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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANA 

  
       Temeljem čl. 23. st.1. i 4. Zakona o udrugama 
(„Narodne novine“ RH, broj 88/01 i 11/02), članaka 
30. i 41. Statuta Vukovarsko – srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko - srijemske 
županije, broj: 19/10) čl. 7. Odluke o izvršavanju 
Proračuna Vukovarsko – srijemske županije za 
2013. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 
srijemske županije, broj: 13/12), župan 
Vukovarsko-srijemske županije d o n o s i 
 

ODLUKU 
o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske 
potpore aktivnostima i projektima udruga u 

VSŽ 
 

Članak 1. 
     Temeljem čl. 4. „Povelje o suradnji Vukovarsko 
– srijemske županije i nevladinog, neprofitnog 
sektora“ („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske 
županije“ broj 1/05), te prijedloga Odbora za 
koordinaciju dodjele financijske potpore projektima 

udruga Vukovarsko – srijemske županije sredstva u 
razdjelu 01 glava 02 pozicija 38114 –tekuće 
donacije udrugama Proračuna Vukovarsko – 
srijemske županije za 2013. godinu („Službeni 
vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj: 
13/12) u iznosu od 300.000,00 kuna raspoređuju se 
za sufinanciranje aktivnosti i projekata udruga 
kojima se u okviru smjernica „Razvojne strategije 
Vukovarsko – srijemske županije“ potiče 
 

 interesno udruživanje udruga u okviru 
zajedničkih ciljeva 

 razvoj humanitarnih djelatnosti 
 unapređenje kvalitete življenja 
 zaštita i promicanje ljudskih prava  
 razvoj ljudskih potencijala (edukacije, 

informiranje i savjetovanje) 
 zaštita i očuvanje okoliša 

 
 
kako slijedi: 

 
I. Interesno udruživanje udruga u okviru zajedničkih ciljeva 

 
                   

Naziv udruge Iznos u kn 
 

1. Koordinacija udruga proisteklih iz domovinskog rata VSŽ 150.000,00 
II. Razvoj humanitarnih djelatnosti  

  
Naziv udruge Iznos u kn 

1. Konjički klub „Satir“ 4.000,00 
2. Udruga invalida rada Vukovar 2.000,00 
3. Boćarski športski klub osoba s invaliditetom „Srce“ 3.000,00 
4. Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama „Golubica“ 5.000,00 
5. Udruga gluhih i nagluhih grada Iloka 3.000,00 
6. Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom 2.000,00 
7. Udruga distofičara i os. tj. invalida VSŽ 5.000,00 
8. Konjički klub „Dunavski raj“ 3.000,00   
9. Dijabetička udruga Županja 5.000,00 
10. Savez humanitarnih udruga 2.000,00 
11. „Ancora“- za učenje plivanja i ronjenja djece s posb. int. i psih. spos. 4.000,00 
12. Udruga „Bubamara“ 5.000,00 
13. Društvo za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi“ 5.000,00 
14. Udruga gluhih i nagluhih grada Vukovara 2.000,00 
15. Udruga osoba ošteć. sluha VSŽ i grada Vinkovaca 2.000,00 
16. Konjički klub „Eohippus“ 4.000,00 
17. Društvo „Podunavlje“ 5.000,00 
18. Udruga tjelesnih invalida Grada Vukovara 3.000,00 
19. Udruga „Mali korak-udruga za djecu oboljelu od malignih i dr. teških 
               bolesti“ 

5.000,00 
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III. Unapređenje kvalitete življenja  
  

Naziv udruge Iznos u kn 
 

1. Udruga sv. Vinka Paulskog 5.000,00 
2. Udruga Bosino, Vukovar 5.000,00 
3. Udruga „Mladi protiv gladi“ 10.000,00 
4. Udruga CIP IDEM 4.000,00 
5. Udruga nezaposlenih grada Vukovara 3.000,00 
6. Vukovarska dijabetička udruga 4.000,00 
7. Udruga sv. Bono 5.000,00 
8. Kulturni centar  mladih Vrbanja 2.000,00 
  
IV. Zaštita i promicanje ljudskih prava  
  

Naziv udruge  
  
1. Udruga žena Vukovar 5.000,00 
2. Udruga „Paloma“, Vukovar 5.000,00 
3. Društvo naša djeca, Vinkovci 4.000,00 
4. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima 3.000,00 
  
V. Razvoj ljudskih potencijala  

  
Naziv udruge Iznos u kn 

  
1. PRONI, Vukovar 5.000,00 
2. VIMIO 4.000,00 

  
VI. Zaštita i očuvanje okoliša  

  
Naziv udruge Iznos kn 

  
ša, prirode i održivog razvoja SAVA 3.000,00 
u i uzgoj sitnih životinja „Vukovar 1955“ 4.000,00 

 
Neraspoređena sredstva 10.000,00 

  
SVEUKUPNO:  
  
I + II + III + IV + V + VI+VII 300.000,00 
 
 

Članak 2. 
     Neraspoređena sredstva iz točke VI članka 1. 
ove Odluke, rasporediti će se tijekom godine za  
sufinanciranje programskih aktivnosti udruga koje 
nisu obuhvaćene u članku 1. Odluke. 
 

Članak 3. 
     Aktivnosti udruge slijepih Vukovarsko – 
srijemske županije financirati će se sa pozicije 
38114 - tekuće donacije Savezu slijepih u iznosu od 
40.000,00 kn. 
 

Članak 4. 
     Aktivnosti i projekti  udruga umirovljenika 
financirati će se sa pozicije 38114 - tekuće donacije 
udrugama umirovljenika u iznosu od 35.000,00 kn i 
to: 

- Udruga umirovljenika VSŽ – 10.000,00 kn 

- Udruga matice umirovljenika Županja – 
3.000,00 kn 

- Hrv. udruga umirovljenika i invalida rada 
Grada Vukovara – 5.000,00 kn 

- Udruga umirovljenika Hrvatsko proljeće – 
3.000,00 kn 

- Udruga umirovljenika europskih 
integracija za promicanje ljudskih prava – 
6.000,00 kn 

- Matica umirovljenika VSŽ – 3.000,00 kn 
Neraspoređeno: 5.000,00 kn 
 

Članak 5. 
     Odobrena sredstva za financijsku potporu 
projektima navedenih udruga doznačiti će se na 
žiro-račune udruga i to: za svotu do 10.000,00 kuna 
u jednokratnom iznosu, a za svote iznad 10.000,00 
kuna ovisno o dinamici punjenja proračuna. 
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Članak 6. 
     Obvezuju se korisnici sredstava do po proteku 
godine podnesu izvješće o korištenju sredstava u 
roku određenom za podnošenje završnog računa. 
 

Članak 7. 
     Upravni odjel za međunarodnu suradnju i 
regionalni razvoj ovu će Odluku dostaviti udrugama 
korisnicima sredstava raspoređenih ovom Odlukom, 
odnosno podnositeljima prijava za financijsku 
potporu. 
 

Članak 8. 
     Za provedbu članaka 1; 3. i 4. ove Odluke 
zadužuje se Upravni odjel za financije Vukovarsko 
– srijemske županije. 
 

 

Članak 9. 
     Ova odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije. 
 
 KLASA: 402-03/13-01/01 
 UR.BROJ: 2196/1-01-13-1 

        Vukovar, 14. veljače 2013. godine 
 

ŽUPAN: 
Božo Galić, dipl.ing. 
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 
članka 33. Statuta Općine Andrijaševci 
(“Službeni  vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, br. 12/09), a u vezi s člankom 8. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 37. 
sjednici Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 
održanoj 28. veljače 2013. godine, donijelo je 
 

STATUT  
OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 

 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

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

 
Članak 2. 

