjena i dopuna Statuta uzrokovana 

potrebom njegovog usklađivanja s odredbama 
zakona Nacrt izmjena i dopuna Statuta izradit će 
Tajništvo Skupštine te ga dostaviti Odboru za 
Statut i poslovnik koji će utvrditi  Prijedlog 
izmjena i dopuna te ga dostaviti Skupštini na 
usvajanje. 

 
 
 

2. Poslovnik Skupštine 
 
 
 

Članak 96. 
Prijedlog za donošenje odnosno promjenu 

Poslovnika može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika 
ili radno tijelo Skupštine. Prijedlog s pisanim 
obrazloženjem podnosi se predsjedniku 
Skupštine. 

Ako Skupština prihvati prijedlog za 
donošenje Poslovnika, njegovu izradu povjerit će 
Tajništvu Skupštine. 

 Utvrđivanje prijedloga za izmjenu i dopunu 
Poslovnika Skupštine povjerava, se Odboru za 
Statut i Poslovnik. 

Odbor za Statut i Poslovnik priprema i 
utvrđuje prijedlog te ga podnosi Skupštini. U 
pripremi prijedloga, Odbor može angažirati 
potrebne stručnjake. 
 Ako se radi izmjene propisa mora izvršiti 
izmjena Poslovnika potrebne izmjene pripremit 
će Tajništvo Skupštine te izmijenjeni Poslovnik 
dostaviti Odboru za Statut i Poslovnik koji će ga 
uputiti Skupštini na usvajanje.  

 
3. Plan rada Skupštine 

 
Članak 97. 

Radi osiguranja svog usklađenog djelovanja 
Skupština donosi godišnji plan svoga rada kojim 
određuje raspored i vrijeme održavanja svojih 
sjednica te raspored pitanja koja će razmatrati po 
sjednicama. 

Plan rada sadrži: naziv točke dnevnog reda, 
kratku oznaku sadržaja i pravnog temelja njenog 
razmatranja odnosno donošenja akta, nositelje 
pripreme materijala, predlagatelja, te vrijeme 
razmatranja točke. 

Polazne osnove za izradu plana rada čine 
obveze koje proizlaze iz zakona i drugih propisa 
te ranije donesenih akata Skupštine, kao i 
prihvaćeni prijedlozi predlagatelja koji su općim 
pozivom pozvani na predlaganje tema za 
uvrštavanje u plan rada. 

 
Članak 98. 

Utvrđeni predlagatelj dužan je u određenom 
roku podnijeti predviđeni materijal Skupštini na 
razmatranje. Ukoliko to nije moguće, dužan je u 
roku određenom za izvršenje zadataka o tome i 
razlozima neizvršenja obavijestiti predsjednika 
Skupštine. 

 
4. Prostorno-planski dokumenti 

 
Članak 99. 

Prije donošenja Prostornog plana Županije, 
prostornih planova područja posebnih obilježja, 
prostornih planova koji uključuju područja više 
susjednih općina te drugih prostorno planskih 
dokumenata iz nadležnosti Skupštine Županije za 
koje je to određeno propisom provodi se 
prethodni postupak. 

Prethodni postupak obuhvaća radnje utvrđene 
posebnim postupkom. 

Nacrt prijedloga prostornog plana koji se 
upućuje u prethodni postupak utvrđuje Župan. 
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Članak 100. 
Organizator i nositelj radnji prethodnog 

postupka je Zavod za prostorno uređenje 
Županije. 

Javna rasprava započinje javnim uvidom u 
trajanju od 15 dana. 

O provedenom prethodnom postupku, a 
osobito o tijeku i rezultatima javne rasprave 
nositelj javne rasprave podnosi izvješće Županu. 

 
3. Objava akata 

 
Članak 101. 

Opći akti, koje u okviru svojih ovlaštenja 
donese Skupština i druga tijela Županije 
objavljuju se u  „Službenom vjesniku“. 

 
Članak 102. 

Opći akti koje u okviru svog djelokruga 
donese Skupština stupaju na snagu osmog dana 
nakon objave u „Službenom vjesniku“. 

Izuzetno, iz osobito opravdanih razloga, opći 
akt može stupiti na snagu danom objave. 
Opravdanost razloga  utvrđuje Skupština odnosno 
Župan. 

 

V. ODNOS SKUPŠTINE I ŽUPANA 
 

Članak 103. 
Župan prisustvuje sjednicama Skupštine, 

sudjeluje u raspravama o prijedlozima akata koje 
podnosi Skupštini, iznosi i obrazlaže prijedloge i 
daje stručna pojašnjenja te se izjašnjava o 
podnesenim amandmanima na prijedloge akata 
čiji je predlagač.  

Kada Župan podnosi Skupštini prijedlog akta  
uz prijedlog određuje i svog predstavnika koji će 
davati potrebna objašnjenja o prijedlogu. 

Svog predstavnika Župan određuje iz reda 
pročelnika i čelnika službi koje su prijedlog 
pripremale. 

 

Članak 104. 
Župan ima pravo na sjednici Skupštine i 

radnih tijela iznositi stajališta i davati mišljenje o 
svim pitanjima koja su na dnevnom redu 
Skupštine odnosno radnog tijela. 

Župan ima pravo, a kada Skupština zatraži i 
dužnost, izjasniti se o svakom pitanju o kojem 
nije pokrenuta rasprava na njegov prijedlog, a 
koje se odnosi na provođenje politike, izvršavanje 
zakona, drugih propisa i akata Skupštine, rad 
upravnih tijela te drugih pitanja od značaja za 
Županiju. 

 
Članak 105. 

Župan, sukladno Zakonu podnosi Skupštini  
polugodišnja izvješća o svom radu. 

Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka 
Skupština može od Župana tražiti izvješće o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada. 

 
VI. ODNOS SKUPŠTINE I ŽUPANIJSKIH  
    VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 

 
Članak 106. 

 Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo 
Skupštini predložiti mjere za unapređivanje 

položaja nacionalnih manjina na području 
Županije kao i prijedloge općih akata kojima se 
uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine. 
 Prijedlozi iz prethodnog stavka dostavljaju se 
predsjedniku Skupštine  koji o istom izvješćuje 
Župana radi zauzimanja stava o prijedlogu. 
 

Članak 107. 
Kada Skupština na dnevnom redu ima 

raspravu o općem aktu koji se tiče položaja 
nacionalnih manjina, prije odlučivanja na 
Skupštini  pribavlja se mišljenje Vijeća 
nacionalnih manjina. 

Ako je mišljenje iz prethodnog stavka 
zatraženo a nije dostavljeno najkasnije do 
održavanja sjednice Skupštine opći akt će se 
donijeti na način propisan ovim poslovnikom za 
donošenje akata. 
 

Članak 108. 
 Vijećima nacionalnih manjina dostavljaju se 
materijali za sjednice Skupštine i radnih tijela 
kada se raspravlja o pitanjima koja se tiču 
položaja nacionalnih manjina. 
 Na inicijative, prijedloge i mišljenja  Vijeća 
nacionalnih manjina  Skupština će se očitovati i 
pismeno očitovanje dostaviti  Vijeću u roku od 30 
dana od dana primitka.  
 

VII. JAVNOST RADA SKUPŠTINE 
 

Članak 109. 
Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan. 
Javnost svog rada Skupština osigurava javnim 

karakterom svojih sjednica, obavještavanjem 
javnosti o svim bitnim pitanjima svoga djelovanja 
putem sredstava javnog priopćavanja, 
objavljivanjem odluka i drugih općih akata u 
„Službenom vjesniku“ i na web stranicama 
Županije i na druge načine. 

 
Članak 110. 

Sjednice Skupštine i njenih radnih tijela su 
javne. 

Javnim sjednicama Skupštine imaju pravo 
prisustvovati i građani. Način prisustvovanja 
građana sjednicama Skupštine odredit će tajnik 
Skupštine. Tajnik Skupštine može ograničiti broj 
građana koji prisustvuju sjednici Skupštine zbog 
prostora i održavanja reda. 

 
Članak 111. 

Iznimno, Skupština ili njeno radno tijelo 
može odlučiti da sjednica ili pojedini dio sjednice 
održi bez nazočnosti javnosti. 

Odluku o održavanju sjednica ili dijela 
sjednice bez nazočnosti javnosti, Skupština 
donosi na prijedlog predsjednika Skupštine, 
župana ili najmanje 1/4 vijećnika bez rasprave. 

Kada se sjednica održava bez nazočnosti 
javnosti o radu sjednice ili dijela sjednice  s kojeg 
je javnost bila isključena, javnost se obavješćuje 
putem službenog priopćenja za javnost. Službeno 
priopćenje za javnost daje tajnik Skupštine.  
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Članak 112. 
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 

podaci, dokumenti i materijali Skupštine, koji su 
sukladno propisima, označeni određenim 
stupnjem povjerljivosti. 

Vijećnici i druge osobe koje su na sjednici 
saznale podatke koji imaju karakter 
povjerljivosti, ne smiju ih iznositi u javnost. 

 
Članak 113. 

Skupština izvješćuje javnost o svojem radu 
putem javnih glasila. 

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja 
imaju pravo pratiti rad Skupštine i njenih radnih 
tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu. 

Radi omogućavanja ostvarivanja funkcija 
izvjestitelja, osigurava im se pravodobna dostava 
materijala za sjednicu Skupštine, praćenje rada na 
sjednicama, razgovori s predstavnicima 
predlagatelja, izvjestiteljima i dužnosnicima 
Skupštine. 

Konferencija za predstavnike sredstava 
javnog priopćavanja održava se kad to odluči 

Skupština ili predsjednik Skupštine. Konferenciju 
za predstavnike sredstava javnog priopćavanja 
održava predsjednik Skupštine ili osoba koju on 
ovlasti. 

 
Članak 114. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku“ . 

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika 
prestaju vrijediti odredbe Poslovnika Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 
17/01 i 6/04.)   

   
KLASA: 021-06/09-01/06 
URBROJ:2196/1-03-09-1 
Vinkovci, 17. lipnja  2009. godine 

       
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

Antun Žagar, graf. ing. 
        

 
 
 

 Temeljem članka 17. i 28. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 3/06, 
19/06, 3/09. i 6/09.), te članka 64. Poslovnika 
Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije br. 17/01. i 6/04.) Skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na 1. sjednici 
održanoj 17. lipnja 2009. godine, donosi: 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i članova 

Mandatnog povjerenstva 
 

I. 
 U Mandatno povjerenstvo Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije izabrani su: 
 
1. NIKOLA MAŽAR  - za predsjednika 
2. MIHAJLO TOMAŠKOVIĆ - za člana 
3. MATO LANDEKIĆ - za člana 
 

II. 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/29 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vukovar, 17. lipnja  2009. godine 
 

PREDSJEDATELJ: 
Kata Tomljenović, dipl. iur. 

  
 
 
 Temeljem članka 2. i 36. stavak 2. Poslovnika 
Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 17/01. i 6/04.) Mandatno  
povjerenstvo Županijske skupštine, na 1.  

 
 
 
(konstituirajućoj) sjednici, održanoj dana 17. 
lipnja 2009. god., podnosi: 
 

 
 

I Z V J E Š Ć E 
o provedenim izborima za Županijsku 

skupštinu Vukovarsko-srijemske županije i 
o imenima izabranih članova Županijske 

skupštine 
 

I. 
 Mandatno povjerenstvo prema utvrđenim i 
objavljenim rezultatima izbora za članove 
Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije, održanim 17. svibnja 2009. godine, 
konstatira da su izabrani slijedeći vijećnici 
Županijske skupštine: 
 

1. BOŽO GALIĆ    HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

2. ANTUN ŽAGAR   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

3. PETAR ĐORDIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

4. MIHAJLO TOMAŠKOVIĆ HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

5. STJEPAN LOVRIĆ  HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

6. DUBRAVKA SABO  HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

7. LUKA BURILOVIĆ  HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

8. MARKO PETROVIĆ  HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

9. ILIJA JELOVIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

10. ANICA MARIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 
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11. MATO LANDEKIĆ  HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

12. RENATA BANOŽIĆ  HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

13. ZVONKO JELIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

14. LUKA IVKIĆ    HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

15. ŽELJKO GALIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS 

16. IVAN BAOTIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS    

17. NIKOLA MAŽAR  HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS    

18. DRAGO KOVAČEVIĆ HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS   

19. ŽELJKO SESAR   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS    

20. DAVOR ADŽIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS    

21. MIJO ŠAJTOŠ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS    

22. MARIJAN PAVLIČEK HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS   

23. ILIJA ALEKSIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS  

24. STJEPAN ABRAMOVIĆ HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS   

25. MARIJANA ROSANDIĆ HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS   

26. BORIS ŠPANIĆ   HDZ-HSS-
HSP-HSLS-HSU-PSS    

 
27. DAVORIN PEZEROVIĆ  HDSSB   
28. PAVO BARIĆ     HDSSB  
29. BLAŽ JUKIĆ     HDSSB 

  
30. VOJISLAV STANIMIROVIĆ SDSS   
31. JOVAN AJDUKOVIĆ   SDSS  
32. ĐORĐE ĆURČIĆ     SDSS  
33. BOGDAN RKMAN    SDSS 

   
34. GORAN HEFFER   SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH   
35. JOZO ŠKEGRO   SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH    
36. MILAN DRAŽENOVIĆ SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH   
37. BRANISLAV TUŠEK SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH    
38. ANICA BIRAČ   SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH    
39. MARTIN NIKOLIĆ  SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH    
40. ANTUN OMAZIĆ  SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH   
41. ŽELJKA JAMBREŠIĆ SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH 
42. MATE BRLETIĆ   SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH 
43. RADENKO ILIĆ   SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH 
44. STEVAN GRBATINIĆ SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH 
45. LJUBICA POTOČIĆ  SDP-HNS-DC-

DSU-SDAH    

II. 
 U skladu s člankom 10. Zakona o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 
gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne 
novine“ RH broj: 109/07. i 125/08.), te 5., 6., 7. i 
8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ RH broj: 33/01; 
10/02; 155/02; 45/03; 43/04; 40/05; 44/05.-
pročišćeni tekst i 109/07.), Mandatno 
povjerenstvo izvješćuje Županijsku skupštinu: 
 
1. Umjesto BOŽE GALIĆA, izabranog s 
kandidacijske liste HDZ-HSS-HSP-HSLS-HSU-
PSS-a, koji je podnio ostavku zbog obnašanja 
nespojive dužnosti, verificira se mandat ILIJI 
COTA. 
 
2. Umjesto MIJE ŠAJTOŠA, izabranog s 
kandidacijske liste HDZ-HSS-HSP-HSLS-HSU-
PSS-a, koji je podnio ostavku zbog obnašanja 
nespojive dužnosti, verificira se mandat EVICI 
SALIĆ. 
 
3. Umjesto LUKE IVKIĆA, izabranog s 
kandidacijske liste HDZ-HSS-HSP-HSLS-HSU-
PSS-a, koji je stavio mandat u mirovanje zbog 
obnašanja nespojive dužnosti, verificira se 
mandat PAVI JURKOVIĆU. 
 
4. Umjesto ĐORĐA ĆURČIĆA, izabranog s 
kandidacijske liste SDSS-a, koji je stavio mandat 
u mirovanje, verificira se mandat MIODRAGU 
NEDELJKOVIĆU. 
 
5. VOJISLAV STANIMIROVIĆ, izabran s 
kandidacijske liste SDSS-a, podnio je ostavku na 
dužnost vijećnika Županijske skupštine. 
 
6. Umjesto ŽELJKE JAMBREŠIĆ izabrane s 
kandidacijske liste SDP-HNS-DC-DSU-SDAH-a, 
koja je stavila mandat u mirovanje zbog 
obnašanja nespojive dužnosti, verificira se 
mandat TADIJI LUČIĆU. 
 

III. 
 Izvješće Mandatnog povjerenstva objavit će 
se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/30 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vukovar, 17. lipnja  2009. godine 
MANDATNO POVJERENSTVO 

 
PREDSJEDNIK MANDATNOG  

POVJERENSTVA 
Nikola Mažar 
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 Temeljem članka 17. i 28. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj: 
3/06, 19/06, 3/09. i 6/09.), te članka 64. 
Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 17/01. i 6/04.) Skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na 1. sjednici 
održanoj 17. lipnja 2009. godine, donosi: 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i članova 
Odbora za izbor i imenovanja 

 
I. 

 U Odbor za izbor i imenovanja Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije izabrani su: 
 

1. LUKA BURILOVIĆ - za predsjednika 
2. MATO LANDEKIĆ - za člana 
3. BORIS ŠPANIĆ   - za člana 
4. PAVO JURKOVIĆ  - za člana 
5. MIODRAG NEDELJKOVIĆ - za člana 
 

II. 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/31 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vukovar, 17. lipnja  2009. godine 
 

PREDSJEDATELJ: 
Stevan Grbatinić  

 
    
 
 Temeljem članka 17. i 28. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj:  
3/06, 19/06, 3/09. i 6/09.), te članka 64. 
Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 17/01. i 6/04.) Skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na 1. sjednici 
održanoj 17. lipnja 2009. godine, donosi: 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i članova 

Odbora za Statut i Poslovnik 
 

I. 
 U Odbor za Statut i Poslovnik Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije izabrani su: 
 

1. STJEPAN LOVRIĆ - za predsjednika 
2. DUBRAVKA SABO - za člana 
3. ANTUN ŽAGAR   - za člana 
4. PETAR ĐORDIĆ  - za člana 
5. GORAN HEFFER  - za člana 
 

II. 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 013-03/09-01/32 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vukovar, 17. lipnja  2009. godine 

 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: 

Antun Žagar, graf. ing. 

 Temeljem članka 17. i 28. Statuta 
Vukovarsko-srijemske županije (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj:  
3/06, 19/06, 3/09. i 6/09.), te članka 64. 
Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 17/01. i 6/04.) Skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na 1. sjednici 
održanoj 17. lipnja 2009. godine, donosi: 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i članova 
Odbora za financije i proračun 

 
I. 

 U Odbor za financije i proračun Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije izabrani su: 
 

1. ŽELJKO GALIĆ  - za predsjednika 
2. IVAN BAOTIĆ - za člana 
3. MARIJAN PAVLIČEK - za člana 
4. MARIJANA ROSANDIĆ - za člana 
5. ANTUN OMAZIĆ   - za člana 
 

II. 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 013-03/09-01/33 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vukovar, 17. lipnja  2009. godine 
       

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: 
Antun Žagar, graf. ing. 

 
 
 
 Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07. i 125/08.), članka 17. i 25. 
Statuta Vukovarsko-srijemske županije 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 3/06, 19/06, 3/09. i 6/09.), te 
članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-
srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 17/01. i 
6/04.) Skupština Vukovarsko-srijemske županije 
na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine,  
donosi: 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije 

 

I. 
 Za predsjednika Skupštine Vukovarsko-
srijemske županije izabran je ANTUN ŽAGAR. 
   

II. 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 080-02/09-01/01 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vukovar, 17. lipnja  2009. godine 

 
PREDSJEDATELJ. 

Stevan Grbatinić 

Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    23



  

 Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ RH broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07. i 
125/08.), članka 17. i 25. Statuta Vukovarsko-
srijemske županije (“Službeni vjesnik” 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/09.), te 
članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-
srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/09.) 
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 1. 
sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine, donosi: 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru potpredsjednika Skupštine 

Vukovarsko-srijemske županije 
 

 
 

I.  
 Za potpredsjednike Skupštine Vukovarsko-
srijemske županije izabrani su: 
-     ŽELJKO GALIĆ 
- STJEPAN LOVRIĆ 
- BRANISLAV TUŠEK 
- JOVAN AJDUKOVIĆ. 
   

II. 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 080-02/09-01/02 
URBROJ: 2196/1-03-09-1 
Vukovar, 17. lipnja  2009. godine 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: 
Antun Žagar, graf. ing. 
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GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 

   
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 65. sjednici održanoj 15. prosinca 2008. 
godine donosi: 
   

ODLUKU 
o usvajanju financijskog izvješća Radija 

Ilok 
  

Članak 1. 
 Prihvaća se financijsko izvješće Radija Ilok 
za 2008. godinu. 
  

Članak 2. 
 Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

KLASA: 400-01/08-01/29 
URBROJ: 2196/02-03-08-2 
Ilok, 15. prosinca 2008. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
  
   
  
  
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70. sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi: 
   

ODLUKU 
o davanju opreme na korištenje 

  
Članak 1. 

Grad Ilok će donacijskim ugovorom dati 
Muzeju grada Iloka na korištenje opremu 
interijera prvog i drugog kata dvorca Odescalchi. 

  
Članak 2. 

Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

KLASA: 612-08/07-01-07 
URBROJ: 2196/02-03-09-41 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
  
                
   Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 

na svojoj 70. sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi: 
  

ODLUKU 
o davanju zgrade na korištenje 

  
Članak 1. 

 Grad Ilok će dati Muzeju grada Iloka na 
korištenje zgradu na k.č. br. 85 k.o. Ilok (prvi i 
drugi kat dvorca Odescalchi). 

  
Članak 2. 

Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 

 

KLASA: 612-08/07-01-07 
URBROJ: 2196/02-03-09-42 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 
 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
 
  
  
  Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70. sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi: 
  

ODLUKU 
o povratu zemljišta 

   
Članak 1. 

 Grad Ilok će izvršiti parcijalni povrat 
zemljišta oduzetog Franjevačkom samostanu u 
Iloku, a riječ je o posjedu veličine 56 jutara i 137 
čhv, što iznosi 32 ha 32 a 53m². 

  

Članak 2. 
  Uvidom u važeći program raspolaganja 
državnim poljoprivrednim zemljištem iz rujna 
2008. godine namjena zakup-povrat k.o. Ilok, 
utvrđeno je da 15ha udovoljava klasom i 
kulturom za povrat samostanu, te će ta površina 
ići u povrat. Povrat daljnjih 17ha bit će izvršeno 
nakon izmjena i dopuna Programa za 
raspolaganje državnim poljoprivrednim 
zemljištem. 

 

Članak 3. 
 Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

KLASA: 320-02/09-01/31 
URBROJ: 2196/02-03-09-02 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
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 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70 sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi: 
  

ODLUKA 
o proglašenju statusa općeg dobra  

  
Članak 1. 

 Proglašava  se status općeg dobra  za 
slijedeće nekretnine upisane u z.k.ul.br. 3504, 
k.o. Ilok, 
 - k.č. br. 2515/4 u naravi ulica 52 m² 
  

Članak 2. 
  Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 940-01/09-01/01 
URBROJ: 2196/02-03-09-6 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
  Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 

županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70 sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi: 
  

ODLUKA 
o proglašenju statusa općeg dobra 

 
Članak 1. 

 Proglašava  se status općeg dobra u za 
slijedeće nekretnine upisane u z.k.ul.br. 3022, 
k.o. Ilok, 

-         k.č. br. 2366/1  
-         k.č. br. 2393/4 
-         k.č. br. 2394/4 

  
Članak 2. 

  Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 940-01/08-01/08 
URBROJ: 2196/02-03-09-6 
Ilok, 9. travnja 2009. godine 
  

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 

 
 

  
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70 sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi: 
  
  

 
 

ODLUKA 
o proglašenju statusa općeg dobra  

  
Članak 1. 

Proglašava  se status općeg dobra u za slijedeće 
nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1, k.o. Ilok, 

 red.br broj zemljišta 

(k.č.) 

oznaka zemljišta površina 

m2 

1. 3 PUT U MJESTU 105 

2. 15 PUT U MJESTU 184 

3. 58 ULICA DUNAVSKA 3739 

4. 71 PUT U MJESTU 427 

5. 76 PROLAZ U MJESTU 490 

6. 83/1 PUT U ULICI I. L. RIBARA 930 

7. 88 PUT U MJESTU 1512 

8. 100 ULICA ŽIDOVSKA 433 

9. 111 ULICA RIBARSKA 1791 

10. 239 ULICA U MJESTU 1081 

11. 277 PUT U MJESTU 1717 

12. 317 PUT U MJESTU 1335 

13. 359 PUT U MJESTU 1030 

14. 380 PUT U MJESTU 696 
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15. 427 ULICA U MJESTU 1499 

16. 444 PUT U MJESTU 1592 

17. 533 PUT U MJESTU 1436 

18. 550 PROLAZ U MJESTU 69 

19. 562 PROLAZ U MJESTU 194 

20. 580 PUT U MJESTU 561 

21. 590 PUT U MJESTU 1030 

22. 604 PUT U MJESTU 462 

23. 610 PUT U MJESTU 1127 

24. 624 PUT U MJESTU 761 

25. 642 PUT U MJESTU 372 

26. 668 PUT U MJESTU 779 

27. 714 PAŠNJAK UZ POTOK 2758 

28. 736/1 PAŠNJAK U MJESTU 1378 

29. 736/2 PAŠNJAK U MJESTU 5738 

30. 737/2 PROLAZ U MJESTU 129 

31. 745 PUT U MJESTU 1229 

32. 761 PAŠNJAK U MJESTU 185 

33. 786 PUT U MJESTU 458 

34. 787 PUT U MJESTU 741 

35. 790 PROLAZ U MJESTU 282 

36. 819 ULICA ZAGREBAČKA 2946 

37. 820 MJESNI PROSTOR 2496 

38. 825 PROLAZ U MJESTU 185 

39. 835 PUT U MJESTU 668 

40. 836 PUT U MJESTU 721 

41. 855/2 PROLAZ U MJESTU 57 

42. 859 ULICA MEŠTROVIĆEVA 2594 

43. 891 CESTA GROBLJANSKA U MJESTU 3285 

44. 894 ULICA KVATERNIKOVA 675 

45. 909 PUT U MJESTU 63 

46. 929 PUT U MJESTU 557 

47. 1000 PUT U MJESTU 1079 

48. 1007 POTOK U MJESTU 171 

49. 1013 ULICA U MJESTU 632 

50. 1033 PROLAZ U MJESTU 80 

51. 1049 PUT U MJESTU 505 

52. 1060 PUT U MJESTU 3568 

53. 1061 PUT U MJESTU 1228 

54. 1068 PUT U MJESTU 134 

55. 1083 PUT U MJESTU 310 
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56. 1100 ULICA U MJESTU 3259 

57. 1101 ULICA PRERADOVIĆEVA 2876 

58. 1140 ULICA ŠTEFANIKOVA 3429 

59. 1151 PUT U MJESTU 697 

60. 1165 ULICA PETRA PRERADOVIĆA 483 

61. 1174 ULICA PRERADOVIĆEVA 2534 

62. 1189 ULICA MASARIKOVA 4424 

63. 1215 PUT U MJESTU 744 

64. 1217 PUT U MJESTU 329 

65. 1255 PUT U MJESTU 102 

66. 1314 PUT U MJESTU 188 

67. 1325 ULICA U MJESTU 9787 

68. 1326 ULICA U MJESTU 11595 

69. 1327 ULICA U MJESTU 4194 

70. 1328/5 ZGRADA U MJESTU 16 

71. 1359 PUT VELIKA LOVKA 1650 

72. 1375 PUT VELIKA LOVKA 2813 

73. 1376 VODOTOK VELIKA LOVKA 3296 

74. 1388 PUT SOFIJA 10981 

75. 1408 PUT TURSKA SKELA 3444 

76. 1413 PUT TURSKA SKELA 587 

77. 1417 PUT TURSKA SKELA 5608 

78. 1438 PUT TURSKA SKELA 1006 

79. 1472/1 PUT TURSKA SKELA 1471 

80. 1472/2 LIVADA TURSKA SKELA 864 

81. 1472/3 PUT TURSKA SKELA 1115 

82. 1477 KANAL CIPROVAČA 1304 

83. 1478 PUT CIPROVAČA 824 

84. 1480 CESTA K DUNAVU 9621 

85. 1486/1 PUT VELIKA ADA 19582 

86. 1486/2 CRPILIŠTE VELIKA ADA 684 

87. 1520 PUT PAŠNJAK 4055 

88. 1525 KANAL PAŠNJAK 340 

89. 1540 PUT MALA ADA 336 

90. 1568 PUT MALA ADA 2449 

91. 1606 KANAL MALA ADA 361 

92. 1608 PUT MALA ADA 6822 

93. 1665 PUT MALA ADA 10899 

94. 1668 PUT MALA ADA 438 

95. 1692 PUT MALA ADA 4613 

96. 1719 PUT MALA ADA 579 
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97. 1720 PUT MALA ADA 13798 

98. 1721 PUT AĐANSKI KRAJ 510 

99. 1722 PUT AĐANSKI KRAJ 246 

100. 1727 PUT AĐANSKI KRAJ 72 

101. 1793 PUT AĐANSKI KRAJ 555 

102. 1794/2 PAŠNJAK AĐANSKI KRAJ 881 

103. 1817 PUT AĐANSKI KRAJ 1501 

104. 1831 KANAL ČARLUK 4409 

105. 1858 PUT DUNAVSKE NJIVE 252 

106. 1866 PUT DUNAVSKE NJIVE 261 

107. 1867 PUT MAJUR - DONJE NJIVE 6344 

108. 1877 PUT DUNAVSKE NJIVE 3086 

109. 1898 PUT MAJUR 189 

110. 1907 PUT DUNAVSKE NJIVE 4035 

111. 1925 KANAL MAJUR 4604 

112. 1934 PUT MAJUR 3779 

113. 1938/2 PUT MAJUR 150 

114. 1967 PUT MAJUR 247 

115. 1986 PUT MAJUR 855 

116. 1987 PUT MAJUR - BOŽINO BRDO 1057 

117. 2002 PUT BOŽINO BRDO 637 

118. 2003 KANAL BOŽINO BRDO 717 

119. 2046 PUT BOŽINO BRDO 3010 

120. 2055/1 PUT ARAŠJE 885 

121. 2061 KANAL ARAŠJE 414 

122. 2064 PUT ARAŠJE 166 

123. 2084 PUT ARAŠJE 296 

124. 2089/1 PUT ARAŠJE 191 

125. 2094 PUT ALVALUK 128 

126. 2121 PUT ALVALUK 643 

127. 2160 PUT RIBNJAK 2412 

128. 2161 PUT RIBNJAK 536 

129. 2179 PUT RIBNJAK 1281 

130. 2222 PUT RIBNJAK 184 

131. 2248 PUT FALUGE 1531 

132. 2249 PUT FALUGE 1627 

133. 2302 PUT FALUGE 2845 

134. 2342/3 PUT FALUGE 87 

135. 2348 PUT FALUGE 3242 

136. 2349 PUT FALUGE 3182 

137. 2380 PUT FALUGE 1436 
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138. 2388 PUT FALUGE 685 

139. 2399 PUT FALUGE 748 

140. 2401 PUT FALUGE 5646 

141. 2420 PUT ALVALUK - PROGON 1370 

142. 2429 PUT PLANDIŠTE 4653 

143. 2446 PUT PLANDIŠTE 84 

144. 2452 PUT ŠOKAČKO BRDO 3101 

145. 2475 PUT ŠOKAČKO BRDO 98 

146. 2478 PUT ŠOKAČKO BRDO 1902 

147. 2498 PUT ŠOKAČKO BRDO 6930 

148. 2499 PUT ŠOKAČKO BRDO 444 

149. 2501 PUT ŠOKAČKO BRDO 841 

150. 2537 PUT ŠOKAČKO BRDO 48 

151. 2540 PUT ŠOKAČKO BRDO 2582 

152. 2580 PUT ŠOKAČKO BRDO 1225 

153. 2620 PUT ŠOKAČKO BRDO 3681 

154. 2621 PUT ŠOKAČKO BRDO 2708 

155. 2648 PUT ŠOKAČKO BRDO 1197 

156. 2660 PUT ŠOKAČKO BRDO 1609 

157. 2683 PUT ORAŠJE 433 

158. 2684 PUT ORAŠJE 32 

159. 2691 PUT ORAŠJE 56 

160. 2713/3 ULICA 54 

161. 2758 PUT ORAŠJE 991 

162. 2775/1 PUT ORAŠJE 1379 

163. 2776 PUT ORAŠJE 1222 

164. 2823 PUT CIGLANA 3890 

165. 2908 PAŠNJAK UZ CESTU SOFIJA 1330 

166. 2912 PUT SOFIJA 5386 

167. 2956 PUT DIKINA ZANOGA 1968 

168. 2988 PUT CIGLANA 2942 

169. 3019 PUT MALA LOVKA 7152 

170. 3064 PUT DONJE CERJE 3488 

171. 3073 PUT ŠMITOVAC 1548 

172. 3089 PUT ŠMITOVAC 824 

173. 3090 PUT DONJE CERJE 10006 

174. 3140 KANAL ČESTA 2523 

175. 3144 PUT ČESTA 5562 

176. 3147 PUT ČESTA 120 

177. 3153 PUT ČESTA 1700 

178. 3162 PUT ČESTA 2168 
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179. 3167 PUT ČESTA 21323 

180. 3189 PUT ČESTA 2308 

181. 3214 PUT ČESTA 2410 

182. 3239 PUT ČESTA 2371 

183. 3255 PUT ČESTA 2323 

184. 3283 PUT ČESTA - TROKUT 17573 

185. 3284 PUT TROKUT 3760 

186. 3287 PUT ČESTA 461 

187. 3295 PUT BULJIN ČOT 1772 

188. 3324 PUT BULJIN ČOT 9828 

189. 3376 PUT GORNJE CERJE 297 

190. 3394 PUT GORNJE CERJE 633 

191. 3400 PUT DONJE CERJE 1730 

192. 3426 PUT DONJE CERJE 1036 

193. 3427 PUT GORNJE CERJE 5380 

194. 3448 PUT GORNJE CERJE 770 

195. 3454 PUT GORNJE CERJE 5380 

196. 3475 PUT SUKAJŠI - MALA LOVKA, GORNJE CERJE 28941 

197. 3517 PUT MALA LOVKA - DANGUBA 2099 

198. 3530 PUT MALA LOVKA 3284 

199. 3637 PUT ORAŠJE 6966 

200. 3703/1 PUT 6924 

201. 3703/2 ULICA 64 

202. 3768/1 PAŠNJAK ORAŠJE 147 

203. 3768/2 ULICA ORAŠJE 290 

204. 3794/1 PUT ORAŠJE 100 

205. 3794/2 PUT ORAŠJE 100 

206. 3795 PUT ORAŠJE 196 

207. 3803 PUT ORAŠJE 2530 

208. 3847 PUT PLANDIŠTE 80 

209. 3848 PUT PLANDIŠTE 64 

210. 3855 PUT PLANDIŠTE 72 

211. 3856 PUT PLANDIŠTE 40 

212. 3869 PUT PLANDIŠTE 1052 

213. 3871 KANAL PLANDIŠTE 1399 

214. 3879 PUT POD VUKOVOM 2966 

215. 3888 KANAL POD VUKOVOM 1054 

216. 3889/1 PUT 5111 

217. 3889/2 PUT 12891 

218. 3915 PUT POD VUKOVOM 1110 

219. 3933 PUT KOD BRISTA 797 
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220. 3934 PUT ALVALUK 3272 

221. 4022 PUT ALVALUK 553 

222. 4047/1 PUT ALVALUK 3116 

223. 4047/2 PUT ALVALUK 4359 

224. 4047/3 PUT ALVALUK 4758 

225. 4048 PUT ALVALUK 1951 

226. 4167 KANAL PRKASOVO 4712 

227. 4168 PUT PRKASOVO 64 

228. 4183 PUT ALVALUK 708 

229. 4199 PUT ALVALUK 2682 

230. 4203/1 PUT ALVALUK 392 

231. 4204 PUT ALVALUK 2586 

232. 4205 PUT PRKASOVO 14311 

233. 4206/1 PUT ALVALUK 2712 

234. 4206/2 PUT ALVALUK 3347 

235. 4240 PUT ALVALUK 2915 

236. 4257 PUT ALVALUK 2760 

237. 4278 KANAL ARAŠJE 7860 

238. 4279 PUT ARAŠJE 2304 

239. 4347 KANAL ARAŠJE 420 

240. 4365 PUT I NEPLODNO ARAŠJE 159 

241. 4369 PUT I NEPLODNO ARAŠJE 199 

242. 4370 PUT PRKASOVO 400 

243. 4373 PUT ILOK - VIZIĆ 54501 

244. 4425 PUT ŠIROKO POLJE 1256 

245. 4487 PUT LIŠĆAK 11081 

246. 4515 PUT LIŠĆAK 1776 

247. 4562 PUT LIŠĆAK 4978 

248. 4566 PUT LIŠĆAK 216 

249. 4581/2 PUT LIŠĆAK 728 

250. 4598 PUT NOSINAC 1664 

251. 4599 KANAL NOSINAC 2005 

252. 4686 POTOK PROGON 5706 

253. 4713 PUT PROGON 3106 

254. 4764 PUT PRDIPOLJE 3613 

255. 4820 PUT IČKE 204 

256. 4833 KANAL IČKE 3160 

257. 4838 PUT NOSINAC 389 

258. 4839 PUT NOSINAC 12161 

259. 4906 PUT BOŽINAC 109 

260. 4930 PUT BOŽINAC 1432 
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261. 4959 PUT BOŽINAC 614 

262. 4963 PUT BOŽINAC 192 

263. 4968 KANAL NOSINAC 6864 

264. 4977 PUT IČKE 329 

265. 4989 PUT IČKE 7236 

266. 4990 PUT PROGON 17647 

267. 4991 PUT PRDIPOLJE 2029 

268. 5051 KANAL IČKE 2272 

269. 5101 PUT IČKE 2141 

270. 5118 PUT SKAKAČ 1342 

271. 5132 PUT SKAKOČ 982 

272. 5149 PUT SKAKOČ 296 

273. 5153 PUT DEMEČIN 5970 

274. 5155 PUT DEMEČIN 3885 

275. 5156 POTOK DEMEČIN 962 

276. 5212 PUT BOŽINAC 1379 

277. 5231 PUT ŠIROKO POLJE 5280 

278. 5276 PUT PRKASOVO 472 

279. 5291 PUT PRKASOVO 3661 

280. 5292 PUT PRKASOVO 7739 

281. 5293 PUT PRKASOVO 11913 

282. 5332/1 PUT PRKASOVO - ŠIROKO POLJE 4975 

283. 5332/2 PUT ŠIROKO POLJE 1178 

284. 5390 PUT ČITLUK 1044 

285. 5391 PUT ŠIROKO POLJE, ČITLUK - BOŽINAC 11247 

286. 5413 POTOK ČITLUK 3839 

287. 5496/1 PUT 3340 

288. 5496/2 PUT 34881 

289. 5497 PUT ALVALUK 4437 

290. 5644 PUT VELIKA KANIŽA 1053 

291. 5646 PUT VELIKA KANIŽA 128 

292. 5662 PUT VELIKA KANIŽA 519 

293. 5694 PUT MATORAC 680 

294. 5697 PUT MATORAC 2982 

295. 5714 PUT SOKOL 230 

296. 5726 PUT SOKOL 1505 

297. 5736 PUT SOKOL 28 

298. 5743 PUT MATORAC 156 

299. 5754 PUT MATORAC 153 

300. 5760 PUT MATORAC 744 

301. 5767 PUT MATORAC 1047 
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302. 5768 PUT SOKOL 8763 

303. 5806/1 PUT 3830 

304. 5806/2 PUT 317 

305. 5808 PUT KOD VUKOVOM 1703 

306. 5810 PUT KOD VUKOVOM 1414 

307. 5817/1 PUT ČARDAK BRDO - VEL. KANIŽA 2339 

308. 5817/2 PUT ČARDAK BRDO - VEL. KANIŽA 23330 

309. 5831 PUT JENOVO 292 

310. 5835/2 PUT POD VUKOVOM 846 

311. 5843 PUT POD VUKOVOM 1783 

312. 5845 PUT POD VUKOVOM 2832 

313. 5850/1 PUT 102 

314. 5850/2 PUT 2123 

315. 5942 PUT POD VUKOVOM 2147 

316. 5962 PUT PLOŠTANA - KRIŽ 23895 

317. 5984 PUT PLOŠTARA 120 

318. 6046/1 PUT 7401 

319. 6046/2 PUT 24379 

320. 6047 PUT ORAŠJE 3497 

321. 6059 PUT ORAŠJE 168 

322. 6087 PUT GECINAC 723 

323. 6092 PUT GECINAC 188 

324. 6101 PUT GECINAC 1845 

325. 6110 PUT GECINAC 700 

326. 6112 PUT GECINAC 92 

327. 6132 PUT GECINAC 1102 

328. 6144 PUT KARAGAČA 728 

329. 6149 PUT DOKA - KARAGAČA 4222 

330. 6150 PUT DOKA - KARAGAČA 2575 

331. 6162 PUT PRINCIPOVAC 8145 

332. 6180 PUT PRINCIPOVAC 1837 

333. 6197 PUT PRINCIPOVAC 5779 

334. 6199 PUT PRINCIPOVAC 1318 

335. 6209 PUT PRINCIPOVAC 6881 

336. 6216 PUT LEŠĆE 3675 

337. 6226 PUT MAČKOVAC 2912 

338. 6251 PUT DANGUBA 2840 

339. 6265 PUT MAČKOVAC 201 

340. 6291 PUT FUČIJE 4912 

341. 6301 PUT FUČIJE 1586 

342. 6306 PUT FUČIJE 72 
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343. 6333 PUT GORNJE CERJE 14318 

344. 6352 PUT GORNJE CERJE 3502 

345. 6353 PUT GORNJE CERJE 3284 

346. 6430 PUT KUKUNDEK 799 

347. 6441 PUT KUKUNDEK 9122 

348. 6459 PUT FUČIJE 527 

349. 6460 PUT FUČIJE 2881 

350. 6464 PUT FUČIJE 113 

351. 6480 PUT FUČIJE 454 

352. 6494 PUT FUČIJE 220 

353. 6506 PUT FUCIJE 13532 

354. 6568 PUT FUČIJE 124 

355. 6597 PUT VODENA GLAVA 935 

356. 6598 PUT VODENA GLAVA, FUČIJE - SRIDELJ 28726 

357. 6614 PUT VELIKO BRDO 562 

358. 6628 PUT VELIKO BRDO 736 

359. 6643 PUT FUČIJE 2507 

360. 6654 PUT FUČIJE 144 

361. 6689 PUT VELIKO BRDO - FUČIJE 1764 

362. 6705 KANAL FUČIJE 2999 

363. 6706 PUT FUČIJE 3489 

364. 6731 PUT FUČIJE 837 

365. 6745 PUT FUČIJE 797 

366. 6782 PUT FUČIJE 1535 

367. 6802 JARAK VIODOL (UZ PUT) 700 

368. 6803 PUT VIODOL 1413 

369. 6812 PRISTUPNI PUT KOVANŠINO BRDO 177 

370. 6848 PUT VIODOL 7938 

371. 6859 PUT PRINCIPOVAC 12649 

372. 6860 PUT PRINCIPOVAC 2689 

373. 6874 PUT JAREBICA 1032 

374. 6894 PUT JAREBICA 4041 

375. 6898 PUT KARAGAČA 437 

376. 6905 PUT DOKA 883 

377. 6931 PUT KARAGAČA 712 

378. 6941 PUT KARAGAČA 446 

379. 6952 PUT KARAGAČA 96 

380. 6973 PUT JAREBICA 126 

381. 6982 PUT JAREBICA 60 

382. 6984 PUT KARAGAČA 330 

383. 6996/1 PUT JAREBICA 536 
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384. 6996/2 PUT JAREBICA 318 