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

Članak 3. 
      Općina je pravna osoba. 
Sjedište Općine je u Rokovcima, Vinkovačka 6. 
 
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  
 

Članak 4. 
    Općina ima grb i zastavu.   
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način 
kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine. 
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje 
se posebnom odlukom općinskog načelnika.  
 

Članak 5. 
     Grb Općine ima oblik trokutastog štita na 
bijelom-srebrnom polju. Unutar štita se nalazi 
crni pas-Hrvatski ovčar okrenut u skoku u desno 
koji drži u zubima kruh (zlatno-žute boje).  
 

 

Članak 6. 
      Zastava Općine je jednobojna, crvene boje. U 
sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se 
grb Općine obrubljen zlatnom trakom. 
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 

 
Članak 7. 

     Tijela i upravni odjeli Općine imaju pečate u 
skladu s posebnim propisima.  
 

Članak 8. 
     Dan Općine je 28. lipnja. 
Dan Općine svake se godine obilježava 
prigodnim svečanostima. 
 
 III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 9. 
     Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
osobita postignuća i doprinos od značaja za 
razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite 
uspjehe ostvarene u području gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja 
čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, 
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti.  
  

Članak 10. 
     Javna priznanja Općine su: 
 
1. Počasni građanin Općine 
2. Nagrada Općine za životno djelo  
3. Zahvalnica Općine 
 

Članak 11. 
    Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 
izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja 
provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje 
se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  
SAMOUPRAVE 

 
Članak 12. 

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

 
Članak 13. 

     Općinsko vijeće donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji 
dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.  
 
     Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te 
postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 



Broj 2. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

 

7

Članak 14. 
     O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum 
(ugovor, povelja, memorandum ili sl.). 
Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice 
druge države objavljuje se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 15. 
     Općina je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te  
podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 
tijela Općine. 
 

Članak 16. 
     Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja 
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili 
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to 
osobito poslove koji se odnose na:  

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko 

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

sport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog 

okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu 

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

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

 
Članak 17. 

     Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 
članka 16. ovoga Statuta organizirati zajednički s 
drugom jedinicom lokalne samouprave ili više 
jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela 
ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih 
poslova u skladu s posebnim zakonom. 
 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće. 

 
 

Članak 18. 
     Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je 
obavljanje od interesa za građane na području 
više jedinica lokalne samouprave, posebnom 
odlukom prenijeti na županiju Vukovarsko-
srijemsku. 
 
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine posebnom 
odlukom prenijeti na mjesne odbore. 
 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

Članak 19. 
     Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

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

Članak 21. 
     Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. 
stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može 
raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika.  
 
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 
opoziva općinskog načelnika i njegovog  
zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača Općine. 
 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i 
mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, 
adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis 
birača. 
 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih 
izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv 
niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori 
za načelnika. 
 

Članak 22. 
     Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 
podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 
u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti 
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središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma 
ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum 
u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga. 
 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za 
opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli 
birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 
dana od dana podnošenja prijedloga utvrditi 
ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 
dana od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
  
Ako je raspisivanje referenduma predložila 
najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma 
predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih 
odbora na području općine, predstavničko tijelo 
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 
ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od 
zaprimanja prijedloga. 
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se 
većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela. 
 
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 
referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 
 

Članak 23. 
     Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži 
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje 
za koje se raspisuje referendum, naziv akta o 
kojem se odlučuje na referendumu, odnosno 
naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, 
obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje 
referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, 
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 
 

Članak 24. 
     Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 
prebivalištem na području Općine, odnosno na 
području za koje se raspisuje referendum i upisani 
su u popis birača. 
 

Članak 25. 
     Odluka donesena na referendumu o pitanjima 
iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za 
Općinsko vijeće, osim ako se radilo o 
savjetodavnom referendumu. 
 

Članak 26. 
     Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga 
članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik. 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 
prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 
od dana zaprimanja prijedloga. 
 
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o 
kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 
kojem je rezultate održanog zbora građana 
potrebno dostaviti Općinskom vijeću. 

 
Članak 27. 

     Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke iz članka 26. stavka 3. ovoga Statuta. 
 
Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i 
vijeće mjesnog odbora. 
 
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu 
je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 
 

Članak 28. 
     Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 
l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača 
Općine. 
 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
primitka prijedloga. 
 

Članak 29. 
     Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 
upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 
svojih građanskih dužnosti. 
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan 
je odgovoriti u roku od 30 dana od dana 
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka 
osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 
sredstvima elektroničke komunikacije. 
 
VII. TIJELA  OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
 

Članak 30. 
      Tijela Općine su Općinsko vijeće i  općinski 
načelnik. 
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1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 31. 
     Općinsko vijeće predstavničko je tijelo 
građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi 
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te 
obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, 
zakonom i ovim Statutom. 
 
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno 
tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
općinskog načelnika. 
 
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće. 

 
Članak 32. 

      Općinsko vijeće: 
 

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

načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o 
izvršenju proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o 
izvršenju proračuna, 

- donosi odluku o privremenom 
financiranju, 

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

- donosi odluku o promjeni 
granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug 
upravnih odjela i službi, 

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

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

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

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

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

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

- raspisuje lokalni referendum,  
- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog 
vijeća,   

- bira i razrješava predsjednike i 
članove radnih tijela 
Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu 
Općine, 

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

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

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

 
Članak 33. 

     Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika , koji se biraju većinom glasova 
svih članova predstavničkog tijela. 
 
Ako Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika, u 
pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik 
bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda 
predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
 
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 
dužnosti ne primaju plaću.  
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na 
naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 34.  

     Predsjednik Općinskog vijeća: 
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- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava 

sjednicama Općinskog vijeća,  
- predlaže dnevni red Općinskog 

vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani 
postupak, 

- brine o postupku donošenja 
odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici 
Općinskog vijeća, 

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

donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava 

vijećnika i 
- obavlja i druge poslove 

određene zakonom i 
Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

 
U odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća, 
zamjenjuje ga prvi potpredsjednik u poslovima iz 
njegovog djelokruga.  

 
Članak 35. 

     Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika. 
 

Članak 36. 
      Mandat članova Općinskog vijeća izabranih 
na redovnim izborima traje četiri godine.  

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

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

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

- ako podnese ostavku, danom 
dostave pisane ostavke; 

- ako mu je pravomoćnom 
sudskom odlukom potpuno 
oduzeta poslovna sposobnost, 
danom pravomoćnosti sudske 
odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od šest mjeseci, 
danom pravomoćnosti 
presude; 

- ako odjavi prebivalište s 
područja Općine Andrijaševci, 
danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko 
državljanstvo, danom 
prestanka državljanstva i 

- smrću. 
 

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

Članak 40. 
     Vijećnik ima prava i dužnosti: 
 

- sudjelovati na sjednicama 
Općinskog vijeća; 

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

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

- postavljati pitanja iz 
djelokruga rada Općinskog 
vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom 
načelniku i zamjeniku 
općinskog načelnika; 

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

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

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

 
Članak 41. 

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

 
Članak 42. 

     Radna tijela Općinskog vijeća su: 
 

- Komisija za izbor i 
imenovanja, 

- Komisija za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost, 

- Mandatna komisija. 
 

Članak 43. 
     Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 
 

- izbor i razrješenje predsjednika 
i potpredsjednika Općinskog 
vijeća, 

- izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Općinskog vijeća, 

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

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

 
Članak 44. 

     Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost: 
 

- predlaže Statut Općine i 
Poslovnik Općinskog vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka 
za izmjenu Statuta odnosno 
Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i 
drugih općih akata koje donosi 

Općinsko vijeće u pogledu 
njihove usklađenosti s 
Ustavom i pravnim sustavom, 
te u pogledu njihove pravne 
obrade i o tome daje mišljene i 
prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove 
određene ovim Statutom. 

 
Članak 45. 

     Mandatna komisija: 
 

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

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

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

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mirovanja mandata 
vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mandata kada se 
ispune zakonom predviđeni 
uvjeti i obavještava Općinsko 
vijeće da su ispunjeni zakonski 
uvjeti za početak mandata 
zamjeniku vijećnika. 

 
Članak 46.   

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

Članak 47.   
     Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u 
Općini. 
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Mandat općinskog načelnika je četiri godine. 
 
Mandat općinskog načelnika počinje prvog 
radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji 
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 
novoga općinskog načelnika. 
 
Općinski načelnik: 
 

- priprema prijedloge općih 
akata; 

- izvršava i osigurava 
izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća; 

- utvrđuje prijedlog proračuna 
Općine i izvršenje proračuna; 

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

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

- upravlja prihodima i 
rashodima Općine; 

- upravlja raspoloživim 
novčanim sredstvima na 
računu proračuna Općine; 

- donosi pravilnik o unutarnjem 
redu za upravna tijela Općine; 

- imenuje i razrješava pročelnike 
upravnih tijela; 

- imenuje i razrješava 
unutarnjeg revizora; 

- utvrđuje plan prijema u službu 
u upravna tijela Općine; 

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

- razmatra i utvrđuje konačni 
prijedlog prostornog plana; 

- imenuje i razrješava 
upravitelja vlastitog pogona; 

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

- sklapa ugovor o koncesiji za 
obavljanje komunalnih 
djelatnosti; 

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

- daje prethodnu suglasnost na 
izmjenu cijena komunalnih 
usluga; 

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

- imenuje i razrješuje 
predstavnike Općine u tijelima 
javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih 
osoba kojima je Općina 
osnivač; 

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

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

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

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

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

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

- daje mišljenje o prijedlozima 
koje podnose drugi ovlašteni 
predlagatelji; 
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- obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada tijela  
mjesnih odbora te 

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

 
Članak 48. 

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

Članak 49.  
     Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka 
Općinsko vijeće može od općinskog načelnika 
tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 
 
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka 
općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom 
traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana 
primitka zahtjeva. 
 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 
općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju. 
 

Članak 50. 
     Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 
 

- ima pravo obustaviti od 
primjene opći akt Općinsko 
vijeća, ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, te zatražiti od 
Općinskog vijeća da u roku od 
8 dana otkloni uočene 
nedostatke. Ako Općinsko 
vijeće to ne učini, općinski 
načelnik je dužan bez odgode 
o tome obavijestiti  
predstojnika ureda državne 
uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji, 

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

 
Članak 51. 

     Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga 
zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je 
općinski načelnik spriječen obavljati svoju 

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

Članak 52. 
     Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 
volonterski. 
 

Članak 53. 
     Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona: 
 

- danom dostave pisane ostavke, 
- danom pravomoćnosti sudske 

odluke o oduzimanju poslovne 
sposobnosti, 

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

- danom prestanka prebivališta 
na području Općine, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva i 

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

Članak 54. 
     Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga 
Statuta. 
 
Ako na referendumu bude donesena odluka o 
opozivu općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a do provođenja 
prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat 
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će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 
Hrvatske. 
 
VIII. UPRAVNA TIJELA 

 
Članak 55. 

     Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine te obavljanja poslova državne 
uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, 
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel  (u 
daljnjem tekstu: upravno tijelo). 
 
Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na 
temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik. 
 

Članak 56. 
     Upravno tijelo u okviru svoga djelokruga 
neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona 
i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te 
poduzima propisane mjere.  
 
Upravno tijela za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 
odgovorno je općinskom načelniku. 
 

Članak 57. 
     Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se 
u proračunu Općine. 
 
IX. JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 58. 

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

Članak 59. 
     Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz 
članka 58. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog 
pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili 
drugih pravnih osoba. 
 
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja 
pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u 
kojima ima udjele Općinu imenuje općinski 
načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije 
propisano. 
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 60. 
     Na području Općine mogu se osnovati  mjesni 
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima.  
 
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili 
više međusobno povezanih manjih naselja ili za 
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 
cjelinu, na način i po postupku propisanom 

zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 
Mjesni odbor je pravna osoba. 

 
Članak 61. 

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

Članak 62. 
     Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području 
Općine te općinski načelnik. 
 
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose 
građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja općinskom načelniku. 

 
Članak 63. 

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

 
Članak 64. 

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

Članak 65. 
     Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 66. 
     Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani 
s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 
pravo, na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
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Članak 67. 
     Izbore za članove vijeća mjesnih odbora 
raspisuje Općinsko vijeće  u roku od 30 dana od 
dana donošenja odluke Općinskog vijeća o 
osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 
dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 
mjesnog odbora. 
 
Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga 
članka pa do dana izbora ne može proteći manje 
od 30 dana niti više od 60 dana. 
 

Članak 68. 
     Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5 do 7 članova. 
 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora. 
 

Članak 69. 
     Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika 
vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova 
svih članova, na vrijeme od četiri godine. 
 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 
svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.  

 
Članak 70. 

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

Članak 71. 
     Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju 
područja mjesnog odbora provođenjem manjih 
komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 
potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne 
skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na 
svom području. 
 

Članak 72. 
     Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje 
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća 
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 
 

Članak 73. 
     Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje 
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te 
pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba. 
 

Članak 74. 
     Radi raspravljanja o potrebama i interesima 
građana te davanja prijedloga za rješavanje 

pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog 
odbora može sazivati zborove građana. 
 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora 
ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće. 

 
Članak 75. 

     Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine. 

 
 

Članak 76. 
     Prijedlog za promjenu područja mjesnog 
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i 
općinski načelnik. 
 
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko 
vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno 
mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se 
traži  promjena područja. 

 
Članak 77. 

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

Članak 78. 
      Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Andrijaševci, čine 
imovinu Općine Andrijaševci. 
 

Članak 79. 
     Imovinom Općine upravljaju općinski 
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 
zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog 
domaćina. 
 
U postupku upravljanja imovinom općinski 
načelnik donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom na temelju općih akata 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja imovinom Općine.  

 
Članak 80. 

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

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

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

- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta 

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

- udio u zajedničkim porezima i 
dodatni udio u porezu na 
dohodak za decentralizirane 
funkcije prema posebnom 
zakonu, 

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

- drugi prihodi određeni 
zakonom. 

 
Članak 81. 

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

Članak 82. 
     Proračun Općine i odluka o izvršenju 
proračuna donose se za proračunsku godinu i 
vrijede za godinu za koju su doneseni. 
 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. 
prosinca. 
 

Članak 83. 
     Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  
 
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine.  

 
Članak 84. 

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

Članak 85. 
     Materijalno i financijsko poslovanje Općine 
nadzire Općinsko vijeće. 

Zakonitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 

 
XII. AKTI OPĆINE 

 
Članak 86. 

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

Članak 87. 
    Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili 
općim aktom Općinskog vijeća. 
 

Članak 88. 
     Radna  tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke.  

 
Članak 89. 

     Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 
akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na 
način i u postupku propisanom ovim Statutom. 
 
Opći akti objavljuju se u “Službenom vjesniku” 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-
srijemske županije, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga, općim aktom propisano da 
opći akt stupa na snagu danom objave.  

 
Članak 90. 

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

Članak 91. 
     Nadzor nad zakonitošću općih akata koje 
Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 
djelokruga obavlja ured državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna 
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središnja tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu.  

 
XIII. JAVNOST RADA 

 
Članak 92. 

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

Članak 93. 
     Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se 
javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 
općih i drugih akata Općinskog vijeća u 
službenom glasilu Općine i na internetskim 
stranicama Općine. 
 
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 
održavanjem redovnih  komunikacija s medijima 
te objavljivanjem općih akata i drugih akata 
općinskog načelnika u “Službenom vjesniku” 
Vukovarsko-srijemske županije i na internetskim 
stranicama Općine. 
 
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se 
putem komunikacije s medijima i objavljivanjem 
informacija na internetskim stranicama Općine. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 94. 
     Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 

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

 
Članak 95. 

     Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Općine Andrijaševci (“Službeni  vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije”, broj 12/09) i 
zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta 
i zakona kojim se uređuje pojedino područje u 
roku od 90 dana. 
   

Članak 96. 
     Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije”. 
 
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Andrijaševci („Službeni  vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09). 
 
KLASA:012-01/13-01/01 
URBROJ:2188/02-03-13-1 
Rokovci, 28. veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA  
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
     Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 
članka 33. Statuta Općine Andrijaševci 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na svojoj 37. sjednici, održanoj dana 
28. ožujka 2013. godine donosi 
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

 POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA  
 

Članak 1. 
U Poslovniku Općinskog vijeća („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
12/09), u članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi 
stavak 2. koji glasi: 

“Ako Općinsko vijeće ima dva 
potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se 
jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke 
većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na 
njihov prijedlog. “ 

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
 

 
“Ukoliko predstavnička manjina odbije 

mjesto drugog potpredsjednika, isti se bira iz 
redova predstavničke većine. “ 
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5. 

 
Članak 2. 

U članku 44. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 
2. koji  glasi: 

“Podneseni prijedlog proračuna općinski 
načelnik može povući i nakon glasovanja o 
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u 
cjelini.” 

 
Članak 3. 

Članak 56. mijenja se i glasi: 
“ Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća. 
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 

Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća 
u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, 
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati 
općinski načelnik, u roku od 8 dana. 
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Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga 
članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedne trećine članova 
Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno 
odredbama stavka  2., 3. i 4. ovog članka mora se 
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana protivno 
odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, 
a doneseni akti ništavima. 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne 
iscrpi utvrđeni dnevni red.” 

 
 
 
 
 

Članak 4. 
     U članku 57., stavak 1. mijenja se i glasi: 
     “Sjednice vijeća sazivaju se pisanim putem ili 
elektroničkim putem (elektronička pošta), uz iste 
uvjete kao iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka.” 

 
Članak 5. 

     Ova Odluka o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Općinskog vijeća stupa na snagu 
osmoga dana od dana objave u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/13-03/01 
URBROJ:2188/02-03-13-1 
Rokovci, 28. veljače 2013. godine 

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dina Rukavina Sokol, dr. med. 

 
 
 

 
     Temeljem članka 48. stavak 3. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11 i 144/12)  i članka 33. Statuta  Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 12/09), Općinsko vijeće 
Općine Andrijaševci na svojoj 37. sjednici 
održanoj  28. veljače 2013. godine, donosi  

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke 
o kupoprodaji dijela nekretnine  

na k.č.br. 1068/2 k.o. Andrijaševci 
 

Članak 1. 
U Odluci o kupoprodaji dijela nekretnine na 

k.č.br. 1068/2 k.o. Andrijaševci („Službeni 
vjesnik VSŽ, br. 12/12), članak 1. mijenja se i 
glasi:  

„Općinsko vijeće Općine Andrijaševci 
donosi odluku o kupoprodaji nekretnine na k.č.br. 
1068/3 k.o. Andrijaševci, upisane u z.k.ul. br. 
277, a koja se nalazi u Ulici V.Nazora u 
Andrijaševcima,vrsta obrade (kultura) zemljišta: 
neplodno, ukupne površine 1160 m², u vlasništvu 
Velimira Čolaka iz Rokovaca, kao dijela 
nekretnine na k.č.br. 1068/2 k.o. Andrijaševci 
nastale postupkom parcelacije katastarske čestice 
br.1068/2 k.o. Andrijaševci  sukladno 
Parcelacijskom elaboratu (predmet broj: 
467/2012) izrađenom od strane tvrtke Zemljomjer 
d.o.o. Vinkovci, od 30.1.2013. godine. 
     Općina Andrijaševci će snositi troškove 
vezane uz postupak parcelacije navedene 
katastarske čestice.“ 

 
Članak 2. 

 Članak 4. mijenja se i glasi: 
     „Sredstva za kupoprodaju nekretnine iz članka 
1. ove Odluke bit će osigurana u Proračunu 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu odnosno u 

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2013. godinu.“ 
 

Članak 3. 
     U ostalom dijelu Odluka ostaje 
nepromijenjena. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 944-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-1 
Rokovci,  28. veljače  2013.godine 

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 
 
 
     Na temelju članka 4., stavka 3. Ugovora o 
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog 
otpada,KLASA: 363-01/11-01/17, URBROJ: 
2188/02-01/11-83, od 30.9.2011. godine  i članka  
33. Statuta Općine Andrijaševci (“Službeni 
vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 
12/09), Općinsko vijeće  na svojoj 37. sjednici 
održanoj  28. veljače 2013. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na cjenik usluga 

skupljanja i odvoza 
komunalnog otpada s područja Općine 

Andrijaševci 
 

I. 
     Općinsko vijeće Općine Andrijaševci ne daje 
prethodnu suglasnost na Zahtjev za suglasnost 
promjene cijena za uslugu skupljanja i odvoza 
komunalnog otpada sa područja Općine 



Broj 2. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

 

19

Andrijaševci od 2.1.2013. godine, zaprimljenog 
3.1.2013. godine od strane koncesionara 
„STRUNJE-TRADE“ d.o.o., Ambarine b.b., 
Gradište.  
 

II. 
     Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/13-03/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-3 
Rokovci, 28. veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 
 

 
 

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o 
vodama (“Narodne novine” Republike Hrvatske, 
broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka  33. Statuta 
Općine Andrijaševci (“Službeni vjesnik” 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09), 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 
37. sjednici održanoj  28.  veljače 2013. godine 
donosi 

ODLUKU 
o davanju prava korištenja (upravljanja) i 

održavanja komunalnih vodnih građevina za 
javnu vodoopskrbu na području naselja 

Andrijaševci i Rokovci u Općini Andrijaševci 
javnom isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom 

vodovodu i kanalizacija d.o.o. 
 

Članak 1. 
     Općina Andrijaševci daje na korištenje 
(upravljanje) i održavanje komunalnih vodnih 
građevina za javnu vodoopskrbu na području 
naselja Andrijaševci i Rokovci u Općini 
Andrijaševci javnom isporučitelju vodnih usluga 
Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. 
Vinkovci. 

 
Članak 2. 

     Općina Andrijaševci i javni isporučitelj vodnih 
usluga Vinkovački vodovod d.o.o. potpisat će 
ugovor koji će sadržavati međusobna prava i 
obveze. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 363-05/13-01/02 
URBROJ: 2188/02-03-13-1 
Rokovci, 28. veljače 2013. godine 

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dina Rukavina Sokol, dr.med. 
 