385. 7013 PUT KARAGAČA 604 

386. 7058 PUT KARAGAČA 48 

387. 7063 PUT KARAGAČA 129 

388. 7079 PUT KARAGAČA 92 

389. 7080 PUT KARAGAČA 245 

390. 7102 PUT KARAGAČA 504 

391. 7123 PUT KARAGAČA 21683 

392. 7141 PUT DRLJAN 549 

393. 7184 PUT DRLJAN 1207 

394. 7277 PUT DRLJAN 2246 

395. 7288 PUT DRLJAN 14396 

396. 7305 PUT PLOŠTARA 280 

397. 7328 PUT KRIŽ 220 

398. 7332 PUT KRIŽ 180 

399. 7333 PUT KRIŽ 137 

400. 7346 KANAL KRIŽ 693 

401. 7351 PUT KRIŽ 2319 

402. 7409 PUT KRIŽ 245 

403. 7431 PUT KRIŽ 48 

404. 7444 PUT JENOVO 220 

405. 7455 PUT JENOVO 376 

406. 7492 PUT JENOVO 721 

407. 7493 PUT JENOVO 324 

408. 7525 PUT POD VUKOVOM 3583 

409. 7545 PUT VUKOVO 2563 

410. 7550 PUT VELIKA KANIŽA 360 

411. 7558/2 KANAL MALA KANIŽA 32066 

412. 7580 PUT RAĐEVAC 2828 

413. 7581 PUT ALVALUK - DUBOKI POTOK 17074 

414. 7606 PUT ALVALUK - ČITLUK 2807 

415. 7607 POTOK ČITLUK 5438 

416. 7629 PUT ČUTLUK 252 

417. 7634 PUT ČUTLUK 536 

418. 7669 PUT RAĐEVAC 1390 

419. 7682 PUT RAĐEVAC 782 

420. 7689/2 PUT RAĐEVAC 84 

421. 7737 PUT RAĐEVAC 1605 

422. 7758 PUT RADOŠ 746 

423. 7774 PUT RAĐEVAC 891 

424. 7775 PUT RAĐEVAC 7664 
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425. 7806 PUT RADOŠ 149 

426. 7817 KANAL RAĐEVAC 4268 

427. 7818 PUT RADOŠ 601 

428. 7828 PUT RADOŠ 4669 

429. 7916 PUT ČITLUK 601 

430. 7917 PUT ČUTLUK 120 

431. 7926 PUT ČITLUK 1593 

432. 7934 PUT RADOŠ - ČITLUK 6524 

433. 7966 PUT RADOŠ 280 

434. 7985 PUT RADOŠ 7645 

435. 8003 PUT RADOŠ 881 

436. 8029/1 PUT POD VARADINOM 1379 

437. 8029/2 PUT POD VARADINOM - RADOŠ 3739 

438. 8068 PUT ŠIROKO POLJE - ČUKOVAC 15188 

439. 8069 PUT RADOŠ 4125 

440. 8080 PUT RADOŠ 1455 

441. 8129 PUT RADOŠ 296 

442. 8144 PUT RADOŠ 309 

443. 8171 PUT RADOŠKO BRDO 2808 

444. 8172/1 PUT RADOŠ - ČUKALA 14161 

445. 8172/2 PUT (GRANIČNI) ČUKALA 518 

446. 8213 PUT ČUKALA 220 

447. 8225 PUT ČUKALA 552 

448. 8267 PUT DEMEČIN 6237 

449. 8278 PUT ČUKALA 268 

450. 8299 KANAL DEMEČIN - ČUKALA 4270 

451. 8327/1 PUT RADOŠKO BRDO 1214 

452. 8327/2 PUT RADOŠKO BRDO 587 

453. 8336 PUT RADOŠKO BRDO 277 

454. 8418 PUT RADOŠ 3345 

455. 8420 KANAL RADOŠ 860 

456. 8461 KANAL RADOŠ 3656 

457. 8462 PUT RADOŠ 447 

458. 8482 PUT RADOŠ 380 

459. 8489 PUT RADOŠ 1354 

460. 8520 PUT RAĐEVAC 305 

461. 8571 PUT MALA KANIŽA 240 

462. 8577/2 PUT MALA KANIŽA 108 

463. 8589 PUT MALA KANIŽA 208 

464. 8600 PUT MALA KANIŽA 269 

465. 8609 PUT MALA KANIŽA 152 



Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

38

466. 8611 PUT MALA KANIŽA 180 

467. 8648 PUT MALA KANIŽA 120 

468. 8658 PUT VELIKA KANIŽA 664 

469. 8682 PUT VELIKA KANIŽA 2954 

470. 8683 PUT VELIKA KANIŽA 3607 

471. 8698 PUT VELIKA KANIŽA 177 

472. 8699 PUT VELIKA KANIŽA 9033 

473. 8752 PUT VELIKA KANIŽA 145 

474. 8768 PUT VUKOVO 1399 

475. 8781 PUT VUKOVO 2644 

476. 8797/2 PUT VUKOVO 192 

477. 8800/1 PUT VUKOVO 37 

478. 8802/1 PUT VUKOVO 137 

479. 8826 PUT KRIŽ 929 

480. 8875 PUT KRIŽ 1723 

481. 8893 PUT KRIŽ - TRIBLJEVINA 14626 

482. 8921 PUT KRIŽ 52 

483. 8967 PUT DRLJAN 868 

484. 8968 PUT DRLJAN 20920 

485. 8969 PUT DRLJAN 871 

486. 9023 PUT DRLJAN 1619 

487. 9042 PUT DRLJAN 80 

488. 9092 PUT SKANDALA 6593 

489. 9101 PUT SKANDALA 492 

490. 9104 PUT SKANDALA 4761 

491. 9105 PUT SKANDALA 1319 

492. 9144 PUT SKANDALA 4370 

493. 9145 KANAL KARAGAČA 1697 

494. 9189/2 PUT KARAGAČA 114 

495. 9191 PUT KARAGAČA 2789 

496. 9224 PUT KARAGAČA 2187 

497. 9251 PUT CRVENKOVA STRANA - ORLINAC 1445 

498. 9263 PUT CRVENKOVA STRANA 124 

499. 9275 PUT CRVENKOVA STRANA 128 

500. 9296 PUT ORLINAC - DEKAN 10253 

501. 9325 PUT DEKAN - CRVENKOVA STRANA 2305 

502. 9342 PUT CRVENKOVA STRANA 1042 

503. 9343 PUT CRVENKOVA STRANA 11201 

504. 9362 PUT CIGAN 449 

505. 9379 PUT CIGAN 2594 

506. 9385 PUT CIGAN 281 
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507. 9410 PUT CIGAN 129 

508. 9434 PUT VELIKA BRDA 88 

509. 9453 PUT VELIKA BRDA 448 

510. 9462 PUT VELIKA BRDA 108 

511. 9477 PUT VELIKO BRDO 1723 

512. 9478 PUT VELIKO BRDO 4275 

513. 9512 KANAL VELIKO BRDO 1644 

514. 9521 PUT OKRUGLA GLAVA 3886 

515. 9522 PUT OKRUGLA GLAVA 3178 

516. 9526 PUT OKRUGLA GLAVA 9318 

517. 9532 PUT OKRUGLA GLAVA 3570 

518. 9534 PUT CIGAN 4422 

519. 9549 PUT CIGAN 959 

520. 9550 KANAL CIGAN 615 

521. 9579 PUT CRVENKOVA STRANA 68 

522. 9585 KANAL CRVENKOVA STRANA 1175 

523. 9617 PUT CIGAN 121 

524. 9619 PUT CIGAN 3529 

525. 9622 PUT CIGAN 1527 

526. 9633 PUT CRVENKOVA STRANA 292 

527. 9673 PUT ŠIROKA ŠUMA 480 

528. 9688 PUT DEKAN 568 

529. 9699 PUT DEKAN 4854 

530. 9708 PUT DEKAN 601 

531. 9726 PUT DEKAN 910 

532. 9765 PUT SKANDALA - TRIBLJEVINA 5639 

533. 9784 PUT SKANDALA 1387 

534. 9785 PUT TRIBLJEVINA 672 

535. 9799 PUT TRIBLJEVINA 529 

536. 9808 PUT TRIBLJEVINA 1587 

537. 9831 PUT MOTA 1309 

538. 9845 PUT MOTA 1038 

539. 9877 KANAL DUBOKI POTOK 1543 

540. 9878 PUT RADOŠ 4045 

541. 9879 PUT RADOŠ 5955 

542. 9889 PUT RADOŠ 60 

543. 9902 PUT DUBOKI POTOK 326 

544. 9924 PUT DUBOKI POTOK 3298 

545. 9929 PUT MOTA 209 

546. 9937 PUT DUBOKI POTOK 468 

547. 9960 PUT DUBOKI POTOK 3527 
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548. 9966 KANAL DUBOKI POTOK 792 

549. 9970 PUT DUBOKI POTOK 228 

550. 9997 PUT RADOŠKO BRDO 960 

551. 10001 PUT VELIKA ŠUMA 640 

552. 10006 PUT ČUKALA 431 

553. 10007 PUT ČUKALA 4643 

554. 10013 PUT ČUKALA 142 

555. 10014 PUT ČUKALA 812 

556. 10069 PUT ČUKALA 1904 

557. 10075 PUT ČUKALA 791 

558. 10096 PUT VELIKA ADA 1463 

559. 10097 PUT ČARLUK 354 

560. 10098 PUT DUNAVSKE NJIVE 1416 

561. 10099 PUT (GRANIČNI) PRDIPOLJE 3548 

562. 10100 PUT VELIKA ŠUMA (GRANIČNI) 1965 

563. 10101 PUT (GRANIČNI) VELIKA ŠUMA 727 

564. 10102 PUT VELIKA ŠUMA 4089 

565. 10103 PUT UZ GRANICU ORAŠJE 7346 
  
  

Članak 2. 
Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
 
 
 
 
 

KLASA: 940-01/08-01/41 
URBROJ: 2196/02-03-09-21 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
 
 

  
  
 
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije br. 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70. sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi 
  

ODLUKA 
o proglašenju statusa općeg dobra  

   
Članak 1. 

 Proglašava  se status općeg dobra  za 
slijedeće nekretnine upisane u z.k.ul.br. 846, k.o. 
Bapska, 

-         k.č. br. 1388/2 put selo 2097 m² 
  
  

Članak 2. 
 Odluka stupa na snagu danom objave  u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
 

KLASA: 940-01/08-01/56 
URBROJ: 2196/02-03-09-09 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 
 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
 
  
  
 
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70 sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi 
  

ODLUKA 
o proglašenju statusa općeg dobra  
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Članak 1. 
 Proglašava se status općeg dobra  za slijedeće 
nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1525, k.o. Bapska, 
 - k.č. br. 28/1 u naravi put Babin put sa 211 
m² 
  

Članak 2. 
  Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 940-01/08-01/60 
URBROJ: 2196/02-03-09-5 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
 
  
   
  
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije br. 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 70. sjednici održanoj 7. travnja 2009. 
godine donosi 
  

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

upotrebi 
  

Članak 1. 
 Ukida se status javnog dobra u općoj upotrebi 
za nekretninu upisanu u z.k.ul.br.2474, k.o. 
Bapska: 

- k.č. 3823/1 Dio kuće u ulici Kneza 
Trpimira, površine 19m². 

  
Članak 2. 

  Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 940-01/09-01/20 
URBROJ: 2196/02-03-09-01 
Ilok, 7. travnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
 
  
  
  
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 

2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 71. sjednici održanoj 28. travnja 2009. 
godine donosi: 
  

ODLUKU 
o usvajanju Kolektivnog ugovora 

  
Članak 1. 

Grad Ilok prihvaća prijedlog Kolektivnog 
ugovora za lokalne službenike i namještenike u 
Gradu Iloku, a isti će biti potpisan 30. travnja 
2009. godine. 

  
Članak 2. 

Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 

 
KLASA: 012-01/09-01/02 
URBROJ: 2196/02-03-09-01 
Ilok, 28. travnja 2009. godine 

 
 PREDSJEDNIK GRADSKOG 

POGLAVARSTVA: 
Ivan Plazonić, dipl. oecc. 

 
 
 
 
 
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 71. sjednici održanoj 28. travnja 2009. 
godine donosi 
  

ODLUKU 
o usvajanju Kolektivnog ugovora 

  
  

Članak 1. 
 Grad Ilok prihvaća prijedlog Kolektivnog 

ugovora za radnike „Komunalija“ d.o.o., a isti će 
biti potpisan 30. travnja 2009. godine. 

 Članak 2. 
Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 012-01/09-01/01 
URBROJ: 2196/02-03-09-01 
Ilok, 28. travnja 2009. godine 
 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
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GRADSKO POGLAVARSTVO ILOK  
MUZEJ GRADA ILOKA 
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA (u 
daljnjem tekstu: Poglavarstvo ), 
kao poslodavac  

i 
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
REPUBLIKE HRVATSKE – PODRUŽNICA 
LOKALNIH SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA GRADA ILOKA (u 
daljnjem tekstu: Sindikat), kao posloprimac 
 zaključili su dana 30. travnja  2009. godine 
sljedeći 
  

KOLEKTIVNI UGOVOR 
  

ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I 
NAMJEŠTENIKE 
U GRADU ILOKU 

  
  

1. TEMELJNE ODREDBE 
  

Članak 1. 
Ovaj Kolektivni ugovor zaključuju 

Gradsko poglavarstvo Grada Iloka i 
Podružnica sindikata lokalnih službenika i 
namještenika Grada Iloka u ime svojih 
članova. 

Ovim se Kolektivnim ugovorom (u 
daljnjem tekstu: Ugovor) na razini Grada 
utvrđuju međusobna prava i obveze potpisnika 
ovoga Ugovora. 

Ovim Ugovorom utvrđuju se prava i 
obveze iz rada i po osnovi rada lokalnih 
službenika i namještenika zaposlenih u Gradu 
Iloku. 

  
Članak 2. 

Ovaj ugovor obvezuje njegove 
potpisnike. 
  

Članak 3. 
Odredbe ovoga ugovora primjenjuju se 

neposredno, osim ako pojedina pitanja za 
službenike i namještenike nisu povoljnije 
uređena drugim propisom ili općim aktom. 

  
Članak 4. 

Ako zbog promjena okolnosti koje nisu 
postojale niti bile poznate u trenutku sklapanja 
ovoga Ugovora, jedna od strana ne bi mogla 
neke od odredbi Ugovora izvršavati, ili bi joj 
to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da će 
drugoj strani predložiti izmjenu Ugovora. 
   

2. RADNO VRIJEME, ODMORI I 
DOPUSTI 

  
Članak 5. 

 Puno radno vrijeme službenika i 
namještenika je 40 sati tjedno. 
 Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 
radnih dana, od ponedjeljka do petka. 

 Dnevno radno vrijeme ne može biti kraće od 8 
niti duže od 12 sati, osim u slučaju hitnoga 
prekovremenog rada. 
 Službenik i namještenik mora biti obaviješten 
o rasporedu rada ili promjeni rasporeda radnog 
vremena najmanje tjedan dana unaprijed, u 
pisanom obliku, s točno naznačenim satom 
početka rada, osim u slučaju hitnoga 
prekovremenog rada i drugim sličnim 
slučajevima prijeke potrebe. 
  

Članak 6. 
Službenik i namještenik koji radi puno radno 

vrijeme ima svakoga radnog dana pravo na 
odmor (stanku) od 30 minuta, a koristi ga u 
skladu s rasporedom koji utvrdi čelnik gradskog 
tijela ili osoba koju on ovlasti. 

Službenik i namještenik koji radi u 
intervalima od 12 sati ima pravo na odmor u 
trajanju od 60 minuta. 

Vrijeme odmora iz stavka 1. i 2. ovoga članka 
ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti na 
početku niti na kraju radnog vremena. 
  

Članak 7. 
 Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog 
vremena. 
 Na zahtjev državnog službenika ili 
namještenika ili na zahtjev sindikalnog 
povjerenika, čelnik tijela dužan je dostaviti 
evidenciju iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 8. 
Između dva uzastopna radna dana službenik i 

namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 
sati neprekidno. 
  

Članak 9. 
Službenik i namještenik ima pravo na tjedni 

odmor u trajanju od 48 sati neprekidno. 
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. 
Ako je prijeko potrebno da službenik ili 

namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, 
osigurava mu se korištenje tjednog odmora 
tijekom sljedećeg tjedna. 

Ako službenik ili namještenik radi potrebe 
posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz 
stavka 3. ovoga članka, u dogovoru, odnosno 
prema odluci neposredno nadređenog službenika 
i namještenika, osigurat će mu se korištenje 
tjednog odmora najkasnije u roku od 14 dana. 
  

Članak 10. 
Službenik i namještenik ima za svaku 

kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji 
odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana. 
  

Članak 11. 
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora 

službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada 
plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom 
vremenu. 

Službeniku i namješteniku čija je narav službe 
(posla) takva da mora raditi prekovremeno ili 
noću ili nedjeljom ili blagdanom, odnosno 
zakonom predviđenim neradnim danom, pripada 
pravo na naknadu plaće za godišnji odmor u 
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visini prosječne mjesečne plaće isplaćene mu 
u prethodna 3 mjeseca. 
  

Članak 12. 
Ništavan je sporazum o odricanju od prava 

na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto 
korištenja godišnjeg odmora. 
  

Članak 13. 
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora 

ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni 
dani i blagdani. 

Razdoblje privremene nesposobnosti za 
rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne 
uračunava se u trajanje godišnjeg odmora. 
  

Članak 14. 
Službenik i namještenik koji se prvi put 

zaposlio ili ima prekid službe odnosno rada 
između dva radna odnosa duži od 8 dana, 
stječe pravo na godišnji odmor nakon šest 
mjeseci neprekidnoga rada. 

Prekid rada zbog privremene nesposobnosti 
za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom 
određenog opravdanog razloga ne ubraja se u 
rok iz stavka 1. ovoga članka. 
  

Članak 15. 
Službenik i namještenik ima pravo na jednu 

dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki 
navršeni mjesec dana rada: 

- ako u kalendarskoj godini kojoj je 
zasnovao radni odnos, nije stekao 
pravo na godišnji odmor, jer nije 
proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada, 

- ako mu radni odnos prestaje prije 
nego navrši šest mjeseci neprekidnog 
rada, 

Službenik i namještenik koji odlazi u 
mirovinu prije 1. srpnja tekuće godine ima 
pravo na puni godišnji odmor. 
  

Članak 16. 
Godišnji odmor od 18 radnih dana uvećava 

se prema pojedinačno određenim mjerilima: 
1. s obzirom na uvjete rada: 
- rad na poslovima s otežanim ili 

posebnim uvjetima (teren, stranke) 
 2 dana 

- rad u smjenama, turnusu ili redoviti 
rad subotom, nedjeljom,
 blagdanima i neradnim danima 
određenim zakonom 1 dan 

2. s obzirom na složenosti poslova: 
- službenicima I. vrste 5 dana 
- službenicima II. vrste 4 dana 
- službenicima i namještenicima III. 

vrste 3 dana 
- namještenicima IV. vrste 2 dana 
3. s obzirom na dužinu radnog staža: 
- od 1  do  5  godina radnog staža                                                     

1 dan 
- od  5 do 10 godina radnog staža 2 

dana 
- od 10 do 15 godina radnog staža 3 

dana 

- od 15 do 20 godina radnog staža 4 dana 
- od 20 do 25 godina radnog staža 5 dana 
- od 25 do 30 godina radnog staža 6 dana 
- od 30 i više godina radnog staža 8 dana 
4. s obzirom na posebne socijalne uvjete: 
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s 1 

malodobnim djetetom     2 dana 
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za 

svako daljnje malodobno dijete još po  1 
dan 

- samohranom roditelju 3 dana 
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku 

djeteta s invaliditetom, bez obzira na 
ostalu djecu 3 dana 

- osobi s invaliditetom 3 dana 
5. s obzirom na ostvarene rezultate rada: 

- službeniku ocijenjenom ocjenom 
«izvanredan» 3 dana 

- službeniku ocijenjenom ocjenom 
«odličan» 2 dana 

- službeniku ocijenjenom ocjenom 
«dobar»   1 dan. 

  
Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se 

na način da se 18 radnih dana uvećava za zbroj 
svih dodatnih dana utvrđenim točkama 1. do 5. 
stavka 1. ovoga članka, s tim da ukupno trajanje 
godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 
radnih dana u godini. 
  

Članak 17. 
 Slijepi službenik i namještenik, donator 
organa kao i službenik i namještenik koji radi na 
poslovima na kojima, ni uz primjenu mjere 
zaštite na radu, nije moguće u potpunosti zaštititi 
zaposlenika od štetnih utjecaja, ima pravo na 
najmanje 30 dana godišnjeg odmora. 
 Dodatkom ovom ugovoru utvrdit će se 
poslovi na kojima, ni uz primjenu mjera zaštite 
na radu, nije moguće u potpunosti zaštititi 
zaposlenika od štetnih utjecaja, ima pravo na 
najmanje 30 dana godišnjeg odmora. 
 Poslovima na kojima ni uz primjenu mjera 
zaštite na radu nije moguće otkloniti štetne 
utjecaje smatraju se poslovi koji su propisima o 
državnim službenicima i namještenicima utvrđeni 
kako poslovi s posebnim uvjetima rada. 
  

Članak 18. 
 Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje 
se planom korištenja godišnjeg odmora. 
 Plan korištenja godišnjeg odmora za 
pročelnike odjela donosi čelnik gradskog tijela ili 
osoba koju on ovlasti, a nakon prethodno 
pribavljenog mišljenja rukovoditelja unutarnjih 
ustrojstvenih jedinica toga gradskog tijela vodeći 
računa i o pisanoj želji svakoga pojedinog 
službenika i namještenika. 
 Plan korištenja godišnjeg odmora iz stavka 2. 
ovoga članka donosi se na početku kalendarske 
godine, a najkasnije do kraja travnja. 
  

Članak 19. 
 Plan korištenja godišnjeg odmora sadrži: 

- ime i prezime službenika odnosno 
namještenika, 

- službeničko ili radno mjesto, 



Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

44

- ukupno trajanje godišnjeg 
odmora, 

- vrijeme korištenja godišnjeg 
odmora. 

  
Članak 20. 

 Na osnovi plana korištenja godišnjeg 
odmora čelnik državnog tijela ili osoba koju 
on ovlasti donosi za svakog službenika i 
namještenika posebno rješenje kojim mu 
utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema 
mjerilima iz članka 15. i 16. ovoga Ugovora, 
ukupno trajanje godišnjeg odmora te vrijeme 
korištenja godišnjeg odmora. 
 Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi 
se najkasnije 15 dana prije početka korištenja 
godišnjeg odmora. 
  

Članak 21. 
 Protiv rješenja o korištenju godišnjeg 
odmora službenik može osobno ili preko 
sindikalnog povjerenika uložiti žalbu Odboru 
za državnu službu, a namještenik prigovor 
čelniku državnog tijela. 
  

Članak 22. 
 Službenik i namještenik može koristiti 
godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u 
dva dijela. 
 Ako službenik ili namještenik koristi 
godišnji odmor u dva dijela, prvi dio mora biti 
u trajanju od najmanje 2 tjedna neprekidno i 
mora se koristiti tijekom kalendarske godine 
za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor. 
 Drugi dio godišnjeg odmora službenik i 
namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30. 
lipnja iduće godine. 
 Na zahtjev državnog službenika i 
namještenika mora mu se omogućiti korištenje 
godišnjeg odmora od dva tjedna neprekidno u 
razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada tekuće 
godine. 
  

Članak 23. 
Godišnji odmor, odnosno prvi dio 

godišnjeg odmora, koji je prekinut ili nije 
korišten u kalendarskoj godini u kojoj je 
stečen zbog bolesti ili porodnog dopusta 
odnosno zbog vojne vježbe ili drugoga 
opravdanog razloga, službenik i namještenik 
ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće 
godine. 
 Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz 
stavka 1. ovoga članka određuje čelnik 
gradskog tijela ili osoba koju on za to ovlasti. 
  

Članak 24. 
 U slučaju kad je službenik stavljen na 
raspolaganje, odnosno kad je namješteniku 
dan otkaz koji nije uvjetovan skrivljenim 
ponašanjem ili u slučaju prestanka službe 
odnosno rada zbog prelaska na rad k drugom 
poslodavcu, službenik i namještenik ima pravo 
iskoristiti godišnji odmor na koji je stekao 
pravo u gradskom tijelu u kojem mu prestaje 
služba odnosno radni odnos. 
  

Članak 25. 
 Službenik i namještenik ima pravo koristiti 
dva puta po jedan dan godišnjeg odmora prema 
svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je 
o tome dužan obavijestiti neposredno nadređenog 
službenika ili namještenika najmanje jedan dan 
prije. 
  

Članak 26. 
 Službeniku i namješteniku može se dogoditi 
odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora 
radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih 
poslova. 
 Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja 
godišnjeg odmora iz stavka 1. ovoga članka 
donosi čelnik gradskog tijela ili osoba koju on za 
to ovlasti. 
 Službeniku i namješteniku kojem je 
odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg 
odmora, mora se omogućiti naknadno korištenje 
odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg 
odmora. 
  

Članak 27. 
 Službenik i namještenik ima pravo na 
naknadu stvarnih troškova prouzročenih 
odgodom odnosno prekidom korištenja godišnjeg 
odmora. 
 Troškovima iz stavka 1. ovoga članka 
smatraju se putni i drugi troškovi. 
 Putnim troškovima iz st. 2. smatraju se 
stvarni troškovi prijevoza koji je službenik ili 
namještenik koristio u polasku i povratku iz 
mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je koristio 
godišnji odmor u trenutku prekida, kao i dnevnice 
u povratku do mjesta zaposlenja prema propisima 
o naknadi troškova za službena putovanja. 
 Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci 
koji su nastali za službenika ili namještenika 
zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, 
što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom. 
  

Članak 28. 
 Službenik i namještenik ima pravo na dopust 
uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj 
kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima: 

- zaključenje braka 5 radnih dana 
- rođenje djeteta 5 radnih dana 
- smrt supružnika, roditelja, očuha i 

maćehe, djeteta, posvojitelja 5 radnih 
dana 

- smrt ostalih krvnih srodnika zaključno s 
četvrtim stupnjem srodstva, odnosno 
tazbinskih srodnika zaključno s drugim 
stupnjem srodstva 2 radna dana 

- selidba u istom mjestu stanovanja 2 
radna dana 

- selidba u drugo mjesto stanovanja 4 
radna dana 

- dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana 
- teška bolest supružnika, djeteta ili 

roditelja 3 radna dana 
- nastupanje u kulturnim i sportskim 

priredbama 1 radni dan 
- sudjelovanje na sindikalnim susretima, 

seminarima, obrazovanju za sindikalne 
aktivnosti i dr. 2 radna dana 
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- elementarne nepogode koja je 
neposredno zadesila službenika i 
namještenika 5 radnih dana. 

 
Službenik i namještenik ima pravo na 

plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden 
u stavku 1. ovog članka i za svako 
dobrovoljno davanje krvi. 

  
Članak 29. 

Za pripremu polaganja državnog stručnog 
ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust 
od 7 dana bez obzira na stručnu spremu. 
Za pripremu polaganja pravosudnog ispita 
službenici imaju pravo na plaćeni dopust i to: 

- 7 dana ako službenik nema obvezu 
polaganja ispita, 

- 30 dana ako je službenik obvezan 
polagati ispit. 

  
Članak 30. 

Službenik i namještenik za vrijeme 
stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja 
ili usavršavanja na koje je upućen od strane 
čelnika državnog tijela, ima pravo na plaćeni 
dopust u sljedećim slučajevima: 

- za svaki ispit po predmetu 2 dana i 
- za završni rad 5 dana. 

 
Službenik i namještenik, za vrijeme 

stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja 
ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo 
na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima: 

- za svaki ispit po predmetu  1 dan i 
- za završni rad 2 dana. 

 
Članak 31. 

U slučaju prekida godišnjeg odmora zbog 
plaćenog dopusta ili razdoblja privremene 
nesposobnosti za rad, državni službenik ili 
namještenik je dužan vratiti se na rad onog 
dana kada bi mu godišnji odmor redovito 
završio da nije bilo plaćenog dopusta ili 
privremene nesposobnosti za rad. Ostatak 
godišnjeg odmora će koristiti naknadno, 
prema sporazumu s čelnikom gradskog tijela. 

Ako plaćeni dopust ili razdoblje 
privremene nesposobnosti za rad završava 
nakon što bi završio godišnji odmor, državni 
službenik ili namještenik se vraća na rad po 
završetku trajanja plaćenog dopusta, odnosno 
privremene nesposobnosti za rad. 
  

Članak 32. 
 U pogledu stjecanja prava iz službe 
odnosno radnog odnosa ili u vezi sa službom 
ili radnim odnosom, razdoblja plaćenog 
dopusta smatraju se vremenom provedenim na 
radu. 
  

Članak 33. 
Službeniku i namješteniku može se odobriti 

dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) 
do 30 dana u tijeku kalendarske godine pod 
uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće 
izazvati teškoće u obavljanju poslova 
državnog tijela, a osobito: radi gradnje, 

popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana 
uže obitelji, liječenja na vlastiti trošak, 
sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i sportskim 
priredbama, vlastitog obrazovanja i edukacije, 
stručnog usavršavanja i osposobljavanja. 

Kad to okolnosti zahtijevaju, može se 
službeniku i namješteniku neplaćeni dopust iz 
stavka 1. ovoga članka odobriti u trajanju duljem 
od 30 dana. 

  
Članak 34. 

 Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i 
namješteniku miruju prava i obveze iz službe 
odnosno radnog odnosa. 
   

3. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 
  

Članak 35. 
Tijela lokalne uprave dužna su osigurati nužne 

uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i 
namještenika u službi odnosno na radu. 

Lokalno tijelo poduzet će sve mjere nužne za 
zaštitu života te sigurnost i zdravlje službenika i 
namještenika, uključujući njihovo 
osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje 
opasnosti na radu te pružanje informacije o 
poduzetim mjerama zaštite na radu. 

Lokalna tijela dužna su osigurati dodatne 
uvjete sigurnosti za rad invalida u skladu s 
posebnim propisima. 

  
Članak 36. 

Dužnost je svakog službenika i namještenika 
brinuti se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, kao i 
sigurnosti i zdravlju drugih službenika i 
namještenika, te osoba na koje utječu njegovi 
postupci tijekom rada u skladu s osposobljenošću 
i uputama koje mu je osiguralo lokalno tijelo. 

Službenik i namještenik koji u slučaju 
ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti 
svoje mjesto službe odnosno radno mjesto ili 
opasno područje, ne smije biti stavljen u 
nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka 
u odnosu na druge službenike i namještenike i 
mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih 
posljedica, osim ako je po posebnim propisima ili 
pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti 
radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine. 

  
Članak 37. 

Državna tijela će, pri donošenju plana prijma i 
popunjavanju slobodnih radnih mjesta, voditi 
računa o zapošljavanju osoba s invaliditetom, 
sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom, te u tu svrhu 
odrediti primjerena radna mjesta i uvjete rada. 

  
4. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE 

  
Članak 38. 

 Plaću službenika i namještenika čini osnovna 
plaća i dodaci na osnovnu plaću. 
 Osnovna plaća je umnožak koeficijenta 
složenosti poslova radnoga mjesta na koje je 
raspoređen službenik ili namještenik i osnovice 
za izračun plaće, uvećan za 0,5%  za svaku 
navršenu godinu radnoga staža. 
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 Ugovorne strane su sporazumne da se 
službenicima i namještenicima u upravnim 
tijelima plaća isplaćuje od dana sklapanja 
ovog ugovora do prvog usklađivanja osnovice 
i stalnog dodatka koja je isplaćivana prema 
osnovama i mjerilima koja su važila na dan 
sklapanja ovog ugovora. 
 Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za 
uspješnost na radu, dodaci za poslove s 
posebnim uvjetima rada i druga uvećanja 
plaće. 
  

Članak 39. 
Plaća se isplaćuje unatrag, jedanput 

mjesečno za protekli mjesec. 
Od jedne do druge isplate plaće ne smije 

proći više od 30 dana. 
 

Članak 40. 
Poslodavac je dužan, na zahtjev službenika 

ili namještenika, izvršiti uplatu obustava iz 
plaće (kredit, uzdržavanje i sl.). 
  

Članak 41. 
 Usklađivanje osnovice za izračun plaće 
utvrđivat će ugovorne strane posebnim 
dodatkom ovom Ugovoru svake godine prije 
utvrđivanja prijedloga gradskog proračuna za 
sljedeću godinu. 
 Uočavajući promjene u odnosima plaća 
između službenika i namještenika u lokalnoj 
upravi s plaćama službenika i namještenika 
državnih službi, sindikat potpisnik i Gradsko 
poglavarstvo obvezuju se raspraviti uočene 
promjene plaća tijelima lokalne uprave, 
zajedničku metodologiju praćenja plaća u 
drugim sektorima, sukladno odredbama stavka 
1. ovoga članka. 

Strane Ugovora obvezuju se u lipnju tekuće 
godine započeti pregovore o usklađivanju 
plaća, koji moraju završiti u primjerenom 
vremenu s obzirom na usvajanje gradskog 
proračuna za iduću godinu, a 

- uključit će načelna metodološka 
pitanja, kao što su izbor 
kategorije za usporedbe, ciljevi 
politike, vremensko razdoblje za 
usporedbu prošlih odnosa, 
kretanje plaće u vezi s kretanjem 
bruto domaćeg proizvoda i stope 
nezaposlenosti i slično, te će 

- formirati zajedničko stalno 
Povjerenstvo za praćenje 
kretanja plaća i njihovo 
usklađivanje u gradskim 
upravama. 

  
Članak 42. 

 Osnovna plaća službenika i namještenika 
uvećat će se: 

- za rad noću 40% 
- za prekovremeni rad 50% 
- za rad subotom 25% 
- za rad nedjeljom 35% 
- za rad blagdanom, neradnim 

danom u utvrđenim zakonom i 
na Uskrs            150% 

- za rad u drugoj smjeni ukoliko 
službenik ili namještenik radi 
naizmjenično ili najmanje dva 
radna dana u tjednu, u prvoj i 
drugoj smjeni 10% 

- za dvokratni rad s prekidom dužim 
od 90 minuta 10% 

- za rad u turnusu 5% 
 Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno 
se ne isključuju, osim dodataka za rad u turnusu i 
rad u drugoj smjeni. 
 Državnim službenicima i namještenicima koji 
rade na poslovima s posebnim uvjetima rada 
uvećanje plaće za prekovremeni rad i druga 
uvećanja plaće iz ovog članka obračunavaju se za 
svaki sat rada na osnovnu plaću uvećanu za 
dodatak za posebne uvjete rada i za zvanje. 

Za vrijeme provedeno na pasivnom dežurstvu, 
službeniku i namješteniku isplatit će se 10% 
satnice redovnog rada u tekućem mjesecu za 
svaki sat pasivnog dežurstva. 
 Osnovna plaća službenika uvećat će se: 

- ako službenik ima znanstveni 
stupanj magistra znanosti za 8%, 

- ako službenik ima znanstveni 
stupanj doktora znanosti za 15% 
ako znanstveni stupanj nije uvjet za 
radno mjesto na kojem službenik 
radi i ako je znanstveni stupanj u 
funkciji poslova radnog mjesta na 
kojem službenik radi. 

Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se 
svakodnevni redovni rad službenika i 
namještenika prema utvrđenom radnom vremenu 
poslodavca koji službenik i namještenik obavlja 
naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u 
prijepodnevnom (I. smjena), poslijepodnevnom 
(II. smjena) ili noćnom (III. smjena) dijelu dana. 

Rad u I. smjeni je od 6 do 14 sati, u II. smjeni 
od 14 do 22 sata i u III. smjeni od 22 do 6 sati. 

Radom u turnusu smatra se rad službenika i 
namještenika prema utvrđenom radnom vremenu 
poslodavca koji službenik i namještenik obavlja 
naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca po 12 
sati dnevno u ciklusima 12-24-12-48. 

Prekovremenim radom smatra se svaki sat 
rada duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada 
subotom ili nedjeljom. 

Prekovremenim radom, kad je rad službenika i 
namještenika organiziran u smjenama (2 prve – 2 
druge – 2 treće – 2 dana slobodna) ili u turnusu, 
smatra se svaki sat rada duži od redovnoga 
mjesečnog fonda radnih sati. 

Ako je rad službenika i namještenika 
organiziran na drugačiji način, prekovremeni rad 
je rad duži od 40 sati tjedno. 

Redovni mjesečni fond radnih sati su sati koje 
službenici i namještenici trebaju raditi u tekućem 
mjesecu, a dobije se na način da se broj radnih 
dana u tekućem mjesecu pomnoži s 8 sati. 
 Umjesto uvećanja osnove plaće po osnovi 
prekovremenog rada, službenik ili namještenik 
može koristiti jedan ili više slobodnih radnih 
dana prema ostvarenim satima prekovremenog 
rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 
1 sat i 30 minuta redovnog sata rada), te mu se u 
tom slučaju izdaje rješenje u kojem se navodi 
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broj i vrijeme korištenja slobodnih dana, kao i 
vrijeme kad je taj prekovremeni rad ostvaren. 
  

Članak 43. 
 Službenik i namještenik ima pravo na 
uvećanje koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta za ukupan radni staž  za: 

- 20 do 29 godina  4% 
- 30 do 34 godine 8% 
- 35 i više godina  10% 

  

Članak 44. 
Ako službenik i namještenik po nalogu 

obavlja poslove više složenosti od poslova na 
koje je raspoređen, u trajanju od 7 do 30 dana, 
plaća mu se isplaćuje sukladno plaći radnog 
mjesta poslova koje je obavljao po nalogu. 

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog 
članka, čelnik tijela donosi rješenje o plaći. 

  
Članak 45. 

 Prigodom odlaska u mirovinu, službeniku i 
namješteniku koji ispunjava uvjete za 
ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu 
starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o 
mirovinskom osiguranju, može se dokupiti dio 
mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena 
određena starosna dob i/ili navršen određeni 
mirovinski staž. 
  U slučaju otkaza službeniku i 
namješteniku kojem pripada pravo na 
otpremninu, te koji ispunjava uvjete za 
mirovinu, poslodavac mora ponuditi 
mogućnost kako bi službenik i namještenik 
mogao izabrati između otpremnine i dokupa 
dijela mirovine koji predstavlja razliku od 
mirovine ostvarene prema Zakonu o 
mirovinskom osiguranju do mirovine koja bi 
bila ostvarena da je navršio određenu dob, 
odnosno mirovinski staž. 

Službeniku i namješteniku koji se odluči za 
dokup mirovine pripada i razlika između 
iznosa dokupa mirovine i otpremnine na koju 
ima pravo sukladno ovom Ugovoru. 

Ukoliko iznos potreban za dokup mirovine 
premašuje iznos otpremnine na koji službenik 
i namještenik ima pravo, o mogućnosti dokupa 
mirovine odlučuje poslodavac, sukladno 
raspoloživim proračunskim sredstvima. 
  

Članak 46. 
 Ako službenik ili namještenik radi na 
poslovima čija priroda rada ne dozvoljava 
prekid rada, pa iz tih razloga ne može koristiti 
dnevni odmor, ima pravo tražiti da mu se 
vrijeme dnevnog odmora preraspodijeli i da ga 
koristi kao slobodne dane. 
  

Članak 47. 
 Ako je službenik ili namještenik odsutan iz 
službe odnosno s rada zbog bolovanja do 42 
dana, pripada mu naknada plaće najmanje u 
visini 90% od njegove osnovne plaće 
ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je 
započeo s bolovanjem. 
 Naknada u 100% iznosu osnovne plaće 
pripada službeniku ili namješteniku kad je na 

bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede 
na radu. 
   

5. OSTALA MATERIJALNA PRAVA   
 SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

  
Članak 48. 

 Ugovorne strane sporazumne su da će 
Gradsko poglavarstvo službeniku i namješteniku 
isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, 
najkasnije do dana početka korištenja godišnje 
odmora 
 O visini regresa ugovorne strane pregovarat 
će svake godine u postupku donošenja Prijedloga 
državnog proračuna, s time da, ako se dogovor ne 
postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je 
bila zadnja isplati regresa u visini koja proizlazi 
temeljem ugovora između ugovornih strana, neto 
2 500,00 kuna 

 
Članak 49. 

 Službeniku i namješteniku koji odlazi u 
mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini tri 
proračunske osnovice. 
  

Članak 50. 
 Obitelj službenika i namještenika ima pravo 
na pomoć u slučaju: 

- smrti službenika ili namještenika 
koji izgubi život u obavljanju ili 
povodom obavljanja službe 
odnosno rada, u visini tri 
proračunske osnovice i troškove 
pogreba, 

- smrti službenika i namještenika u 
visini dvije proračunske osnovice. 

Članovima obitelji službenika i namještenika 
u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se 
zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeđivanja 
u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju. 

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć 
u slučaju smrti supružnika, djeteta ili roditelja, 
očuha ili maćehe u visini jedne proračunske 
osnovice. 
  

Članak 51. 
 Ugovorne strane sporazumne su da će se 
djeci, odnosno zakonskim starateljima djece 
službenika i namještenika koji je izgubio život u 
obavljanju službe odnosno rada, mjesečno 
isplatiti pomoć i to: 

- za dijete predškolskog uzrasta 50% 
prosječno isplaćene neto plaće u 
gospodarstvu RH u prethodnoj 
godini, 

- za dijete do završenog osmog 
razreda osnovne škole 70% 
prosječno isplaćene neto plaće u 
gospodarstvu RH u prethodnoj 
godini, 

- za dijete do završene srednje škole, 
odnosno redovnog studenta 90% 
prosječno isplaćene neto plaće u 
gospodarstvu RH u prethodnoj 
godini. 

  
 



Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

48

Članak 52. 
 Službenik ili namještenik može ostvariti 
pravo na pomoć u slučaju: 

- bolovanja dužeg od 90 dana, u 
visini 1 proračunske osnovice, 
jednom godišnje, 

- nastanka teške invalidnosti 
službenika i namještenika, 
malodobne djece ili supružnika 
službenika i namještenika, u 
visini jedne proračunske 
osnovice, 

- rođenja djeteta u visini 50% 
jedne proračunske osnovice. 

Nastanak invalidnosti službenika i 
namještenika i supružnika utvrđuje se 
dostavom pravomoćnog rješenja o općoj 
nesposobnosti za rad. 

Nastanak invalidnosti malodobnog djeteta 
utvrđuje se pravomoćnim rješenjem o 
invalidnosti nadležne službe socijalne skrbi. 

Radi pokrića participacije pri liječenju i 
radi kupnje, odnosno pokrića participacije 
prilikom nabave medicinskih pomagala, 
odnosno lijekova, koja pomagala i lijekovi su 
prema preporuci nadležnog liječnika 
specijalista po pravilima medicinske struke 
prijeko potrebni i nenadomjestivi za 
službenika i namještenika, dijete ili 
supružnika, službeniku i namješteniku pripada 
u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa 
jedne proračunske osnovice jednom godišnje. 
  

Članak 53. 
 Kada je službenik ili namještenik upućen 
na službeno putovanje, pripada mu puna 
naknada prijevoznih troškova, dnevnice i 
naknada punog iznosa hotelskog računa za 
spavanje. 
 Ugovorne strane su sporazumne da visina 
dnevnice iznosi najmanje 170,00 kuna 
odnosno prema sporazumu s Gradskim 
poglavarstvom. 
 Ukoliko je službeniku i namješteniku 
osigurana odgovarajuća dnevna prehrana, 
isplatit će mu se 50% iznosa dnevnice iz 
stavka 2. ovog članka. 
 Ukoliko je službeniku i namješteniku 
osiguran odgovarajući smještaj u čvrstom 
objektu, nema pravo na naknadu hotelskog 
računa za spavanje. 

Odgovarajući smještaj u čvrstom objektu 
je smještaj u zidanom ili drvenom stambenom 
objektu, koji ispunjava tehničke uvjete za 
stanovanje (voda, struja, sanitarije, namještaj 
nužan za smještaj službenika i namještenika, 
po potrebi grijanje, odnosno hlađenje, zaštita 
od buke i dr.). 
 Službenik i namještenik upućen od strane 
poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar 
i sl. ima pravo na punu dnevnicu i ostala prava 
iz ovoga članka za cijelo vrijeme trajanja 
izobrazbe. 
 Službeniku i namješteniku mora se izdati 
nalog za službeno putovanje najmanje 24 sata 
prije putovanja u kojem mora biti naznačeno 
odobreno prijevozno sredstvo. 