 
 

 Na temelju članka 10. stavka 1.  Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” Republike 
Hrvatske, broj 28/10), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na prijedlog  općinskog načelnika, 
na 37. sjednici održanoj dana 28. veljače  2013. 
godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o 

koeficijentima  
za obračun plaće službenika i namještenika 

 
Članak 1. 

 U tablici članka 2. Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika 
(„Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 11/10), briše se 
radno mjesto pod brojem 2. Savjetnik za pravne 
poslove- koeficijent 5,3 te se zamjenjuje novim 
radnim mjestom pod brojem  2. koje glasi: „2. 
Viši referent za opće poslove, infrastrukturu i 
provedbu projekata – koeficijent 4,3“. 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku” 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 120-02/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-1 
Rokovci,  28. veljače 2013. godine   
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
 
      
 
     Temeljem članka 7. stavak 2., a u svezi s 
člankom 3.,4. i 5. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
24/11i 61/11), te  članka  33. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 12/09), Općinsko vijeće 
na 37.  sjednici održanoj dana 28.  veljače 2013. 
godine donosi  

 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 
Andrijaševci  

namijenjenih godišnjem financiranju  
političkih stranaka i nezavisnih članova 

 Općinskog vijeća Općine Andrijaševci za 
2013. godinu 

 
Članak  1. 

 Ovom Odlukom uređuje se način 
raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu  za redovito 
godišnje financiranje  političkih stranaka čiji su 
kandidati  
izabrani za vijećnike Općinskog vijeća i 
nezavisnih članovi - vijećnici izabranih s 
nezavisnih lista. 
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Članak 2. 
     Sredstva iz članka 1. osiguravaju se u 
Proračunu Općine Andrijaševci  za tekuću godinu 
u visini od 13.200,00 kuna. 
  

Članak 3. 
     Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci 
imaju političke stranke koje imaju najmanje 
jednog vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni 
članovi – vijećnici koji su u Općinsko vijeće 
izabrani s nezavisnih lista.  

 
Članak 4. 

 Sredstva za financiranje  političkih stranaka i 
nezavisnih članova – vijećnika Općinskog vijeća 
osigurana  u Proračunu Općine Andrijaševci 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos 
sredstava za svakog vijećnika u Općinskom 
vijeću razmjerno broju njezinih vijećnika u 
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća. 

 Nezavisnom članu – vijećniku Općinskog 
vijeća podzastupljanog spola i političkoj stranci 
za svakog člana podzastupljenog spola izabranog 
s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini 
od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 5. 
 Sredstva za financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih članova – vijećnika Općinskog vijeća, 
raspoređuju se razmjerno broju članova svake 
političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću 
kao i za članove-vijećnike Općinskog vijeća koji 
su izabrani  s nezavisnih lista u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća i to za svakog 
člana – vijećnika Općinskog vijeća u iznosu od 
250,00 kuna tromjesečno, odnosno  za svakog 
člana – vijećnicu Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola  u iznosu od 275,00 kuna 
mjesečno, kako slijedi: 

 
Broj vijećnika Stranka 

Žene Muškarci 

Tromjesečni iznos po 
stranci/nezavisnom 

vijećniku (u kn) 

Ukupno 
(u kn) 

DC, HDSSB, HNS, SDP - 1    250,00 1.000,00 
HDZ, HSS, HSP, HSU - 4 1.000,00 4.000,00 
NEZAVISNA 
OPĆINSKA LISTA – 
nositelj  Jozo Škegro, 
prof. 

2 5 1.800,00 7.200,00 

NEZAVISNA 
OPĆINSKA LISTA – 
nositelj Marko Tominac, 
dipl.ing. 

- 1 250,00 1.000,00 

UKUPNO 13.200,00 
 
 

Članak 6. 
     Sredstva iz članka 1. doznačuju se na žiro-
račun političke stranke, odnosno na poseban 
račun nezavisnog člana, tromjesečno u jednakim 
iznosima. 
  

Članak 7. 
     Navedena sredstva osiguravaju se u Proračunu 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu, pozicija 
R099 – Tekuće donacije političkim strankama .   
 

Članak 8. 
     Danom donošenja ove Odluke , prestaje važiti 
Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna 
Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem 
financiranju  političkih stranaka i nezavisnih 

članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 03/12). 
 

Članak 9. 
     Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 021-05/13-03/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-2 
Rokovci,  28. veljače  2013. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 

 
 
      Temeljem članka 74. i 76. Zakona o športu 
(„Narodne novine“, br.71/06, 150/08, 124/10, 
124/11 i 86/12), te članka 33. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 12/09), 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 
37. sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine 
donijelo je 
 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA 
U ŠPORTU ZA 2013. GODINU 

 
Članak 1. 

     Ovim Programom javnih potreba u športu za 
2013. godinu utvrđuju se  poslovi, aktivnosti i 
djelatnosti u športu koje su od interesa za Općinu 
Andrijaševci i to: 
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- poticanje i promicanje športa na 
području Općine,  

- provođenje športskih aktivnosti djece, 
mladeži i studenata, 

- djelovanje športskih udruga, športskih 
zajednica i saveza, 

- športsko-rekreacijske aktivnosti 
građana, 

- planiranje, izgradnja, održavanje i 
korištenje športskih građevina značajnih 
za Općinu. 

 
Članak 2. 

     Proračunom Općine Andrijaševci za 2013. 
godinu osigurana su sredstva za financiranje 
javnih potreba u športu te su raspoređena na način 
kako slijedi: 

 
 

RED. 
BR. 

 
NAZIV 

 
IZNOS                                  
(u kunama) 
 

1. Tekuće donacije LD „Jelen“ 15.000,00 
2. Tekuće donacije Zajednici športova Općine 400.000,00 
3. Kapitalne donacije Teniskom klubu Rokovci-Andrijaševci 90.000,00 
4. Materijal i usluge za održavanja dječjih igrališta 10.000,00 
5. Materijal i usluge za održavanje sportskih terena na javnim 

površinama 
10.000,00 

6. Projektna dokumentacija za prostorije sport. klubova na igralištu 
NK  „Frankopan“ 

75.000,00 

7. Izgradnja prostorija sportskih klubova na igralištu NK  
„Frankopan“ 

200.000,00 

 Ukupno: 800.000,00 
 
 

Članak 3. 
 Zajednica športova Općine obvezuje se 
navedena sredstva rasporediti športskim 
klubovima i udrugama prema njihovim 
potrebama. 
 Navedene športske organizacije iz članka 2. 
ovog Programa obvezuju se za veća izdvajanja i 
troškove dostaviti potrebna pisana obrazloženja o 
njihovoj opravdanosti. 
 

Članak 4. 
 Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. 
ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu sukladno 
dinamici punjenja Proračuna na temelju pisano 
obrazložene molbe po odobrenju općinskog 
načelnika. 

 Navedena sredstva iz stavka 1. ovog članka 
mogu se, tijekom godine izmjenom Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu, mijenjati 
ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i 
ukazanim potrebama. 
 

Članak 5. 
     Ovaj Program objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a 
primjenjivat će se  od 1.siječnja 2013.godine. 
 
KLASA: 620-08/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-1 
Rokovci, 28. veljače 2013.godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol dr.med. 

  
        
 
     Temeljem članka 1. i  9a.  Zakona o 
financiranju javnih potrreba u kulturi („Narodne 
novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09.) te članka 33. 
Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
VSŽ, br. 12/09.), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na svojoj  37. sjednici održanoj  28. 
veljače 2013. godine, donijelo je 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA 
U KULTURI ZA 2013. GODINU 

 
Članak 1. 