 Službenik i namještenik ima pravo na pola 
dnevnice ukoliko službeno putovanje traje 
između 8 i 12 sati, a ukoliko službeno putovanje 
traje između 12 i 24 sata, ima pravo na punu 
dnevnicu. 
 Ukoliko službenik i namještenik koristi svoje 
vlastito prijevozno sredstvo, čije korištenje nije 
odobreno, ima pravo na naknadu troškova 
prijevoza u visini cijene karte putnim nalogom 
odobrenog prijevoznog sredstva. 
  

Članak 54. 
 Za vrijeme rada izvan stalnog mjesta rada u 
kojem je zaposlen, službenik i namještenik ima 
pravo na dodatak za rad na terenu, ako je na 
terenu proveo najmanje 8 sati, bez obzira na to 
koliko je dana radio. 
 Pod pojmom stalnog mjesta rada 
podrazumijeva se mjesto odnosno područje u 
kojem službenik i namještenik obavlja poslove 
radnog mjesta na koje je raspoređen, obzirom na 
opis poslova radnog mjesta iz pravilnika o 
unutarnjem redu i nadležnosti ustrojstvene 
jedinice u koju je raspoređen, utvrđenu u aktu o 
unutarnjem ustrojstvu državnog tijela. 
 Terenski dodatak se isplaćuje službeniku i 
namješteniku najkasnije posljednji radni dan u 
mjesecu, za idući mjesec. 
 Visina terenskog dodatka iznosi najmanje 
170,00 kuna odnosno prema sporazumu s 
Gradskim poglavarstvom. 
 Ukoliko je službeniku i namješteniku za 
vrijeme rada izvan područja Grada Iloka i izvan 
mjesta njegova stalnog boravka osigurana 
odgovarajuća dnevna prehrana, isplatit će se 50% 
iznosa iz stavka 42. ovog Ugovora za svaki 
stvarno odrađeni sat rada. 
 Ukoliko je službeniku i namješteniku za 
vrijeme rada izvan područja Grad Iloka i izvan 
mjesta njegova stalnog boravka osiguran 
adekvatan smještaj (u čvrstom objektu) nema 
pravo na naknadu iznosa hotelskog računa za 
spavanje. 
 Pored terenskog dodatka službenik i 
namještenik ima pravo i na dodatke iz članka 39. 
za svaki stvarno odrađeni sat rada. 
 Dnevnica i terenski dodatak se međusobno 
isključuju. 
 Ukoliko se službenici i namještenici 
organizirano upućuju na rad na terenu, u stvarno 
odrađene sate rada ubraja im se i vrijeme 
putovanja do mjesta rada na terenu, kao i vrijeme 
putovanja provedeno na povratku s mjesta rada 
na terenu. 
  

Članak 55. 
    Ukoliko službenik i namještenik u svoje 
slobodno vrijeme tijekom terenskog rada zbog 
okolnosti obavljanja poslova ne smije ili ne može 
napustiti prostorije ili prijevozno sredstvo u 
kojima je smješten, tako provedeno vrijeme izvan 
stvarno odrađenih sati rada smatra se pasivnim 
dežurstvom. 

Službeniku i namješteniku pripada naknada za 
odvojeni život od obitelji ako zbog mjesta stalnog 
rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, 
živi odvojeno od obitelji. 
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 Pravo iz stavka 1. ovoga članka nema 
službenik i namještenik koji živi odvojeno od 
obitelji ako je: 

- raspoređen u mjesto rada 
različito od prebivališta njegove 
obitelji na temelju osobnog 
zahtjeva, 

- putem javnog natječaja primljen 
u službu odnosno radni odnos u 
mjesto rada različito od 
prebivališta njegove obitelji, 

- raspoređen u mjesto rada 
različito od prebivališta njegove 
obitelji, temeljem obveze 
preuzete ugovorom o 
školovanju, 

- obitelj odselila u drugo mjesto. 
Naknada se isplaćuje za pokriće povećanih 

troškova života zbog odvojenosti od obitelji, 
odnosno rada i stalnog boravka izvan mjesta 
stalnog prebivališta. 

Ukoliko je službeniku i namješteniku 
osiguran odgovarajući smještaj ili cjelodnevna 
prehrana, visina naknade umanjit će se 25%, a 
ako su mu osigurani i odgovarajući smještaj i 
cjelodnevna prehrana, visina naknade umanjit 
će se 50%. 

Naknada za odvojeni život od obitelji i 
terenski dodatak međusobno se isključuju. 

Naknada za odvojeni život od obitelji i 
naknada troškova prijevoza od mjesta rada 
međusobno se isključuju. 

Ugovorne strane sporazumne su da visina 
naknade za odvojeni život od obitelji 
službenika i namještenika iznosi najmanje 
1.000,00 kuna, odnosno prema sporazumu s 
Gradskim poglavarstvom. 

Službenik i namještenik nema pravo na 
naknadu iz stavka 1. ovoga članka za mjesec u 
kojem nije radio niti jedan dan, neovisno o 
razlozima. 
  

Članak 56. 
 Pravo na naknadu troškova mjesnoga 
javnog prijevoza u mjestu rada i 
međumjesnoga javnog prijevoza imaju svi 
službenici i namještenici neovisno o 
udaljenosti mjesta stanovanja do mjesta rada. 
 Pod pojmom mjesni javni prijevoz 
podrazumijeva se javni prijevoz organiziran u 
mjestu rada službenika i namještenika 
(autobusne ili tramvajske linije na lokalnoj 
razini). 
 Pod pojmom međumjesni javni prijevoz 
podrazumijeva se javni prijevoz organiziran 
od mjesta stanovanja, koji je različit od mjesta 
rada, do mjesta rada službenika i 
namještenika. 
 U mjestu rada gdje je mjesni javni prijevoz 
organiziran i gdje postoji mogućnost kupnje 
godišnje karte, troškovi prijevoza svim 
službenicima i namještenicima isplaćuju se na 
način da se isti, na početku godine za tekuću 
godinu trebaju izjasniti o načinu, žele li da im 
se osigura godišnja karta za mjesni javni 
prijevoz ili da im se svaki mjesec isplaćuje 
cijena mjesečne karte javnog prijevoza. 

 Budući da u Iloku nije organiziran mjesni 
javni prijevoz, službenici i namještenici imaju 
pravo na mjesečnu naknadu u visini cijene 
mjesečne karte najbližeg mjesta gdje je mjesni 
javni prijevoz organiziran i gdje postoji 
mogućnost kupnje mjesečne karte. 
 Službenici i namještenici imaju pravo na 
mjesečnu kartu ili, ovisno o njihovoj želji, pravo 
na naknadu troškova u visini cijene mjesečne 
karte. 
 Ako službenik i namještenik koji koristi 
međumjesni javni prijevoz, ima do najbliže 
stanice međumjesnog prijevoza više od 500 
metara, ima pravo i na naknadu troškova mjesnog 
prijevoza. 
 Ako međumjesni javni prijevoz nije 
organiziran, službenik i namještenik ima pravo na 
mjesečnu naknadu troškova prijevoza koja se 
utvrđuju u visini cijene mjesečne karte 
međumjesnoga javnog prijevoza za istu 
udaljenost na tom području. 
 Službenici i namještenici nemaju pravo na 
naknadu troškova prijevoza samo u slučaju ako u 
tijeku mjeseca nisu radili niti jedan dan. 
 Naknada troškova prijevoza isplaćuje se 
unaprijed i to na plaći za prethodni mjesec. 
 Naknada troškova prijevoza iz ovog članka 
isplaćuje se po cjeniku javnog prijevoznika za 
građanstvo. 
 Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o 
povoljnosti odlučuje poslodavac u dogovoru sa 
službenikom i namještenikom, uvažavajući 
vremenska i materijalna ograničenja. 
  

Članak 57. 
 Službenici i namještenici su kolektivno 
osigurani od posljedica nesretnog slučaja za 
vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i u 
slobodnom vremenu, tijekom 24 sata. 
 Preslika police osiguranja prilog je i sastavni 
dio ovoga ugovora. 
  

Članak 58. 
 Svi službenici i namještenici imaju jednom u 
tri godine pravo na sistematski pregled u 
vrijednosti od 500 kuna, po cijenama 
zdravstvenih usluga iz obveznoga zdravstvenog 
osiguranja, organizirano putem ministarstva 
nadležnog za zdravstvo, a koje će se obavljati u 
zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže 
zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu 
rada. 
 Čelnik Gradskog poglavarstva će putem 
ministarstva nadležnog za zdravstvo organizirati 
sistematske preglede počevši od 2009. godine. 
  

Članak 59. 
Službeniku i namješteniku pripada pravo na 

isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu 
kada navrše: 

- 5 godina – u visini 1 osnovice iz 
stavka 2. ovog članka 

- 10 godina – u visini 1, 25 osnovice 
iz stavka 2. ovog članka 

- 15 godina – u visini 1, 50 osnovice 
iz stavka 2. ovog članka 
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- 20 godina – u visini 1,75 
osnovice iz stavka 2. ovog 
članka 

- 25 godina – u visini 2 osnovice 
iz stavaka 2. ovog članka 

- 30 godina – u visini 2, 50 
osnovice iz stavka 2. ovog 
članka 

- 35 godina – u visini 3 osnovice 
iz stavka 2. ovog članka 

- 40 godina – u visini 4 osnovice 
iz stavka 2. ovog članka 

- 45 godina – u visini 5 osnovica 
iz stavka 2. ovog članka 

O visini osnovice za isplatu jubilarnih 
nagrada Vlada RH i sindikati državnih službi 
pregovarat će svake godine u postupku 
donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s 
time da ako se dogovor ne postigne, osnovica 
za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 
kuna neto. 
 Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog 
narednog mjeseca od mjeseca u kojem je 
službenik ili namještenik ostvario pravo na 
jubilarnu nagradu. 
 Iznimno, ako službeniku i namješteniku 
prestaje služba odnosno rad u tijelu lokalne 
samouprave, a ostvario je pravo na jubilarnu 
nagradu, nagrada će se isplatiti službeniku i 
namješteniku ili njihovim nasljednicima, 
sljedećeg mjeseca po prestanku službe ili rada. 

 
Članak 60. 

 Svakom službeniku i namješteniku 
roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je 
navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se 
isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi 
Sv. Nikole. 
 O visini dara za djecu Gradsko 
poglavarstvo i Sindikat pregovarat će svake 
godine u postupku donošenja Prijedloga 
gradskog proračuna, s time da, ako se dogovor 
ne postigne, dar za dijete iznosi najmanje 
onoliko koliko je bila zadnja isplata dara za 
djecu u visini koja proizlazi temeljem ugovora 
između Gradskog poglavarstva i Sindikata. 
  

Članak 61. 
 Ugovorne strane sporazumne su da će 
Gradsko poglavarstvo službeniku i 
namješteniku isplatiti godišnju nagradu za 
Božićne blagdane u iznosu od najmanje 
2.500,00 kuna, najkasnije do 31. prosinca 
tekuće godine. 
 O visini božićnice Poglavarstvo i sindikati 
pregovarat će svake godine u postupku 
donošenja Prijedloga Gradskog proračuna, s 
time da, ako se dogovor ne postigne, božićnica 
iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja 
isplata božićnice u visini koja proizlazi 
temeljem ugovora između Gradskog 
poglavarstva i sindikata. 
  

Članak 62. 
 Ugovorne strane su sporazumne da će 
sukladno pozitivnim propisima, a u okviru 
svojih prava i obveza, razraditi mogućnosti 

sudjelovanja u zadovoljavanju stambenih potreba 
službenika i namještenika te u skladu s 
mogućnostima sufinancirati stambene projekte 
koje sindikati provode u svrhu stambenog 
zbrinjavanja državnih službenika i namještenika. 
  

Članak 63. 
 Službeniku i namješteniku pripada naknada 
za izum i tehničko unaprjeđenje. 
 Posebnim ugovorom zaključenim između 
službenika i namještenika i Gradskog 
poglavarstva uredit će se ostvarivanje konkretnih 
prava iz stavka 1. ovoga članka. 
  

Članak 64. 
 Iznosi materijalnih prava iz članaka 48., 49., 
50., 52., 53., 54., 55., 56., 59., 60., 61. i 63. 
ugovoreni su u neto iznosima. 
  
6. ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I  
 NAMJEŠTENIKA 
  

Članak 65. 
 Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i 
odgovornosti službenika i namještenika 
obvezatno se u pisanom obliku i s obrazloženjem 
dostavljaju službeniku i namješteniku, s poukom 
o pravnom lijeku. 
  

Članak 66. 
 Odlučujući o izjavljenom prigovoru 
službenika ili namještenika na rješenje iz članka 
65. ovoga Ugovora, čelnik gradskog tijela ili 
osoba koju on za to ovlasti dužan je prethodno 
razmotriti mišljenje sindikalnog povjerenika ili 
druge ovlaštene osobe Sindikata, ako to zahtijeva 
službenik ili namještenik. 
  

Članak 67. 
 U slučaju kada službenik ili namještenik daje 
otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od 
mjesec dana, ako s čelnikom gradskog tijela ili 
osobom koju on za to ovlasti ne postigne 
sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka. 
  

Članak 68. 
 Službenik kojem služba prestaje istekom roka 
u kojem je bio stavljen na raspolaganje, ima 
pravo na otpremninu u visini 65% prosječne 
mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca 
prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu 
radnog staža ostvarenog u gradskoj upravi. 
 Namještenik, kojem prestaje radni odnos 
zbog poslovno uvjetovanog ili osobno 
uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu u 
visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u 
zadnja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, 
za svaku godinu radnog staža u gradskoj upravi. 
 Otpremnina iz stavka 1. i 2. ovoga članka 
isplatit će se službeniku ili namješteniku 
posljednjeg dana službe odnosno rada. 
 Kao radni staž ostvaren u lokalnoj službi 
smatra se neprekidni radni staž ostvaren u svim 
tijelima državne uprave i lokalne samouprave 
(pravni prednici gradske uprave). 
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Članak 69. 
 Ako čelnik gradskog tijela ili osoba koju 
on za to ovlasti zbog tehničkih ili 
organizacijskih razloga namjerava u razdoblju 
od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero 
namještenika, dužan je izraditi program 
zbrinjavanja viška namještenika. 
 Na program zbrinjavanja viška 
namještenika iz stavka 1. ovoga članka 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona 
o radu. 
 Prilikom izrade programa zbrinjavanja 
viška namještenika, čelnik gradskog tijela ili 
osoba koju on za to ovlasti dužna je prethodno 
savjetovati se sa Sindikatom. 
 Namještenicima se može otkazati rad ako 
im mjerama iz programa zbrinjavanja viška 
namještenika nije moguće osigurati zaposlenje 
u roku mjesec dana od dana donošenja 
programa. 
  

Članak 70. 
 Službenik i namještenik, za čijim je radom 
prestala potreba u gradskim tijelima, ima u 
roku od dvije godine prednost kod prijama u 
lokalnu upravu odnosno na rad u tome 
gradskom tijelu, ako se u tom vremenu ukaže 
potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta 
na koje je službenik i namještenik bio 
raspoređen u trenutku kada je za njegovim 
radom prestala potreba. 
  

Članak 71. 
 Službeniku i namješteniku, kome 
nedostaje najviše  godina života ili radnog 
staža do ostvarenja uvjeta za starosnu 
mirovinu, ne može prestati služba, odnosno 
radni odnos bez osobnog pristanka, osim u 
slučaju prestanka službe po sili zakona. 
 Službenik iz stavka 1. ovog članka za 
kojeg ne postoji mogućnost rasporeda, stavit 
će se na raspolaganje do ispunjenja uvjeta za 
mirovinu. 
  

Članak 72. 
 Grad Ilok i sindikati državnih i lokalnih 
službenika i namještenika, polazeći od 
odgovornosti socijalnih partnera za rad 
državnih službi osnovat će zajedničko radno 
tijelo sa zadaćom poboljšanja kvalitete rada i 
djelotvornosti državnih službi. 
 Radno tijelo iz stavka 1. ovog članka 
jednom godišnje razmatrat će stanje u 
državnim službama u cilju poboljšanja rada 
državnih službi i predlagati mjere u vezi sa: 

- strukturom kadrova u gradskim 
tijelima s obzirom na potreban 
broj službenika i namještenika, 
obrazovnu strukturu i posebna 
znanja i vještine koja se od njih 
očekuju; 

- socijalno odgovornim 
upravljanjem ljudskim resursima 
u cilju postizanja optimalnog 
broja i strukture kadrova uz 
uvažavanje stečenih prava 
postojećih službenika i 

namještenika, na način kojim će se 
u najvećoj mjeri koristiti 
mogućnosti edukacije i stručnog 
osposobljavanja, kao i 
odgovarajućih oblika zbrinjavanja 
neodgovarajućih kadrova, odnosno 
viška zaposlenih; 

- zajedničkim promicanjem 
profesionalnih i etičkih vrijednosti, 
kao i izvrsnosti u radu državnih 
službi s ciljem podizanja razine 
svijesti o gradskoj upravi kao 
servisu u službi građana. 

 Izvješće o stanju i mjerama koje se predlažu, 
radno tijelo donijet će do 30. lipnja tekuće 
godine, radi osiguranja potrebnih sredstava za 
njegovu provedbu u postupku donošenja 
gradskog proračuna. 
 Rok za osnivanje radnog tijela iz stavka 1. 
ovoga članka je dva mjeseca od potpisivanja 
ovoga Ugovora. 
  
7. ZAŠTITA SLUŽBENIKA I  
 NAMJEŠTENIKA 

  
Članak 73. 

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da 
kod službenika i namještenika postoji neposredna 
opasnost od nastanka invalidnosti, čelnik 
gradskog tijela je dužan, uzimajući u obzir nalaz i 
mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u 
pisanom obliku ponuditi službeniku odnosno 
namješteniku drugo radno mjesto, čije poslove je 
on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, 
moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na 
koje je prethodno bio raspoređen. 

Čelnik gradskog tijela je dužan poslove 
radnog mjesta prilagoditi službeniku i 
namješteniku iz stavka 1. ovog članka, odnosno 
poduzeti sve što je u njegovoj moći da mu 
osigura povoljnije uvjete rada. 

Službenik i namještenik iz stavka 1. ovoga 
članka, kojem nedostaje najviše pet godina  
života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, 
ima pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o 
rasporedu na radno mjesto, ako je to za njega 
povoljnije. 

  
Članak 74. 

Službeniku i namješteniku, prijašnjem 
korisniku prava na rad sa skraćenim radnim 
vremenom i na drugom odgovarajućem poslu za 
vrijeme zaposlenja (čl. 174. st. 3. t. 2.-4. Zakona 
o mirovinskom osiguranju), koji je to pravo 
stekao zbog ozljede na radu ili profesionalne 
bolesti prema propisima do 31. prosinca 1998. 
godine, pripada pravo na razliku između plaće 
koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom 
mjestu na koje je raspoređen i zbroja invalidske 
mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno 
vrijeme. 

  
Članak 75. 

Službeniku je poslodavac dužan osigurati 
pravnu pomoć u postupcima koji su protiv 
službenika pokrenuti od strane trećih osoba zbog 
obavljanja poslova i zadataka koji su mu u opisu 
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radnog mjesta, osim ako se za isti slučaj pred 
službeničkim sudom vodi postupak protiv 
službenika te je u tom postupku proglašen 
odgovornim za tešku povredu službene 
dužnosti. 

  
8. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA  
 DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I 
 NAMJEŠTENIKA   

 
Članak 76. 

Državni službenik i namještenik ima 
pravo na poštovanje osobe i zaštitu 
dostojanstva za vrijeme i u vezi s 
obavljanjem poslova svoga radnog mjesta.  
      Osobnost i dostojanstvo službenika i 
namještenika štiti se od uznemiravanja ili 
spolnog uznemiravanja poslodavca, 
nadređenih, suradnika i osoba s kojima 
službenik i namještenik redovito dolazi u 
doticaj u obavljanju svojih poslova.  
      U ostvarenju ovog prava stranke ovog 
Ugovora obvezuju se u gradskim tijelima 
promicati odnose u duhu tolerancije, 
razumijevanja i uvažavanja dostojanstva 
osobe državnih službenika i namještenika, te 
svako neželjeno ponašanje i postupke kojim 
se takvi odnosi narušavaju opisati, 
prepoznati, spriječiti i sankcionirati. 

 
Članak 77. 

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno 
uznemiravanje državnih službenika i 
namještenika.  
      Uznemiravanje je svako ponašanje 
poslodavca, državnih službenika i 
namještenika koje ima za cilj ili stvarno 
predstavlja povredu dostojanstva službenika 
i namještenika, a koje uzrokuje strah ili 
neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo 
okruženje za drugog službenika i 
namještenika.  
      Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga 
članka smatra se i diskriminirajuće ponašanje 
kojim se državni službenik i namještenik 
izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji 
položaj od drugih službenika i namještenika 
na temelju rase, boje kože, spola, spolnog 
opredjeljenja, bračnog stanja, porodičnih 
obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili 
drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog 
podrijetla, imovnog stanja, rođenja, 
društvenog položaja, članstva ili ne članstva 
u političkoj stranci, članstva ili ne članstva u 
sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.  
      Spolno uznemiravanje je svako verbalno, 
neverbalno ili fizičko ponašanje spolne 
naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja 
povredu dostojanstva službenika i 
namještenika, a koje uzrokuje strah ili 
neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo 
okruženje. Ponašanje kojim se narušava 
dostojanstvo osobe državnih službenika i 
namještenika smatra se namjerno ili nehajno 
ponašanje koje primjerice uključuje:  

-  ogovaranje, širenje glasina ili 
kleveta o drugome,  

- uvrede, prijetnje, psovke i 
omalovažavanje,  

- seksističko ponašanje kojim se 
osobe drugog spola ili spolnog 
opredjeljenja nazivaju društveno 
neprimjerenim izrazima s ciljem 
isticanja njihovih spolnih obilježja 
ili spolnog opredjeljenja, šali na 
njihov račun ili pokušava ostvariti 
neželjeni tjelesni kontakt,  

- namjerno uskraćivanje informacija 
potrebnih za rad, ili pak davanje 
dezinformacija, i  

- dodjeljivanje besmislenih, 
nerješivih, omalovažavajućih 
zadataka ili ne dodjeljivanje 
zadataka. 