 Ovim Programom  obuhvaćaju se svi oblici 
poticanja i promicanja kulture i kulturnih 
djelatnosti koje pridonose razvoju i unapređivanju 
svekolikog  kulturnog života Općine Andrijaševci 

ovisno o potrebama i postignutom razvoju kulture 
i kulturnih djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva 
osiguravaju iz Proračuna Općine Andrijaševci za 
2013. godinu jesu manifestacije u kulturi koje 
pridonose razvoju  i promicanju tradicionalne 
seoske baštine ovog kraja, njegovanju narodnih 
običaja i kulture, te promicanju kulturnog života 
od interesa za Općinu Andrijaševci. 

 
Članak 3. 

  Ovim Programom javnih potreba u kulturi, 
Općina Andrijaševci će sudjelovati u financiranju 
i sufinanciranju javnih potreba u kulturi 
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financijskim sredstvima iz Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2013. godinu u ukupnom iznosu 
od 100.000,00 kuna i to na slijedeći način: 
 

 
 
 

 

RED.BR. NAZIV 

 
IZNOS                       

(u kunama) 
 

1. Tekuće donacije KUD-u 50.000,00 
2. Sufinanciranje troškova bibliobusa 10.000,00 
3. Obilježavanje dana Općine Andrijaševci 40.000,00 

 Ukupno: 100.000,00 
 
 

Članak 4. 
 Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 3. 
ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu, sukladno 
dinamici punjenja Proračuna na temelju pisano 
obrazložene molbe po odobrenju općinskog 
načelnika. 
 Navedena sredstva iz stavka 1. ovog članka 
mogu se, tijekom godine izmjenom Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu mijenjati 
ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i 
ukazanim potrebama. 
 

Članak 5. 
 Ovaj Program objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a 
primjenjivat će se  od 1. siječnja 2013.godine. 
 
KLASA: 610-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-1 
Rokovci, 28. veljače 2013.god. 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol dr.med. 

  

        
 

 
 

      Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 
Republike Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01,26/03, 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 
i 144/12) i članka 33. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na svojoj 37. sjednici održanoj 28. 
veljače 2013. godine  donijelo je 

 
P R O G R A M 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE  

U 2013. GODINI 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se održavanje  
komunalne infrastrukture u 2013. godini 
 na području Općine Andrijaševci za slijedeće 
komunalne djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda 
- održavanje čistoće u dijelu koji se 

odnosi na čišćenje javnih površina 
- održavanje nerazvrstanih cesta 
- održavanje groblja 
- javna rasvjeta. 

 
     Programom se utvrđuje: 

- opis poslova održavanja s 
procjenom pojedinih troškova 
po djelatnostima, 

- iskaz financijskih sredstava 
potrebitih za ostvarivanje 
programa, s  naznakom izvora 
financiranja. 

Članak 2. 
 Sukladno članku 1. Program obuhvaća 
slijedeće komunalne djelatnosti: 
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RED.BR. 

 
KOMUNALNA DJELATNOST 

PREDVIĐENA SREDSTVA    
(u kunama) 

1. Električna energija za javnu rasvjetu 125.000,00 
2. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja javne 

rasvjete 
40.000,00 

         3. Materijali za tekuće i investicijsko održavanje poljskih 
putova 

 
40.000,00 

4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih 
putova 

30.000,00 

5. Materijal za održavanje kanalske mreže 20.000,00 
6. Usluga čišćenja i održavanja kanalske mreže 25.000,00 
7. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje pješačkih 

staza 
 

40.000,00 
8. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja pješačkih 

staza 
30.000,00 

9. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 40.000,00 
10. Materijal za održavanje javnih površina 25.000,00 
11. Usluge drugih za održavanje javnih površina 250.000,00 

 Ukupno: 665.000,00 
 

Članak 3. 
 Financiranje Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2013. godine iz članka 2. ovog 
Programa predviđa se iz slijedećih izvora: 

- prihod od komunalne naknade 
- prihod iz Proračuna Općine za 

2013. godine. 
 

 
 
 
 
 

 
Članak 4. 

 Ovaj Program objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a 
primjenjivat će se  od 1.siječnja 2013.godine. 
 
KLASA: 363-05/13-01/03 
URBROJ: 2188/02-03-13-2 
Rokovci, 28. veljače 2013.godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol dr.med. 

  

         
     Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 
i 144/12) i članka 33. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na svojoj  37. sjednici održanoj  28. 
veljače 2013. godine,  donijelo je 

 
P R O G R A M 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2013. GODINU 
 

 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
      Ovim Programom utvrđuju se poslovi s 
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, te nabavu opreme na 
području Općine Andrijaševci u 2013. godini, kao 
i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje 
ovog Programa, s izvorima financiranja pojedinih 
djelatnosti. 
 
II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

Članak 2. 
     Općina Andrijaševci u 2013. godini planira 
gradnju slijedećih  objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture: 

Tablica  
1. Vodovod 23.000,00 kn 
2. Sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbne mreže Rokovci-

Andrijaševci 
3.000,00 kn 

3. Proširenje vodovodne mreže 20.000,00 kn 
4. Proširenje javne rasvjete 20.000,00 kn 
5. Prometna i turistička signalizacija  

1.000,00 kn 
6. Sufinanciranje projektne dokumetacije za izgradnju Centra za 

gospodarenje otpadom VSŽ-e 
 

1.000,00 kn 
 Ukupno: 68.000,00 kn 
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Članak 3. 
     Prema članku 30. stavku 1. , 2. i 3.  Zakona o 
komunalnom gospodarstvu navedeni objekti i 
uređaji te nabava opreme iz članka 2.  financirat 
će se iz: općinskog proračuna, komunalnog 
doprinosa, naknade za priključenje, naknade za 
koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim 
zakonom. 
  
III.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 4. 
     Ovaj Program objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a 
prijemjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine. 
 
KLASA: 363-05/13-01/03 
URBROJ: 2188/02-03-13-1 
Rokovci, 28. veljače 2013.godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol dr.med. 

 
 
 

     Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01,26/03, 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,  
90/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 12/09), Općinsko vijeće 
Općine Andrijaševci na svojoj 37. sjednici 
održanoj 28. veljače 2013. godine donosi  
 

Z A K L J U Č A K   
 

Članak 1. 
     Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2012. godi 
 

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u 
prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio. 

 
Članak 3. 

     Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  objave  
u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 363-05/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-4 
Rokovci, 28. veljače  2013.godine 

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dina Rukavina Sokol dr.med. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01,26/03, 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 
i 144/12) i članka 33. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09), Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci na svojoj 37. sjednici održanoj 28. 
veljače 2013. godine, donosi   
 

Z A K L J U Č A K   
 

Članak 1. 
      Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture u 2012. godini. 
 

Članak 2. 
     Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se 
u prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 363-05/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-13-2 
Rokovci, 28. veljače  2013.godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol dr.med. 
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
     Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj        
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 
Republike Hrvatske, broj 86/08 i 61/11), a 
sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" Republike 
Hrvatske, broj  74/10) i članka 49. Statuta Općine 
Andrijaševci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-
srijemske županije, broj 12/09),  općinski 
načelnik Općine Andrijaševci donosi: 
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela 

 Općine Andrijaševci 
 

 
 
 
 
 

 
Članak 1. 