  
Članak 78. 

Za državna tijela s manje od 20 zaposlenih 
čelnik gradskog tijela nadležnog za službeničke 
odnose imenovat će posebnu ovlaštenu osobu 
na razini gradskih tijela.  

Osoba iz stavka 1. ovog članka imenuje se 
uz prethodno pribavljenu suglasnost sindikata 
potpisnika ako imaju članove zaposlene u 
gradskom tijelu u kojem se on imenuje.  

Nadređeni državni službenik i sindikalni 
povjerenik dužni su o svakoj pritužbi o povredi 
dostojanstva državnog službenika i 
namještenika obavijestiti ovlaštenu osobu od 
poslodavca. 

  
Članak 79. 

Ovlaštena osoba dužna je, ovisno o naravi i 
težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od 
osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu 
i poduzeti sve potrebne mjere primjerene 
pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka 
uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako 
utvrdi da ono postoji.  
          Ukoliko poslodavac ne provede 
predložene mjere za sprječavanje 
uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako 
su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, 
državni službenik i namještenik ima pravo 
prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod 
uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana 
zatražio zaštitu pred nadležnim sudom. 

  
Članak 80. 

U svrhu stvaranja ozračja tolerancije, 
razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe 
državnih službenika i namještenika u državnoj 
službi poslodavac će voditi posebnu brigu o 
informiranju, osvješćivanju i senzibiliziranju 
zaposlenih u državnim tijelima za problematiku 
zaštite dostojanstva, te edukaciji ovlaštenih 
osoba. 

  
9. INFORMIRANJE 

  
Članak 81. 

 Čelnik gradskog tijela je dužan službeniku i 
namješteniku, odnosno sindikalnom povjereniku, 
osigurati informacije koje su bitne za socijalni 
položaj službenika i namještenika, a posebno: 
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- o odlukama koje utječu na 
socijalni položaj službenika i 
namještenika, 

- o rezultatima rada,  o prijedlozima 
odluka i općih akata kojima se u 
skladu s ovim Ugovorom uređuju 
osnovna prava i obveze iz službe 
odnosno rada, 

- o mjesečnim obračunima plaća 
službenika i namještenika, uz 
njihov pristanak. 

 
10. DJELOVANJE I UVJETI RADA  
  SINDIKATA 

  
Članak 82. 

Gradska tijela obvezuju se da će osigurati 
provedbu svih prava iz oblasti sindikalnog 
organiziranja utvrđenih u Ustavu Republike 
Hrvatske, konvencijama Međunarodne 
organizacije rada, zakonima i ovim 
Ugovorom. 
  

Članak 83. 
 Čelnik gradskog tijela se obvezuje da neće 
svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji 
način onemogućiti sindikalni rad, sindikalno 
organiziranje i pravo službenika i 
namještenika da postane članom sindikata. 
 Povredom prava na sindikalno 
organiziranje smatrat će se svaki pritisak od 
strane župana na službenike i namještenike, 
članove sindikata, da istupe iz sindikalne 
organizacije. 
   

Članak 84. 
 Sindikat se obvezuje da će svoje 
djelovanje provoditi sukladno Ustavu, 
konvencijama Međunarodne organizacije rada, 
zakonima i ovom Ugovoru. 
  

Članak 85. 
 Sindikat je dužan obavijestiti čelnika 
gradskog tijela o izboru odnosno imenovanju 
sindikalnih povjerenika i drugih sindikalnih 
predstavnika. 
  

Članak 86. 
 Aktivnost sindikalnog povjerenika ili 
predstavnika u gradskom tijelu ne smije biti 
sprječavana ili ometana, ako djeluje u skladu s 
konvencijama Međunarodne organizacije rada, 
zakonima, drugim propisima i ovim 
Ugovorom. 
  

Članak 87. 
 Sindikalni povjerenik ima pravo na 
naknadu plaće za obavljanje sindikalnih 
aktivnosti i to tri sata po članu sindikata 
godišnje. 
 Sindikalni povjerenik ima pravo na 
naknadu plaće za puno radno vrijeme na 
svakih 700 članova Sindikata. 
 Čelnik gradskog tijela ili osoba koju on 
ovlasti, dužan je sindikalnom povjereniku, 
pored prava iz stavka 1. ovoga članka, 
omogućiti i izostanak iz službe odnosno s rada 

uz naknadu plaće zbog pohađanja sindikalnih 
sastanaka, tečajeva, osposobljavanja, seminara, 
kongresa i konferencije, kako u zemlji, tako i u 
inozemstvu. 
 Svaka ozljeda sindikalnog povjerenika 
prilikom obavljanja sindikalnih dužnosti smatra 
se ozljedom na radu. 
 Prava sindikalnog povjerenika iz stavka 1. i 2. 
ovog članka međusobno se isključuju. 
  

Članak 88. 
 Kada sindikalni povjerenik iz članka 86. dio 
svoga radnog vremena posvećuje sindikalnim 
zadaćama, a dio svojim redovnim radnim 
obvezama, tada se njegove obveze iz službe 
odnosno radnog odnosa uređuju pisanim 
sporazumom zaključenim između Sindikata i 
čelnika gradskog tijela. 
  

Članak 89. 
 Sindikalni povjerenik ne može zbog 
obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na 
odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u 
odnosu na druge službenike i namještenike. 
  

Članak 90. 
 Za vrijeme obnašanja dužnosti sindikalnog 
povjerenika i šest mjeseci po isteku te dužnosti, 
sindikalnom povjereniku u gradskom tijelu ili 
službi bez suglasnosti Sindikata ne može prestati 
služba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se 
on može bez njegove suglasnosti premjestiti na 
drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog 
gradskog tijela, odnosno premjestiti na rad izvan 
mjesta njegova stanovanja, pokrenuti protiv njega 
postupak zbog povrede službene dužnosti, kao ni 
udaljiti iz službe odnosno s rada do okončanja 
kaznenog postupka. 
  

Članak 91. 
 Prije donošenja odluka važnih za položaj 
lokalnih službenika i namještenika, čelnik 
gradskog tijela mora o tome obavijestiti 
sindikalnog povjerenika ili drugog ovlaštenog 
predstavnika Sindikata o tome i mora mu 
priopćiti podatke važne za donošenje odluke i 
sagledavanje njezina utjecaja na položaj 
službenika i namještenika. 
 Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka 
smatraju se osobito odluke o: 

- donošenju, izmjeni i dopuni akata 
lokalnih tijela kojima se reguliraju 
prava iz rada i po osnovi rada 
službenika i namještenika (odluke o 
unutarnjem ustrojstvu, i pravilnici o 
unutarnjem redu upravnih tijela i 
službi i dr.), 

- planu zapošljavanja, premještaju i 
otkazu službe odnosno rada 
službenika i namještenika, 

- mjerama u vezi sa zaštitom zdravlja i 
sigurnosti na radu službenika i 
namještenika, 

- mjerama u vezi sa zaštitom zdravlja i 
sigurnosti na radu službenika i 
namještenika, 
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- uvođenje nove tehnologije te 
promjene u organizaciji i načinu 
rada, 

- planu godišnjih odmora, 
- rasporedu radnog vremena, 
- noćnom radu, 
- naknadama za izume i tehničko 

unapređenje, 
- donošenju programa zbrinjavanja 

viška namještenika i dr. 
Sindikalni povjerenik ili drugi ovlašteni 

predstavnik Sindikata može se o dostavljenom 
prijedlogu odluka iz stavka 1. ovog članka 
očitovati u roku osam dana. 

Čelnik gradskog tijela, prije donošenja 
odluke iz stavka 1. ovoga članka, je dužan 
razmotriti dostavljene primjedbe sindikalnog 
povjerenika. 

U slučaju donošenja odluka protivno 
odredbama stavka 1., 3. i 4. ovog članka 
komisija nadležna za tumačenje i praćenje 
primjene ovog Ugovora obavijestit će odmah 
Gradsko poglavarstvo i Sindikat državnih i 
lokalnih upravi, u smislu odredbe članka 115. 
stavka 7. i 8. ovog Ugovora. 
  

Članak 92. 
 Čelnik gradskog tijela je dužan razmotriti 
prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve 
Sindikata u vezi s ostvarenjem prava, obveza i 
odgovornosti iz rada i po osnovi rada i o 
zauzetim stajalištima dužan je u roku osam 
dana od primitka prijedloga, inicijative, 
mišljenja i zahtjeva pismenim putem izvijestiti 
Sindikat. 
 Čelnik gradskog tijela ili osoba koju on 
ovlasti, dužan je na zahtjev sindikalnog 
povjerenika primiti ga na razgovor i s njim 
razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i 
materijalnu problematiku službenika i 
namještenika, najkasnije u roku od 8 dana od 
predaje pismenog zahtjeva za prijam. 
  

Članak 93. 
 Čelnik gradskog tijela je dužan, bez 
naknade, osigurati za rad Sindikata najmanje 
sljedeće uvjete: 

- prostoriju za rad u pravilu 
odvojenu od mjesta rada i 
odgovarajući prostor za 
održavanje sindikalnih sastanaka, 

- pravo na korištenje telefona, 
telefaksa, interneta te drugih 
raspoloživih tehničkih pomagala, 

- slobodu sindikalnog izvješćivanja 
i podjelu tiska, 

- obračun i ubiranje sindikalne 
članarine, a po potrebi i drugih 
davanja preko isplatnih lista u 
računovodstvu odnosno prilikom 
obračuna plaća doznačiti 
članarinu na račun Sindikata, a 
temeljem pisane izjave članova 
Sindikata (pristupnica i sl.), 

- oglasne ploče o svom trošku na 
mjestu dostupnom najvećem 
broju službenika i namještenika. 

 Strane su suglasne da će se u onim državnim 
tijelima  kojima postoji stalna veza s internetom i 
odgovarajuća tehnička infrastruktura (računalna 
oprema, lokalna mreža), sindikalnom povjereniku 
omogućiti pristup internetu bez naplate. 
  

Članak 94. 
 Čelnik gradskog tijela je dužan sindikalnom 
povjereniku ili drugom ovlaštenom predstavniku 
sindikata jednom u šest mjeseci omogućiti 
održavanje sastanka u radnom vremenu. 
  

Članak 95. 
 Sindikalni čelnik koji profesionalno obavlja 
dužnost predsjednika Sindikata i kojemu za 
vrijeme obnašanja dužnosti prestaje služba 
odnosno radni odnos, ima se pravo nakon isteka 
mandata, ako ponovno ne bude imenovan na tu 
funkciju, vratiti natrag u službu odnosno u radni 
odnos sukladno svojoj stručnoj spremi. 
 Prestanak službe odnosno radnog odnosa i 
povrat u službu uređuje se pismenim 
sporazumom zaključenim između Sindikata i 
čelnika gradskog tijela odnosno druge osobe koju 
on za to ovlasti. 
  

Članak 96. 
 U provođenju mjera zaštite na radu sindikalni 
povjerenik ima pravo i obvezu osobito: 

- sudjelovati u planiranju mjera za 
unaprjeđivanje uvjeta rada, 

- biti informiran o svim promjenama 
od utjecaja na sigurnost i zdravlje 
službenika i namještenika, 

- primati primjedbe službenika i 
namještenika na primjenu propisa i 
provođenja mjera zaštite na radu, 

- biti nazočan inspekcijskim 
pregledima i informirati inspektora o 
svim zapažanjima službenika i 
namještenika, 

- pozvati inspektora zaštite na radu 
kada ocijeni da su ugroženi život i 
zdravlje službenika i namještenika, a 
tijelo regionalne ili državne vlasti to 
propušta ili odbija učiniti, 

- školovati se za obavljanje poslova 
zaštite na radu, stalno proširivati i 
unapređivati svoje znanje, pratiti i 
prikupljati informacije odgovarajuće 
za rad na siguran način, 

- staviti prigovor na inspekcijski nalaz 
i mišljenje, 

- svojom aktivnošću poticati ostale 
službenike i namještenike za rad na 
siguran način. 

 Ukoliko u državnom tijelu nije izabran 
povjerenik zaštite na radu u skladu s propisima s 
područja zaštite na radu u roku od 90 dana od 
početka primjene ovoga Ugovora povjerenika 
zaštite na radu može imenovati sindikat. 
   

11.MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH  
 RADNIH SPOROVA 

  
Članak 97. 

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova 
između potpisnika ovoga Ugovora koje nije bilo 
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moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, 
mora se provesti postupak mirenja. 
  

Članak 98. 
 Postupak mirenja provodi mirovno vijeće. 
 Mirovno vijeće ima pet članova. 
 Stranke su suglasne da će izbor petog člana 
mirovnog vijeća kao predsjednika povjeriti 
dekanu Pravnog fakulteta u Zagrebu ili osobi 
koju on ovlasti. 
  

Članak 99. 
 Postupak mirenja pokreće se na pisani 
prijedlog jednog od potpisnika ovoga 
Ugovora, a mora se dovršiti u roku od pet 
dana od dana pokretanja postupka mirenja. 
  

Članak100. 
 U postupku mirenja Mirovno vijeće ispitat 
će navode i prijedloge ugovornih strana, a po 
potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i 
saslušati stranke. 
 Mirovno vijeće sastavit će pisani prijedlog 
nagodbe. 
  

Članak 101. 
 Mirenje je uspjelo ako obje ugovorne 
strane prihvate pisani prijedlog nagodbe. 
 Nagodba u smislu odredbe stavka 1. ovoga 
članka ima pravnu snagu i učinke kolektivnog 
ugovora. 
  
12. MIRENJE U INDIVIDUALNIM 

RADNIM  
 ODNOSIMA 

  
Članak 102. 

Ugovorne strane suglasne su da će sve 
individualne radne sporove rješavati mirenjem 
na način i po postupku predviđenim 
Pravilnikom o mirenju u individualnim radnim 
sporovima. 

Ugovorne strane suglasne su da će u roku 
od 90 dana od potpisivanja ovoga Ugovora 
donijeti Pravilnik o mirenju u individualnim 
radnim sporovima. 

Stručne i organizacijsko-administrativne 
poslove u postupku mirenja iz stavka 1. ovoga 
članka obavljat će tajnik kojeg imenuje 
poslodavac iz redova službenika uz prethodnu 
suglasnost sindikata. 

  
 13. ŠTRAJK 

  
Članak 103. 

Ako postupak mirenja ne uspije, Sindikat 
ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga se 
svrhom zaštite i promicanja socijalnih interesa 
svojih članova. 

Za organizaciju i provedbu štrajka Sindikat 
koristi sindikalna pravila o štrajku. 
  

Članak104. 
 Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj 
strani najkasnije tri dana prije početka štrajka. 

 U pismu u kojem se najavljuje štrajk moraju 
se naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i 
vrijeme početka štrajka. 
  

Članak 105. 
 Pri organiziranju i poduzimanju štrajka, 
organizator i sudionici štrajka moraju voditi 
računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava 
i sloboda drugih, a osobito o osiguranju života, 
zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine. 
  

Članak 106. 
 Najkasnije na dan najave štrajka sindikat 
mora objaviti pravila o poslovima na kojima se 
rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka. 
  

Članak 107. 
 Na prijedlog Gradskog poglavarstva, sindikat 
i Poglavarstvo sporazumno izrađuju i donose 
pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za 
vrijeme štrajka. 
 Pravila iz stavka 1. ovoga članka sadrže 
naročito odredbe o radnim mjestima i broju 
službenika i namještenika koji na njima moraju 
raditi za vrijeme štrajka, a s ciljem omogućavanja 
obnavljanja rada nakon završetka štrajka odnosno 
s ciljem nastavka obavljanja poslova koji su 
prijeko potrebni, osobito radi sprječavanja 
ugrožavanja života, osobne sigurnosti ili zdravlja 
pučanstva. 
  

Članak 108. 
 Ako se o pravilima o poslovima koji se ne 
smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne 
suglasnost, pravila će utvrditi arbitraža sastav 
koje se utvrđuje odgovarajućom primjenom 
članka 98. ovoga Ugovora. 
 Pravila iz stavka 1. ovoga članka arbitraža je 
dužna donijeti u roku od 8 dana od dana dostave 
prijedloga arbitraži. 
  

Članak 109. 
 Ako Gradsko poglavarstvo nije predložio 
utvrđivanje pravila iz članka 107. ovoga Ugovora 
do dana početka postupka mirenja, postupak 
utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do 
dana okončanja štrajka. 
  

Članak 110. 
 Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen 
od predstavnika organizatora štrajka koji je dužan 
na pogodan način očitovati se strani protiv koje je 
štrajk organiziran, kako bi se nastavili pregovori 
u svrhu mirnog rješenja spora. 
 Članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti 
raspoređeni na rad za vrijeme štrajka. 
  

Članak 111. 
 Organiziranje štrajka ili sudjelovanje u 
štrajku sukladno odredbama ovoga ugovora ne 
predstavlja provedbu službene odnosno radne 
dužnosti. 
  

Članak 112. 
 Službenik i namještenik ne smije biti stavljen 
u nepovoljniji položaj u odnosu na druge 
službenike i namještenike zbog organiziranja ili 
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sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno 
odredbama ovoga Ugovora, a niti smije biti ni 
na koji način prisiljen sudjelovati u štrajku, 
ako to ne želi. 

  
Članak 113. 

 Ugovorne strane suglasne su da čelnik 
gradskog tijela može od mjerodavnog suda 
zahtijevati zabranu štrajka koji je organiziran 
protivno odredbama ovoga Ugovora. 
  
  13.  SOCIJALNI MIR 

  
Članak 114. 

 Ugovorne strane za vrijeme trajanja ovoga 
Ugovora obvezuju se na socijalni mir. 
 Izuzetno, dozvoljen je štrajk solidarnosti 
uz najavu, prema odredbama ovoga Ugovora, 
ili korištenje drugih metoda davanja sindikalne 
potpore zahtjevima zaposlenih u određenoj 
drugoj djelatnosti. 
   
13. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE 
   OVOGA UGOVORA 

  
Članak 115. 

 Za tumačenje odredaba i praćenje primjene 
ovoga Ugovora ugovorne strane imenuju 
zajedničku komisiju u roku od 30 dana od 
dana potpisa ovoga Ugovora. 
 Komisija ima šest članova od kojih svaka 
ugovorna strana imenuje tri člana. 
 Komisija donosi pravilnik o radu. 
 Sve odluke komisija donosi većinom 
glasova. 
 Komisija je dužna odgovoriti na 
postavljeni upit u pravilu u roku 60 dana od 
dana zaprimanja upita. 
 Ugovorne strane dužne su se pridržavati 
danog tumačenja. 
 Komisija će jednom u šest mjeseci 
izvijestiti Poglavarstvo i Sindikat o stanju na 
području primjene Ugovora s obzirom na 
poštivanje njegovih odredbi, u cilju 
identificiranja možebitnih zapreka za 
ostvarivanje prava službenika i namještenika i 
davati prijedloge ugovornim stranama za 
izmjenu spornih članaka Ugovora. 
 Poglavarstvo i Sindikat razmotrit će 
slučajeve sustavnog kršenja Ugovora radi 
prevencije mogućih sudskih sporova i odrediti 
mjere za njegovu provedbu. 
 Sjedište komisije je pri Gradskom 
poglavarstvu Grada Iloka. 
  
  15. SOCIJALNI DIJALOG 
  

Članak 116. 
 Prepoznajući i vrednujući stečevine 
socijalnog dijaloga i potrebu uključivanja 
predstavnika nevladinih udruga i akademske 
zajednice u pregovore i raspravu o pitanjima 
kojim se izravno ili neizravno utječe na 
djelotvornost i kvalitetu rada gradskih službi 
kao servisa građana te određenih specifičnih 
pitanja koja se odnose na status državnih 
službenika i namještenika, Gradsko 

poglavarstvo i Sindikat će nastojati, kada za to 
postoji interes jedne od ugovornih strana, u 
raspravu o pojedinim pitanjima iz kolektivnog 
ugovora uključiti predstavnike nevladinih udruga 
i akademske zajednice, radi omogućavanja 
njihova doprinosa kvaliteti pojedinih rješenja iz 
kolektivnog ugovora. 
 Svaka ugovorna strana može predložiti 
najviše tri predstavnika nevladinih udruga i 
akademske zajednice radi njihova uključivanja u 
raspravu o pitanjima koja su predmet kolektivnih 
pregovora i radna tijela ustrojena radi razmatranja 
određenih specifičnih pitanja. 
 Predstavnici nevladinih udruga i akademske 
zajednice u pregovorima imaju status 
dobronamjernih savjetnika i ne mogu izvještavati 
javnost o tijeku i rezultatima rasprave i 
pregovora, bez odobrenja ugovorne strane koja ih 
je predložila. 
  
16. DOPRINOS SOLIDARNOSTI 

  
Članak 117. 

 Ovim Ugovorom utvrđuje se obveza lokalnih 
službenika i namještenika koji nisu članovi 
sindikata potpisnika ovoga Ugovora da za 
vrijeme važenja Ugovora plaćaju naknadu za 
povoljnosti ugovorene ovim Ugovorom (doprinos 
solidarnosti). 
 Visina doprinosa solidarnosti iznosi 0,65% 
neto plaće službenika i namještenika. 
 Podjelu sredstava fonda solidarnosti sindikati 
potpisnici ovog Ugovora utvrđuju međusobnim 
sporazumima, o čemu će obavijestiti čelnika 
gradskog tijela. 
   
17. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE  
 ODREDBE 
  

Članak 118. 
 Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada 
ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih 
strana. 
  

Članak 119. 
 Ovaj Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri 
godine. 
  