      U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Andrijaševci („Službeni  
vjesnik“ VSŽ, broj 18/10), u članku 7. stavak 1. 
radno mjesto pod točkom 2. Redni broj:2 mijenja 
se i glasi: 
 
„2. Redni broj: 2 
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
Kategorija: III. 
Potkategorija: viši referent 
Klasifikacijski rang: 9. 
Naziv: VIŠI REFERENT ZA OPĆE 
POSLOVE, INFRASTRUKTURU I 
PROVEDBU PROJEKATA 
 Stručni uvjeti i razina standardnih mjerila: 
- sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne ili 
upravne struke 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima 
- poznavanje rada na računalu 
- položen državni stručni ispit. 

Broj izvršitelja:1 
 
OPIS POSLOVA 

Poslovi radnog mjesta % 
 

1.Priprema stručna mišljenja za potrebe pročelnika u svezi primjene i provedbe zakona i 
provedbenih propisa, pruža pravnu pomoć građanima iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog 
odjela (uzimanje na zapisnik tužbi, pravnih lijekova, prijedloga, zahtjeva, molbi i drugih 
podnesaka), priprema odgovore na podnesene prigovore i pritužbe građana i pravnih osoba te 
obavlja i druge opće poslove za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

20 

2.  Samostalno vodi upravne postupke i priprema nacrte rješenja u granicama ovlasti komunalne 
djelatnosti, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, priključenja na komunalnu infrastrukturu, 
priprema materijale u svezi prostornog uređenja, izrađuje izvješća, planove i programe mjera u 
djelatnostima prema zaduženju predmeta,  izrađuje nacrte odluka iz područja komunalnih 
djelatnosti koje se obavljaju na području Općine, priprema materijale za raspisivanje natječaja u 
svezi koncesija i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine te ostalih komunalnih djelatnosti 
koje se obavljaju na području Općine, prati naplatu prihoda naknade od koncesija, zakupnine 
poslovnih prostora, komunalnog doprinosa i ostalih prihoda vezanih uz poslove iz svog djelokruga, 
te izrađuje izvješća u svezi navedenog djelokruga rada. 

30 

3.  Surađuje s pročelnikom u obavljanju poslova vezanih uz postupak javne nabave. 10 
4. Koordinira izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za općinske investicije, prati natječaje 
koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz pretpristupnih i strukturnih 
fondova iz EU, koordinira izradom programa koji se kandidiraju za sufinanciranje ili  sa drugim 
subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima, surađuje s nadležnim 
institucijama vezano uz  pripremu projekata te obavlja i druge poslove u svezi navedenog 
djelokruga rada. 

30 

8. Prati propise značajne za Općinu kao JLS te propise od značaja za potrebe radnog mjesta, 
surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu načelnika i 
pročelnika. 

10 

 
Članak 2. 

     Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
 
 

 
KLASA: 022-05/13-02/01 
URBROJ:2188/02-01-13-1   
Rokovci, 25. veljače 2013. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof
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     Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 86/08 i 61/11) i 
članka 49. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, br.12/09), Općinski načelnik Općine 
Andrijaševci dana 28. veljače 2013. godine, 
utvrđuje slijedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE 
PLAN PRIJMA 

u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Andrijaševci za 2013. godinu 

 
I. 

     U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, br.1/13), točka IV. mijenja se i glasi: 

 
„IV. 

     Tijekom 2013. godine planira se prijam u 
službu 4 službenika/ce na neodređeno vrijeme 
kako je navedeno u Tablici koja je sastavni dio 
ovog Plana, od kojih će 1 službenik/ca  koji je već 
zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu biti 
primljen u službu i  raspoređen na slobodno radno 
mjesto za koje ispunjava stručne i druge uvjete za 
raspored odnosno biti će imenovan/a na slobodno 
radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela dok se ostala 3 službenika/ce planiraju 
primiti u službu putem javnog natječaja.“ 
 

II. 
      Tablica koja je sastavni dio ovog Plana 
mijenja se i glasi: 
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 „TABLICA 

Red. 

br. 

 

Naziv radnog mjesta 

 

 

Stvarno stanje 
popunjenosti 

radnih mjesta u 
2012. godini 

Potreban broj 
(planirano 

zapošljavanje) 
službenika/ 

namještenika za 
2013. godinu 

 

Broj 

vježbenika/ca 

Popunjenost 

radnih mjesta 
pripadnicima 
nac. manjina 
u 2012. godini 

Planirano 
zapošljavanje 
pripadnika/ca 
nac. manjina 
u 2013. godini 

1. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

 
0 1 0 0 0 

Savjetnik za pravne poslove 

-briše se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela od 25.2.2013.   

1 0 0 0 0 

2.  

Viši referent za opće poslove, infrastrukturu i provedbu projekata 

-novo radno mjesto temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela koje zamjenjuje dotadašnje radno mjesto 
„Savjetnik za pravne poslove“ 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 
0 

3. Referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove 0 1 0 0 0 

4. Referent za upravno-administrativne poslove 
1 

 
0 0 0 0 

5. 
Referent-komunalni redar 

 
0 1 0 0 0 

UKUPNO 2 4 0 0 
 

0 
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     Napomena: Pravilnikom o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Andrijaševci, KLASA: 022-05/13-02/01, 
URBROJ: 2188/02-01-13-1, od 25.veljače 2013. 
godine, radno mjesto pod brojem 2. Savjetnik za 
pravne poslove se briše odnosno zamjenjuje 
novim radnim mjestom  pod nazivom Viši 
referent za opće poslove, infrastrukturu i 
provedbu projekata tako da i dalje u 
sistematizaciji radnih mjesta postoji 5 radnih 
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Andrijaševci. 

III. 
     Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu 
danom objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 112-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-01-13-2 
Rokovci, 28. veljače  2013. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof. 

 
 
 
     Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o 
uredskom poslovanju („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 07/09) i članka 5. 
Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim 
oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i 
primalaca akata („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 38/88 ), a sukladno članku  49. 
Statuta Općine  Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije,  broj 12/09), 
Načelnik Općine Andrijaševci donosi: 
 

P L A N 
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata za 2013. godinu 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Članak 1. 
     Planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka 
stvaratelja i primatelja akata za 2013. godinu( u 
daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske 
oznake akata Općinskog vijeća, Općinskog 
načelnika i Jedinstvenog  upravnog odjela Općine 
Andrijaševci. 
Sastavni dio ovoga Plana su i brojčane oznake 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica Općine 
Andrijaševci. 

 
Članak 2. 

     Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po 
sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz 
djelokruga rada ustrojstvenih jedinica iz članka 1. 
Plana, a koristit će se u određivanju 
klasifikacijske oznake na pojedinim vlastitim i 
primljenim aktima u 2013. godini, kako slijedi: 

 
Klasifikacijska oznaka                                                                                                                    Dosje 
 
000        Društveno ekonomski odnosi  
000-01  Općenito……………………………………………...……...……………...………………...01 

 
003-01  Samouprava općenito  ………………………………………………………………..…......01 
 
004-01 Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina-općenito…………………………………...01 
                                                       
006       Društveno -političke organizacije 
006-01  Političke stranke-općenito……………………………………………………………..……...01 
006-05  Savjet mladih …………………………………………………………………………………01 
 
007         Društvene organizacije                                                            
007-01  Udruge građana, općenito………………………………………………………….…………01 
007-02  Udruge građana, pojedinačno.……………………………………….……….………………01 
 
008         Informiranje 
008-01  Općenito……………………………………………………………………………………...01 
                                                                                         
010         Državno uređenje  
010-01   Općenito ……………………………………………………………………………………..01 
010-06   Općine…………………………………………………………………...…………….……..01 
                                                                                  