Članak 120. 
Svaka ugovorna strana može predložiti 

izmjene i dopune ovoga Ugovora. 
 U ime sindikata prijedlog izmjena i dopuna 
ovoga Ugovora podnosi Pregovarački odbor. 
 Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu 
i dopunu ovoga ugovora mora se pisano očitovati 
u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te 
mora pristupiti pregovorima o predloženoj 
izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana 
primitka prijedloga. 
 Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne 
postupi u skladu sa odredbama stavka 3. ovoga 
članka, smatrat će se da su ispunjeni uvjeti za 
promjenu odredaba ovog Ugovora o postupku 
mirenja. 
  

Članak 121. 
 Svaka strana može otkazati ovaj Ugovor. 
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 Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave 
otkaza drugoj strani. 
  

Članak 122. 
 Pregovore o obnovi ovoga Ugovora strane 
će započeti najmanje 60 dana prije isteka roka 
na koji je sklopljen. 
  

Članak 123. 
 Nakon donošenja zakona kojim će se 
urediti plaće državnih službenika, Gradsko 
poglavarstvo Grada Iloka i Sindikat državnih 
lokalnih službenika i namještenika započet će 
s pregovorima o usklađivanju ovoga Ugovora 
s odredbama navedenog zakona. 
  

Članak 124. 
 Pregovore o obnovi ovoga Ugovora strane 
će započeti najmanje 60 dana prije isteka roka 
na koji je sklopljen. 
  

Članak 125. 
 Ovaj ugovor stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
  

 
ZA GRADSKO POGLAVARSTVO 

 GRADA ILOKA 
GRADONAČELNIK: 

Ivan Plazonić 
 
 
 

ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I 
LOKALNIH SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA RH 
PREDSJEDNIK: 

Boris Pleša 
  
     
 
 

PODRUŽNICA LOKALNIH           
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ILOK 

POVJERENIK: 
Janja Mandarić 

   
        
 
 

  
  
 
 
 Temeljem članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko poglavarstvo grada Iloka 
na svojoj 72. izvanrednoj sjednici održanoj 13. 
svibnja 2009. godine donosi: 
  

ODLUKU 
o tretiranju komaraca 

  
Članak 1. 

 Grad Ilok će, u svrhu sustavne kontrole 
komaraca na području Vukovarsko-srijemske 
županije, nastaviti njihovo tretiranje, 
provođenjem zajedničke akcije, sukladno 
zakonskoj regulativi. 
  

 
 
 

 
Članak 2. 

Ukupan trošak provedbe akcije tretiranja 
komaraca snosit će u jednakom omjeru 
Vukovarsko-srijemska županija i Grad Ilok, a 
točan udjel u 50%-tnom trošku, koji je Grad 
dužan platiti, izračunat će se na temelju ukupne 
površine koja će biti tretirana. 
  

Članak 3. 
 Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
  
KLASA: 351-01/09-01/05 
URBROJ: 2196/02-04-09-02 
Ilok, 13. svibnja 2009. godine 
 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
POGLAVARSTVA: 

Ivan Plazonić, dipl. oecc. 
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 

IZVJEŠĆE O STAVLJANJU MANDATA 
VIJEĆNIKA U MIROVANJE 

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE 
ANDRIJAŠEVCI,  

I VERIFIKACIJA MANDATA NOVOG 
VIJEĆNIKA 

 
 Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 10/02, 
155/02, 45/03, 43/04, 40/05 – pročišćeni tekst i 
109/07., dalje Zakon) i prijedloga koalicijske liste 
DC, HDSSB, SDP I HNS, Mandatna komisija 
izvješćuje Općinsko vijeće Općine Andrijaševci 
slijedeće 
 

I. 
1. MILAN DRAŽENOVIĆ, vijećnik 

Općine Andrijaševci izabran s 
koalicijske liste DC, HDSSB,SDP I 
HNS, stavio je svoj mandat u mirovanje 
02. lipnja 2009. godine, zbog obnašanja 
nespojive dužnosti, temeljem članka 8. 
zakona o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te se verificira 
mandat MARKA BIĆANIĆA s iste 
koalicijske liste. 

                                            
II. 

     Izvješće Mandatne komisije objavit će se u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/6 
URBROJ: 2188/02-03/09-1-141 
Rokovci, 16. lipnja 2009. godine 
MANDATNA KOMISIJA  
 

PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE 
Josip Matorić 

 
 
 

 
IZVJEŠĆE O OSTAVCI  MANDATA 
VIJEĆNIKA, OPĆINSKOM VIJEĆU 

OPĆINE ANDRIJAŠEVCI, 
I VERIFIKACIJA MANDATA NOVOG 

VIJEĆNIKA 
 
 Na temelju članka 7.i 8. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01,10/02, 
155/02, 45/03, 43/04, 40/05 – pročišćeni tekst i 
109/07., dalje Zakon) i prijedloga Nezavisne liste 
nositelja Joze Škegre, Mandatna komisija 
izvješćuje Općinsko vijeće Općine Andrijaševci 
slijedeće: 

 
I. 

2. JOZO ŠKEGRO, prof., vijećnik Općine 
Andrijaševci izabran s Nezavisne 
općinske liste nositelja Joze Škegre, 
prof., podnio je ostavku na mandat 
vijećnika u Općinskom vijeću Općine 
Andrijaševci, te se sukladno čl. 8. st. 4. 
Zakona o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne 
samouprave verificira mandat MARIA 
NIKOLIĆA  s iste liste. 

 
II. 

      Izvješće Mandatne komisije objavit će se u 
„Službenom  vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/5 
URBROJ: 2188/02-03/09-01-141 
Rokovci, 16.06.2009. godine 
MANDATNA KOMISIJA 
 

PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE 
Josip Matorić 

 
 
 
        
 Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, te čl. 26. 
Statuta Općine Andrijaševci, Općinsko vijeće na 
svojoj sjednici održanoj 16. lipnja 2009.godine 
donosi: 
 

O D L U K U 
o izboru članova Mandatne komisije 

 
I. 

 Za članove Mandatne komisije izabrani su: 
 

- JOSIP MATORIĆ, predsjednik 
- MARIO NIKOLIĆ,član 
- RUŽICA BRANKOVIĆ, prof.psih. 
         član 

 
II. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/1 
URBROJ: 2188/02-03/09-1-141 
Rokovci, 16. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 
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 Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, te čl. 26. 
Statuta Općine Andrijaševci, Općinsko vijeće na 
svojoj sjednici održanoj 16. lipnja 2009.godine, 
donosi: 
 

O D L U K U 
o izboru članova Odbora za izbor i 

imenovanje  
 

I. 
Za članove Odbora za izbor i imenovanje 

izabrani su: 
 
 - MARIO NIKOLIĆ, predsjednik 
 - RUŽICA BRANKOVIĆ,prof.psih.. 
   član 
 - MARKO LUKETIĆ, član 
 

II. 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/2 
URBROJ: 2188/02-03/09-1-141 
Rokovci, 16. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
  

        
 

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, te čl. 26. 
Statuta Općine Andrijaševci, Općinsko vijeće na 
svojoj sjednici održanoj 16. lipnja 2009.godine,  
donosi: 
 

O D L U K U 
o izboru članova Odbora za Statut i poslovnik  

 
I. 

 Za članove Odbora za Statut i poslovnik 
izabrani su: 
 

- DINA RUKAVINA 
SOKOL,dr.med  - predsjednik 

- RUŽICA BRANKOVIĆ,prof.psih. 
član 

- MARKO TOMINAC, dipl.ing.  
         član 

 
II. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/4 
URBROJ: 2188/02-03/09-1-141 
Rokovci, 16. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 

 
  

 Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, te čl. 26. Statuta 
Općine Andrijaševci, Općinsko vijeće na svojoj 
sjednici održanoj 16. lipnja 2009.godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća i 

dva potpredsjednika Općinskog vijeća  
 

I. 
   Za predsjednika Općinskog vijeća izabrana je: 
 
 - DINA RUKAVINA SOKOL 
  

Za potpredsjednike Općinskog vijeća izabrani 
su: 
 
 - ANTUN JANČIĆ i 
 - MARKO BIĆANIĆ 
 

II. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/3 
URBROJ: 2188/02-03/09-1-141 
Rokovci, 16. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, 
na sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna 
održanoj 16. lipnja 2009. godine donijeta je:  
 

O D  L  U  K  A 
o izboru potpisnika financijskih 

dokumenata 
 

Članak 1. 
 Izabiru se potpisnici financijskih dokumenata 
Općine Cerna: 
 

1. Goran Begović 
2. Krešimir Majstorović 
3. Josip Kuterovac 

 
Članak 2. 

 Izabrane osobe potpisivat će dokumentaciju 
platnog prometa – po dvoje. 
 

Članak 3. 
Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/26 
URBROJ: 2212/04-02-09/1 
Cerna, 16. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Kuterovac,dipl.ing. 
 
                   
 
 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, 
na sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna 
održanoj 16. lipnja 2009. godine donijet je:  

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Prihvaća se izvješće Mandatnog 

povjerenstva o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće Općine Cerna s 
imenima 15 izabranih članova. 

2. Zaključak je sastavni dio zapisnika. 
 
KLASA: 013-03/09-01/27 
URBROJ: 2212/04-02-09/1 
Cerna, 16. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDAVATELJ 

              Janko Begović 
 
 
 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, 
na sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna 
održanoj 16. lipnja 2009. godine donijeta je:  
 

O D L U K A 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 
I. 

BRANKO STOJČIĆ, izabire se za 
predsjednika Odbora za izbor i imenovanje. 
 

II. 
Za članove Odbora za izbor i imenovanje 

izabiru se: 
 
1. Luja Nađ 
2. Mijo Strukar 
3. Tomislav Lozić 
4.   Josip Bošković 

 
KLASA:013-03/09-01/28 
URBROJ: 2212/04-02-09/1 
Cerna, 16. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVATELJ 
Janko Begović 

 
                       
 
 
 Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, 
na sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna 
održanoj 16. lipnja  2009. godine donijeta je:  
 

O D  L  U  K  A 
o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
I. 

 TOMAŠEVIĆ BONO, izabire se za 
predsjednika Mandatnog povjerenstva 
 

II. 
 Za članove Mandatnog povjerenstva izabiru 
se: 
 
1. Stjepan Marić - član 
2. Ivica Jurčević - član 
 
KLASA: 013-03/09-01/32 
URBROJ: 2212/04-02-09/1 
Cerna, 16. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVATELJ 
              Janko Begović 
 
     
  
      
 Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, 
na sjednici  Općinskog vijeća Općine Cerna 
održanoj 16. lipnja 2009. godine donijeta je:  
 

O D L U K A 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Cerna 
 

I. 
JOSIP KUTEROVAC,dipl.ing. izabire se za 

predsjednika Općinskog vijeća. 
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II. 
 Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA:013-03/09-01/29 
URBROJ: 2212/04-02-09/1 
Cerni, 16. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVATELJ 
              Janko Begović 
 
 
     
  
 Na temelju članka 21. Statuta Općine Cerna, 
na sjednici  Općinskog vijeća, Općine Cerna 
održanoj 16. lipnja 2009. godine donijeta je:  

O D L U K A 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Cerna 
 

Izabiru se potpredsjednici Općinskog vijeća, 
Općine Cerna: 
 
1. Branko Stojčić  
2. Bono Tomašević 
 
KLASA:013-03/09-01/30 
URBROJ: 2212/04-02-09/1 
Cerna, 16. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Kuterovac,dipl.ing. 
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OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Gradište 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01), te članka 5. i 30. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 4/02), 
Općinsko vijeće je na 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj dana 15.lipnja 2009. godine,  donijelo: 

 
O D L U K U 

o izboru Mandatne komisije 
 

I. 
 IVAN JOVANOVAC imenuje se za 
predsjednika Mandatne komisije. 
 

II. 
 Za članove Mandatne komisije imenuju se: 

1. Ivana Blaževac 
2. Krešimir Parašilovac 

 
III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
KLASA: 013-03/09-01/01 
URBROJ: 2212/06-09-02/01 
Gradište, 15. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDAVAJUĆI 

Mirko Brnada 
 
 
 
 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Gradište 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01), te članka 9. i 28. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 4/02), 
Općinsko vijeće je na 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj dana 15. lipnja 2009. godine,  donijelo: 

 
O D L U K U 

o izboru Odbora za izbor i imenovanje  
 

I. 
 JOSIP VRHOVAC imenuje se za 
predsjednika Odbora za izbor i menovanje. 
 

II. 
 Za članove Odbora za izbor i imenovanje 
imenuju se: 
 

1. Ivan Blaževac 

2. Željko Gagulić 
3. Antun Sarić 
4. Darko Vukoje 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/03 
URBROJ: 2212/06-09-02/01 
Gradište, 15. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
Mirko Brnada 

     
           
 

 
Temeljem članka 34. 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), članka 29. 
Statuta Općine Gradište („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/01), te 
članka 10. i 28. Poslovnika Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02), Općinsko vijeće je na 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 15. lipnja 
2009. godine, donijelo: 
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika i 

 potpredsjednika općinskog Vijeća  
 

I. 
 IVAN ČOLAKOVAC imenuje se za 
predsjednika Općinskog Vijeća. 
 

II. 
 Za potpredsjednika Općinskog Vijeća imenuje 
se ŽELJKO GAGULIĆ. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
KLASA: 013-03/09-01/04 
URBROJ: 2212/06-09-02/01 
Gradišta, 15. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
Mirko Brnada 

 



Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

63

OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Temeljem članka 28. Statuta Općine Ivankovo 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 11/01 i 4/06) i članka 17. i 69. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine 
Ivankovo na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. 
lipnja 2009. donosi: 
 

ODLUKU 
o izboru članova Mandatnog povjerenstva 

 
I. 

 U Mandatno povjerenstvo biraju se vijećnici: 
1. mr. sc. Adam Tisucki 
2. Ivan Škuba 
3. Dragica Žgela 
4. Stipe Ćenan, dr. vet. med. 
5. Ivan Koštić. 

 
II. 

 Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/1 
URBROJ: 2188/03-09-13 
Ivankovo, 8. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

mr. sc. Adam Tisucki 
 
 
 Temeljem članka 28. Statuta Općine Ivankovo 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 11/01 i 4/06) i članka 17. i 69. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine 
Ivankovo na konstituirajućoj sjednici održanoj 8. 
lipnja 2009. donosi: 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća  

Općine Ivankovo 
 

I. 
 Vijećnik mr. sc. Adam Tisucki iz Ivankova, J. S. 
Reljkovića 42, bira se za predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Ivankovo. 
 

II. 
 Rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

KLASA: 013-03/09-01/1 
URBROJ: 2188/03-09-14 
Ivankovo, 8. lipnja 2009. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICOM  
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Martin Matošević, ing. 

  
 
 Temeljem članka 28. Statuta Općine Ivankovo 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 11/01 i 4/06) i članka 17. i 69. Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća, Općinsko vijeće 
Općine Ivankovo na konstituirajućoj sjednici 
održanoj 8. lipnja 2009. donosi: 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Općinskog 

vijeća Općine Ivankovo 
 

I. 
 Za potpredsjednike Općinskog vijeća 
Općine Ivankovo biraju se vijećnici: 
 

Luca Petričušić, dr. med., i 
Martin Matošević, ing., 

 
II. 

 Rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/1 
URBROJ: 2188/03-09-15 
Ivankovo, 8. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

mr. sc. Adam Tisucki 
       
                                                                                                               

 Temeljem članka 28. Statuta Općine 
Ivankovo („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 11/01 i 4/06) i članka 
17. i 69. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, 
Općinsko vijeće Općine Ivankovo na 
konstituirajućoj sjednici održanoj 8. lipnja 
2009. donosi: 
 

ODLUKA 
o izboru članova Odbora za izbor i 

imenovanja 
 

I. 
 U odbor za izbor i imenovanja biraju se 
vijećnici: 

1. Marko Buranji 
2. Božo Raguž 
3. Luca Petričušić, dr. med. 
4. Jimoh Ajibola Akinyemi, dipl. ing. 
5. Ivan Zubčić. 

 
II. 

 Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

KLASA: 013-03/09-01/1 
URBROJ: 2188/03-09-16 
Ivankovo, 8. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

mr. sc. Adam Tisucki 
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OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 34. 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) i članka 18. 
točke 3. Statuta Općine Negoslavci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 
12/01, 4/04, 8/04 i 2/06), Općinsko vijeće Općine 
Negoslavci na svojoj sjednici održanoj dana 8. 
lipnja 2009. godine, donosi. 
 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Negoslavci 
 

I. 
Branko Abadžić izabran je za potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Negoslavci. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/06 
URBROJ: 2196/06-03-09 
Negoslavci, 8. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI: 
Stevan Popović 

 
 
 
 

Temeljem članka 32. i 34. stav 1. 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) i 
članka 18. točke 3. Statuta općine Negoslavci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 12/01, 4/04, 8/04 i 2/06), te članka 
11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Negoslavci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 12/01, 10/04, i 6/06) 
Općinsko vijeće Općine Negoslavci na svojoj 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 8. lipnja 
2009. godine, donosi. 
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika Vijeća Općine 

Negoslavci 
 

I. 
Vijećnik Milenko Stojnović, prof. bira se za 

predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Negoslavci. 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
 
 

 
KLASA: 021-05/09-01/05 
URBROJ: 2196/06-03-09 
Negoslavci, 8. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI: 
Stevan Popović 

 
 
 
 

Temeljem odredbe  članka 38. 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) i 
članka 28. Statuta općine Negoslavci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 
12/01, 4/04, 8/04 i 2/06), te članka 9. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Negoslavci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 
12/01, 10/04, i 6/06) Općinsko vijeće Općine 
Negoslavci na svojoj konstituirajućoj sjednici 
održanoj dana 8. lipnja 2009. godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
I. 

Osniva se Mandatno povjerenstvo Općine 
Negoslavci u sastavu: 
1) MIODRAG MIŠANOVIĆ, za predsjednika, 
2) BRANISLAV DANILOVAC, za člana, 
3) MIŠIĆ MILIVOJ, za člana. 
 

II. 
   Mandatno povjerenstvo podnosi na 
konstituirajućoj sjednici izvješće o provedenim 
izborima za članove Općinskog vijeća Općine 
Negoslavci održanim dana 17. svibnja 2005. 
godine, o izabranim vijećnicima te verifikaciji 
mandata. 
Povjerenstvo obavlja i ostale poslove prema 
Zakonu, Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

III. 
  Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 023-05/09-01/02 
URBROJ: 2196/06-03-09 
Negoslavci, 8. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆA: 
Danka Miodragović, dipl. iur. 

 
 
 
 

Temeljem članka 27. i 32. 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), članka 19. 
Statuta općine Negoslavci („Službeni vjesnik“ 
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Vukovarsko-srijemske županije broj: 8/04 i 2/06) 
i članka 5. i 6. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Negoslavci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01, 
10/04, i 6/06) Općinsko vijeće Općine 
Negoslavci na svojoj sjednici održanoj dana 8. 
lipnja 2009. godine, donosi: 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I.  
Usvaja se Izvješće Mandatnog povjerenstva o 

osvojenim mandatima svih 13 Vijećnika na 
izborima održanim dana 17. svibnja 2009. godine 
za članove Općinskog vijeća Općine Negoslavci. 

 
II. 

Verificiraju se mandati svim izabranim 
Vijećnicima i to: 

1. Milenko Stojnović, SDSS, 
2. Miloš Rodić, SDSS, 
3. Dušan Šarčević, SDSS, 
4. Milivoj Mišić, SDSS, 
5. Miodrag Mišanović, SDSS, 
6. Branislav Danilovac, SDSS, 
7. Živko Korkutović, SDSS, 
8. Stevan Popović, SDSS, 
9. Branko Abadžić, SDSS, 
10. Dimitrije Božičković, SDSS, (zamjenik) 
11. Cvijetin Lukić, NSS 
12. Goran Milošević, NSS, 
13. Dragan Lazić, NSS. 

 
III. 

Utvrđuje se da je Dušan Jeckov nosilac liste 
SDSS-a, zbog izbora na dužnost Općinskog 
načelnika te nespojivosti dužnosti prema članku 
9. i 10. Zakona o izborima općinskih načelnik, 
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada 
Zagreba (NN br. 109/07 i 125/08), dana 
22.05.2009. godine podnio i propisno ovjerio 
ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća. 

Utvrđuje se da je SDSS temeljem članka 8. 
stav 2. Zakona o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (NN br. 33/01 i dr.), odabrala za 
zamjenika Dimitriju Božičković koji će obnašati 
dužnost Vijećnika umjesto Dušana Jeckov. 

 
IV. 

 Ovaj zaključak je sastavni dio zapisnika 
konstituirajuće sjednice i objavit će se u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/___ 
URBROJ: 2196/06-03-09-1 
Negoslavci, 8. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆA: 
Danka Miodragović, dipl. iur. 

 
 
 

 
Temeljem članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08 i 36/09) članka 28. točke 3. Statuta 
Općine Negoslavci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01, 4/04, 
8/04 i 2/06), te članka 9. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Negoslavci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01, 
10/04, i 6/06) Općinsko vijeće Općine 
Negoslavci na svojoj konstituirajućoj sjednici 
održanoj dana 8. lipnja 2009. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 
I. 

Osniva se Povjerenstvo (Odbor) za izbor i 
imenovanje Općine Negoslavci i u isti se 
imenuju: 
1) ŠARČEVIĆ DUŠAN, za predsjednika, 
2) MILOŠ RODIĆ, za člana, 
3) STEVAN POPOVIĆ, za člana. 
 

II. 
 Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove  
- predlaže izbor predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 
- obavlja ostale poslove utvrđene Statutom 

Općine i Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
KLASA: 023-05/09-01/04 
URBROJ: 2196/06-03-09 
Negoslavci, 8. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI: 
Stevan Popović 

 
 

 
 

Na temelju članka 40. 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) i članka 31.c), d) 
i e) Statuta Općine Negoslavci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 
12/01, 4/04, 8/04, 2/06 i 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Negoslavci na svojoj 1. konstituirajućoj 
sjednici održanoj dana 8. lipnja 2009. godine, 
donosi: 
 

O D L U K U 
 

I. 
Utvrđuje se da je DUŠAN JECKOV iz 

Negoslavaca, Željeznička 12, izabran za 
Načelnika Općine Negoslavci na neposrednim 
izborima održanim dana 17. svibnja 2009. 
godine. 
 

II. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
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KLASA: 022-05/09-01/07 
URBROJ: 2196/06-03-09 
Negoslavci, 8. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI: 
Stevan Popović 

 
 
 

 
Na temelju članka 40. 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) i članka 31.c) i 
31.d) Statuta Općine Negoslavci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 
12/01, 4/04, 8/04, 2/06 i 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Negoslavci na svojoj 1. konstituirajućoj 
sjednici održanoj dana 8. lipnja 2009. godine, 
donosi: 
 

O D L U K U 
 

I. 
Utvrđuje se da je GORAN GUŽVIĆ iz 

Negoslavaca, Oslobađanje 13, izabran za 
Zamjenika načelnika Općine Negoslavci na 
neposrednim izborima održanim dana 17. svibnja 
2009. godine. 
 

II. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 022-05/09-01/08 
URBROJ: 2196/06-03-09 
Negoslavci, 8. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI: 
Stevan Popović 
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OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
    Temeljem članka 28. Statuta Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 1/09), te članka 5. Poslovnika Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 16/01), Općinsko vijeće Općine Nijemci na 
svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 
2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Mandatne komisije 

 
I. 

     Predsjednik i članovi Mandatne komisije su: 
 

1. VLADIMIR MAJSINGER – predsjednik 
2. STIPO MESELJEVIĆ – član 
3. PAVO JURKOVIĆ – član 

 
II. 

     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/01 
URBROJ: 2188/06-01-09-1 
Nijemci, 9. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICOM  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ranko Trivić 
 
 
 
 
    Temeljem članka 22. Statuta Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 01/06), te članka 10. Poslovnika Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 16/01), Općinsko vijeće Općine Nijemci na 
svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 
2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Nijemci 
 

I. 
     Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 
imenuje se: 

- VLADIMIR MAJSINGER 
 

II. 
     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 021-05/09-01/02 
URBROJ: 2188/06-01-09-1 
Nijemci, 9. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICOM 
   OPĆINSKOG VIJEĆA                                             

Ranko Trivić 
 
 
 
 

  
   Temeljem članka 28. Statuta Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 09/01), te članka 9. Poslovnika Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 16/01), Općinsko vijeće Općine Nijemci na 
svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 
2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje 

 
I. 

    Imenuju se članovi Odbora za izbor i imenovanje  u 
sastavu 
 

1. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ – 
predsjednik 

2. VJEKOSLAV BELAJEVIĆ – član 
3. TATJANA KNEŽEVIĆ – član 
4. PAVO JURKOVIĆ – član 

 
Peti član Odbora biti će imenovan na jednoj od 

idućih sjednica Općinskog vijeća, po primitku 
prijedloga oporbe, iz razloga što se predloženi član 
oporbe Mirko Jurišić nakon glasovanja o izboru 
zahvalio na ukazanoj časti te dao usmenu izjavu da ne 
prihvaća članstvo u ovom odboru. 

 
II. 

     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/03 
URBROJ: 2188/06-01-09-1 
Nijemci, 9. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICOM  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ranko Trivić 
 
 
 
     Temeljem članka 28. Statuta Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 01/06), te članka 11. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 16/01), 
Općinsko vijeće Općine Nijemci na konstituirajućoj 
sjednici održanoj 9. lipnja 2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova  Odbora za Statut i 

Poslovnik 
 

I. 
      Imenuje se Odbor za Statut i Poslovnik u sastavu: 
 

1. MILAN ŠPOLJARIĆ - predsjednik 
2. TATJANA KNEŽEVIĆ - član 
3. ZDRAVKO ČULINA - član 
4. STIPO MESELJEVIĆ -član 
5. STANKO MARCIKIĆ - član  
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II. 
    Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/04 
URBROJ: 2188/06-01-09-1 
Nijemci, 9. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vladimir Majsinger      

 
 
 
 
     Temeljem članka 28. Statuta Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 01/06), te članka 12. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 16/01), 
Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 
konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 2009. 
godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Odbora za proračun i financije 

 
I. 

            Imenuje se Odbor za Proračun i financije u 
sastavu: 
 

1. MARTA DŽIGUMOVIĆ - predsjednik 
2. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ - član 
3. ZDRAVKO ČULINA - član 
4. VJEKOSLAV BELAJEVIĆ -član 
5. RANKO TRIVIĆ - član  

 
II. 

    Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/05 
URBROJ: 2188/06-01-09-1 
Nijemci, 9. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Vladimir Majsinger 
 

 
  
 
    Temeljem članka 22. Statuta Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 01/06), te članka 13. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 16/01), 
Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 

konstituirajućoj sjednici održanoj 09. lipnja 2009. 
godine donosi 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju prvog potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Nijemci 
 

I. 
      Prvi Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine 
Nijemci je: 
 

1. PAVO JURKOVIĆ 
 

II. 
    Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/06 
URBROJ: 2188/06-01-09-1 
Nijemci, 9. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Vladimir Majsinger      
 
 
  

 
    Temeljem članka 22. Statuta Općine Nijemci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj: 01/06), te članka 13. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 16/01), 
Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 
konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja 2009. 
godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju drugog potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Nijemci 
 

I. 
      Drugi Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine 
Nijemci je: 
 

1. ZDRAVKO ČULINA 
 

II. 
    Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
KLASA: 021-05/09-01/07 
URBROJ: 2188/06-01-09-1 
Nijemci, 9. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Vladimir Majsinger 
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
    Temeljem članka 38. 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), članka 32. 
Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/06), te 
članak 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službeni  vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 01/06), Općinsko vijeće na 
konstituirajućoj sjednici, održanoj 9.lipnja 
2009.godine, donosi: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru predsjednika i članova 

Mandatne  komisije 
 

I. 
     Za predsjednika Mandatne komisije izabran 
je: 
 
TOMISLAV KOVAČIĆ 
 
Članovi su : 
1. ZVONKO LUČIĆ 
2. VESNA DRAGIĆ 
 

II. 
     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 023-01/09-04/03 
URBROJ: 2196/07-09-1 
Tompojevci, 9.lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆA SJEDNICOM  
PREDSTOJNICA UREDA DRŽAVNE 

UPRAVE 
Kata Tomljenović, dipl.iur. 

 
 
 
Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i 

područnoj ( regionalnog) samoupravi  („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 27. 
Statuta Općine Tompojevci  („Službeni  vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/06), te 
članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 01/06), Općinsko vijeće na 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 9. lipnja  
2009. godine, donijelo je: 

 
R  J  E  Š  E  NJ  E 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Tompojevci 

 
I. 

    Za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Tompojevci izabran je: 
 
DALIBOR BAJČI 

 
 

II. 
     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 023-01/09-04/06 
URBROJ: 2196/07-09-1 
Tompojevci, 9. lipnja 2009.godine 
 
PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marija Papuga 
    
 
 
 
     Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnog) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),  članka 32. 
Statuta Općine Tompojevci  („Službeni  vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/06), te 
članka 9. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 01/06), Općinsko vijeće na 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 9. lipnja  
2009. godine, donijelo je: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru predsjednika i članova 
Odbora za izbor i imenovanje 

Općine Tompojevci 
 

I. 
   Za predsjednika Odbora za izbor i imenovanje 
Općine Tompojevci izabran je: 
 
PETAR RUŠNOV 
 
Članovi su: 
 

1. DALIBOR BAJČI 
2. MARIJA PAPUGA 
3. MONIKA ŠTEFANAC 
4. DUBRAVKO MARTIĆ 

 
II. 

     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 023-01/09-04/07 
URBROJ: 2196/07-09-1 
Tompojevci, 9. lipnja 2009.godine 
 
PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marija Papuga 
 
 
 
 
    Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnog) samoupravi  („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),  članka 32 
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Statuta Općine Tompojevci  („Službeni  vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/06), te 
članka 11. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 01/06), Općinsko vijeće na 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 9. lipnja  
2009. godine, donijelo je: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru predsjednika i članova 
Odbora za Proračun i financije 

Općine Tompojevci 
 

I. 
     Za predsjednika Odbora za Proračun i 
financije Općine Tompojevci izabran je: 
 
TOMISLAV KOVAČIĆ 
 
Članovi su: 
 

1. ZVONKO LUČIĆ 
2. DALIBOR BAJČI 
3. PETAR RUŠNOV 
4. DUBRAVKO MARTIĆ 

 
II. 

     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 023-01/09-04/05 
URBROJ: 2196/07-09-1 
Tompojevci, 9. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

    
 
 
   Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnog) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),  članka 32. 
Statuta Općine Tompojevci  („Službeni  vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/06), te 
članka 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 01/06), Općinsko vijeće na 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 9. lipnja  
2009. godine, donijelo je: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru predsjednika i članova 

Odbora za Statut i Poslovnik 
Općine Tompojevci 

 
 
 

I. 
     Za predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik 
Općine Tompojevci izabran je: 
DALIBOR BAJČI 
 
Članovi su: 
 

1. PETAR RUŠNOV 
2. MONIKA ŠTEFANAC 
3. ZVONKO LUČIĆ 
4. MARIJA PAPUGA 

 
II. 

     Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 023-01/09-04/04 
URBROJ: 2196/07-09-1 
Tompojevci, 9. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dalibor Bajči 

 
 
 
 
     Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnog) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),  članka 27. 
Statuta Općine Tompojevci  („Službeni  vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/06), te 
članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 01/06), Općinsko vijeće na 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 9. lipnja 
2009. godine, donijelo je: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Tompojevci 
                                               

I. 
       Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Tompojevci izabran je: 
 
TOMISLAV KOVAČIĆ 
 

II. 
    Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 023-01/09-04/02 
URBROJ: 2196/07-09-1 
Tompojevci, 9. lipnja 2009. godine 
 
            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dalibor Bajči 
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OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05 i 109/07), članka 18. Statuta Općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 08/05 i 17/05) i članka 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 07/06), Općinsko vijeće Općine 
Tordinci na 1-oj konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Predsjednika i članova Mandatne 

komisije 
 

Članak 1. 
 Za predsjednika Mandatne komisije izabran je: 

- Kazimir Kovačević 
 

Članak 2. 
 Za članove Mandatne komisije izabrani su: 

- Ileš Horvat 
- Željko Ulm 

 
Članak 3. 

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 022-01/09-01/83 
URBROJ: 2188/13-09-01 
Tordinci, 12. lipnja 2009. godine 
 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICI  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TORDINCI 

Marin Belić 
 

 
 
 
 Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05 i 109/07), članka 18. Statuta Općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 08/05 i 17/05) i članka 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 07/06), Općinsko vijeće Općine 
Tordinci na 1-oj konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 
Članak 1. 

 Za predsjednika Povjerenstva za izbor i 
imenovanja izabran je: 

- Marin Belić 
 

Članak 2. 
 Za članove Mandatne komisije izabrani su: 

- Živko Adžić 
- Željko Ulm 

 
Članak 3. 

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 022-01/09-01/84 
URBROJ: 2188/13-09-01 
Tordinci, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICI  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TORDINCI 

Marin Belić 
 
 
 
 
 Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05 i 109/07), članka 18. Statuta Općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 08/05 i 17/05) i članka 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije br. 07/06), Općinsko vijeće Općine 
Tordinci na 1-oj konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Tordinci 
 

Članak 1. 
 Za predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Tordinci izabran je: 

- Marin Belić 
 

Članak 2. 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 022-01/09-01/85 
URBROJ: 2188/13-09-01 
Tordinci, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICI  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TORDINCI 

Marin Belić 
     
   
 
 
 Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05 i 109/07), članka 18. Statuta Općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 08/05 i 17/05) i članka 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 07/06), Općinsko vijeće Općine 
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Tordinci na 1-oj konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Tordinci 
 

Članak 1. 
 Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Tordinci izabran je: 

- Živko Adžić 
 

Članak 2. 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 022-01/09-01/86 
URBROJ: 2188/13-09-01 
Tordinci, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICI  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TORDINCI 

Marin Belić 
 
 
  
    
 Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 

129/05 i 109/07), članka 18. Statuta Općine 
Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 08/05 i 17/05) i članka 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tordinci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 07/06), Općinsko vijeće Općine 
Tordinci na 1-oj konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 12. lipnja 2009. godine donosi: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Tordinci 
 

Članak 1. 
 Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
tordinci izabran je: 

- Ileš Horvat 
 

Članak 2. 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 022-01/09-01/87 
URBROJ: 2188/13-09-01 
Tordinci, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICI  
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TORDINCI 

Marin Belić 
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OPĆINA TOVARNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 22. stavak 
4. Statuta Općine Tovarnik  i članka 5. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske 
županije broj: 14/01), Općinsko vijeće Općine 
Tovarnik na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj 10. lipnja 2009.godine donijelo je: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru Mandatne komisije Općine 

Tovarnik 
 

Članak  1. 
U Mandatnu komisiju izabiru se: 

          1. DAVOR BANDIĆ           -  predsjednik 
          2. IVANA LOVRIĆ             -   član 
          3. NIKOLA SALATOVIĆ  -   član 
 

Članak  2. 
     Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-04/01 
URBROJ: 2188/12-04/09-01 
Tovarnik, 10. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆA:   
PREDSTOJNICA UREDA DRŽAVNE 

UPRAVE 
Kata Tomljenović, dipl.iur. 

    
 
 
 Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09), članka 22. stavak 4. Statuta Općine 
Tovarnik i članka 9. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 14/01), 
Općinsko vijeće općine Tovarnik na svojoj 1. 
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2009. 
godine, donijelo je: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

Općine Tovarnik 
 

Članak  1. 
U Povjerenstvo za izbor i imenovanje izabiru 

se: 
 

1. DAVOR BANDIĆ -  predsjednik 
2. DRAGAN GRBEŠIĆ  -  član     
3. ŽELJKO SERAFINI - član 
4. IVAN SUŠAC -  član 
5. JASMIN BUDINSKI - član 

 
Članak  2. 

     Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 013-03/09-04/01 
URBROJ: 2188/12-04/09-02 
Tovarnik, 10. lipnja 2009.godine 
 

       PREDSJEDAVAJUĆI:  
Antun Vrančić 

 
                                                                          
  
 
Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 25. 
Statuta Općine Tovarnik i članka 12. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 
14/01), Općinsko vijeće Općine Tovarnik na 
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 10. 
lipnja 2009.godine donijelo je: 

 
R  J  E  Š  E  NJ  E 

o izboru predsjednika i dva potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Tovarnik 

 
Članak  1. 

 Za predsjednika Općinskog vijeća izabire se: 
- STIPO  MIJIĆ – 

 
Članak  2. 

 Za potpredsjednike Općinskog vijeća izabiru 
se: 

1. NIKOLA SALATOVIĆ 
2. STJEPAN FILIĆ 

 
                                Članak 3.  
  Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
  
KLASA: 013-03/09-04/01 
URBROJ: 2188/12-04/09-06 
Tovarnik, 10. lipnja 2009.godine  

 
PREDSJEDAVAJUĆI:  

Antun Vrančić  
 

 
 
 
Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj:  33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 22. stavak 
4. Statuta Općine Tovarnik i članka 9. Poslovnika 
općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni 
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vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 
14/01), Općinsko vijeće Općine Tovarnik na 
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 10. 
lipnja 2009.godine, donijelo je: 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

Općine Tovarnik 
 

Članak  1. 
 U Odbor za statut i poslovnik izabiru se: 

1. ANTUN VRANČIĆ - predsjednik i  
2. DARKO JOSIĆ -  član 
3. STJEPAN FILIĆ - član 
4. NIKOLA SALATOVIĆ - član 
5. IVANA LOVRIĆ -  član 

 
Članak  2. 

     Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA 013-03/09-04/01 
URBROJ:2188/12-04/09-03 
Tovarnik, 10. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Stipo Mijić 

                                                                                        
 
 
 
 Temeljem članka 90. Zakona o lokalnoj, 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 22. 

stavak 3. Statuta Općine Tovarnik i članka 37. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 14/01), Općinsko vijeće Općine 
Tovarnik na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj 10. lipnja 2009.godine donijelo je: 
 

O  D  L  U  K  U 
o profesionalnom obnašanju dužnosti 

načelnika i zamjenika načelnika Općine 
Tovarnik 

 
Članak  1. 

     Načelnik i zamjenik načelnika Općine 
Tovarnik će svoje dužnosti obavljati 
profesionalno. 
 

Članak  2. 
     Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 
načelnika i zamjenika načelnika Općine Tovarnik 
izabrane osobe ostvaruju pravo na osobni 
dohodak, te druga materijalna prava koja 
proizlaze iz Zakona o radu. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 080-02/09-04/01 
URBROJ: 2188/12-04/09-1 
Tovarnik, 10. lipnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Stipo Mijić 
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 19. točke 7. Statuta Općine 

Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije broj: 5/02. i 4/03.) i članka 5. 
Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Trpinja 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske 
županije broj: 4/03.), Općinsko vijeće Općine 
Trpinja na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 
15. lipnja 2009. godine, donosi: 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
 

 Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva 
o rezultatima izbora za Općinsko vijeće Općine 
Trpinja i verifikaciji mandata članova Općinskog 
vijeća Općine Trpinja. 
 
KLASA: 013-03/09-01/01 
URBROJ: 2196/08-01-09-91 
Trpinja, 15. lipnja 2009. godine 

                
PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA 
Danka Miodragović, dipl. iur. 

                                         
 

 
Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 

33/01.) i članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije broj: 4/03.), Općinsko vijeće 
Općine Trpinja, na konstituirajućoj  sjednici, 
održanoj dana 15. lipnja 2009. godine donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
o izboru Mandatne komisije 

 
I. 

 U Mandatnu komisiju izabrani su: 
 
1. ZORANARANČIĆ - za predsjednika, 
2. SLOBODAN ŽIVKOVIĆ - za člana, 
3. GAGULIĆ NIKOLA -  za člana. 

 
II. 

Ova odluka bit će objavljena u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/01 
UR. BROJ: 2196/08-01-09-91 
Trpinja, 15. lipnja 2009. godine 
 
                PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA 

    Danka Miodragović, dipl. iur. 
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K a z a l o (9-od 17. lipnja 2009. godine) 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
 

Statut Vukovarsko-srijemske županije  3 

Poslovnik Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 8 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 21 

Izvješće o provedenim izborima za Županijsku skupštinu Vukovarsko-srijemske županije i o 
imenima izabranih članova Županijske skupštine 21 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 23 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 23 

R ješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 23 

Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 23 

Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 24 

GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA  

 

Odluku o usvajanju financijskog izvješća Radija Ilok 25 

Odluku o davanju opreme na korištenje 25 

Odluku o davanju zgrade na korištenje 25 

Odluku o povratu zemljišta 25 

Odluku o proglašenju statusa općeg dobra z.k.ul.br. 3504, k.o. Ilok 26 

Odluku o proglašenju statusa općeg dobra z.k.ul.br. 3022, k.o. Ilok 26 

Odluku o proglašenju statusa općeg dobra z.k.ul.br. 1, k.o. Ilok 26 

Odluku o proglašenju statusa općeg dobra z.k.ul.br. 846, k.o. Bapska 40 

Odluku o proglašenju statusa općeg dobra z.k.ul.br. 1525, k.o. Bapska 40 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi z.k.ul.br.2474, k.o. Bapska 41 

Odluku o usvajanju Kolektivnog ugovora za lokalne službenike i namještenike u Gradu 
Iloku 41 

Odluku o usvajanju Kolektivnog ugovora za radnike „Komunalija“ d.o.o. 41 

Kolektivni ugovor za lokalne službenike i namještenike u Gradu Iloku 42 

Odluku o tretiranju komaraca 57 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Izvješće o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje Oćinskom vijeću Općine Andrijaševci i 
verifikacija mandata novog vijećnika 58 

Izvješće o ostavci  mandata vijećnika, Općinskom vijeću Općine Andrijaševci i verifikacija 
mandata novog vijećnika 58 

Odluka o izboru članova Mandatne komisije 58 

Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje  59 

Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik  59 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća i dva potpredsjednika Općinskog vijeća  59 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izboru potpisnika financijskih dokumenata 60 

Zaključak  60 

Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 60 

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 60 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Cerna 60 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cerna 61 

OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izboru Mandatne komisije 62 

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje  62 

Odluka o izboru predsjednika i  potpredsjednika Općinskog vijeća 62 

OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva 63 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 63 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 63 

Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 63 

OPĆINA NEGOSLAVCI  
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Negoslavci 64 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Negoslavci 64 

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 64 

Zaključak  64 

Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 65 

Odluka  65 

Odluka  66 

OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Rješenje o izboru Mandatne komisije 67 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 67 

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje 67 

Rješenje o imenovanju članova  Odbora za Statut i Poslovnik 67 

Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije 68 

Rješenje o imenovanju prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 68 

Rješenje o imenovanju drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 68 



Broj 9. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

78

 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne  komisije 69 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Tompojevci 69 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje Općine Tompojevci 69 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije Općine Tompojevci 69 

Rješenje  o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općine Tompojevci 70 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tompojevci              70 
OPĆINA TORDINCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Rješenje o izboru Predsjednika i članova Mandatne komisije 71 
Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 71 
Rješenje o izboru Predsjednika Općinskog vijeća Općine Tordinci 71 
Rješenje o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tordinci 71 
Rješenje o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tordinci 72 

OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Rješenje o izboru Mandatne komisije Općine Tovarnik 73 
Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Tovarnik 73 
Rješenje o izboru predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tovarnik 73 
Rješenje  o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općine Tovarnik 73 
Odluka o profesionalnom obnašanju dužnosti načelnika i zamjenika načelnika Općine Tovarnik 74 

OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  

Zaključak 75 
Odluka o izboru Mandatne komisije 75 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“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) 344-045 faks: (032) 
344-051  
Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur., Urednica: Katarina Radman 
 
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. vukovarsko-srijemska-zupanija.hr, e-mail: sluzbeni-vjesnik@hi.t-com.hr 
 
 