011         Donošenje i objavljivanje propisa 
011-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
011-02   Postupak donošenja propisa……………………………………………………………….....01 
011 -03  Objavljivanje propisa…………………………………………………………………….…..01 
                                                             
012        Ustavni propisi i statuti 
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012-01    Općenito……………………………………………………………………………………..01               
                                                          
013        Delegatski sustav (izborni) 
013-01   Općenito  …………………………………………………………………………………….01                                                  
013-02   Birački spiskovi…...………………………………………………………………………….01   
013-03   Izbori i opoziv..…...………………………………………………………………………….01   
                                                                                             
014        Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja 
014-01  Općenito …………………………………………………………………...…………………01 
 
015        Teritorijalna razgraničenja 
015-01   Općenito…………………………………………...………………………………………....01 
015-05   Područje općine…………………………………...………………………….……………....01 
 
016        Narodnost 
016-01  Općenito ……………………………………………………………………….……………..01 
 
017       Grbovi, zastave i himna 
017-01  Općenito ……………………………………………………………………………………...01 
 
018-01   Suradnja s inozemstvom…………………………………………………………….……...01 
 
019        Migracije, iseljenici, izbjeglice, osobe bez državljanstva 
019-01  Općenito ……………………………………………………………………………………....01 
 
021-05   Organizacija i rad predstavničkog tijela 
021-05   Općinsko vijeće-općenito………………………………………………………………..…....01 
021-05   Općinsko vijeće- sjednice………………………………….……………..…………………...02 
021-05   Općinsko vijeće -donošenje akata.. …………………………...……....……………………...03 
021-05   Općinsko vijeće-Zapisnici…………………………………………….……………………....04 
 
022-05    Organizacija i rad izvršnog tijela    
022-05   Općinski načelnik-općenito………………………………………………………...…..……..01 
022-05   Općinski načelnik-predlaganje, donošenje i nadzor akata……...…..………………………. ..02 
022-05   Ostalo……………………………………………………………………………………….....03 
 
023-05    Organizacija i rad organa uprave  
023-05   Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci-općenito……………………………..………01 
 
 
024        Organizacije 
024-01   Općenito.....................…………………………………………………………….......……….01 
 
026        Organizacija i rad mjesnih odbora  
026-01   Općenito ………………………………………………………………………………..……..01 
 
030        Upravno poslovanje  
030-01   Organizacija, metode i tehnike rada, općenito…………………………………...……..….….01 
 
031         Oznake, službe i ostalo 
031-01   Općenito…………………………………………………………….………………………....01 
031-02   Natpisne i oglasne ploče……………..……………………………………………………...…01 
031-06   Poštanske usluge………………………………………………………………………….........01 
 
032         Informacijsko-dokumentacijska služba 
032-05    Stručni časopisi, službena glasila……………………………………...……………………....01 
 
034        Upravni postupak i upravni spor 
034-01   Općenito…………………………………………………………………………………….......01 
034-04   Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda  …………………………………...………………….......01 
 
035         Uredsko poslovanje 
035-01   Općenito……………………………………………………………………..………….....…….01 
035-02   Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi………………………………………………......….01 
 
036         Arhiviranje predmeta i akata 
036-01   Općenito ………………………………..………………………………………………...…......01 
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036-03    Čuvanje registraturne građe…………………………………………………………………......01 
036-04    Izlučivanje arhivske građe……………………………………………………………........……01 
 
038         Pečati, žigovi, potpisi i štambilji  
038-01   Općenito………………………………………………………………………………….…......01 
038-02   Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom RH……………………………………………....01 
038-03   Upotreba, čuvanje i uništavanje…………………………………...…………………………....01 
 
040         Upravni nadzor nad zakonitošću akata 
040-01    Općenito…..…………………………………………………..……………………….….........01 
 
041         Upravni nadzor nad zakonitošću  rada 
041-01    Općenito………………………………………………………..…………………………........01 
 
042        Inspekcijski nadzor 
042-01  Općenito………………………………………………………………..……………………......01 
 
05          Predstavke i pritužbe, zamolbe, prijedlozi  
050-01   Upravna tijela,  općenito..............................................................................................................01 
050-02   Predstavke i pritužbe na rad upravih tijela-pojedinačni predmeti………………….……...........01 
052-01   Ostale predstavke i pritužbe – općenito.....................................................................................01 
052-02   Ostale predstavke i pritužbe-pojedinačni predmeti………………………………….……….....01 
053-01   Zamolbe i prijedlozi – općenito...................................................................................................01 
053-02   Zamolbe i prijedlozi-pojedinačni predmeti………………………………………….……….....01 
 
061        Javne nagrade i priznanja  
061-01   Općenito………………………………………………………...……………………....………01 
061-06   Ostale javne nagrade i priznanja ………………………………………………………...……..01 
070        Vjerska pitanja 
070-01   Općenito…………………………………………………………………………………....…...01 
 
080         Dužnosnici, rukovodeći i drugi radnici 
080-01   Općenito ………………………………………………………………………………….....…01 
080-02   Dužnosnici………………………………………………………………………………..….....01 
080-03   Rukovodeći radnici .................……………………………………………………….…...........01 
080-04    Stručni radnici ..............…………………………………………………………….….........…01 
080-05    Radnici na pomoćno-tehničkim poslovima ...................……………………………............…01 
080-06    Evidencija kadrova u tijelima uprave………………………………………………………......01 
080-07    Ocjenjivanje službenika i namještenika……………………………………………………......01 
080-08    Ovlaštenja o potpisivanju i zamjenjivanju…………………..……………………………..…..01 
 
10           Zapošljavanje 
100-01   Politika zapošljavanja, općenito…………………………………………………...………...…01 
101-01    Kretanje zaposlenosti, općenito………………………………………………………….….....01 
102-01    Nezaposlenost, općenito………………………………………………………………….…....01 
 
110-01  Radni odnosi, općenito…………………………………………………..……………….…....01 
 
112         Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, ugovor o djelu i dopunski rad 
112-01   Općenito ……………………….…………………………………………………….…..….…01 
112-02   Na neodređeno vrijeme…………………………………………………………………....…...01  
112-03   Na određeno vrijeme ……………………………………………………………...………..….01 
112-04   Ugovor o djelu……………………………………………………..………………………..….01 
112-06   Pripravnici (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)… ………………….......01 
112-07   Ostalo(javni radovi-komunalno uređenje).…………………………………………….............01 
112-07   Ostalo (javni radovi – pomoć u kući).........................................................................................02 
 
113        Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave rada  
113-01  Općenito……………………………………………………………………………...………....01 
113-02  Radno vrijeme………………………………………………………………………………......01 
113-03  Odmori……………………………………..…………………………………………...............01 
113-04  Dopusti………………………….……………………………………………………………....01 
113-05  Bolovanja….…………………………………………………………………………….…...…01 
 
114        Radni sporovi, radna disciplina, materijalna i disciplinska odgovornost  
114-01  Općenito…………………………………………………………………………...…………....01  
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115        Zaštita na radu  
115-01  Općenito……………………………...……………………………………………………….01 
 
117        Radni staž  
117-01  Općenito ……………………………..…………………………………………………..…...01 
 
118        Stručna sprema, kvalifikacije,stručna osposobljenost  
118-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
 
119         Kadrovska politika i evidencije 
119-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
119-03   Kadrovske evidencije………………………………………………………………………...01 
 
120         Stjecanje osobnog dohotka  
120-01   Općenito……………………………………………………………………………..……….01 
120-02   Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela……………………………………………………...01 
 
121        Ostala primanja po osnovi rada  
121-01  Općenito………………………………………………………………………………………01 
121-02  Dnevnica……………………………………………………………………………………....01 
121-05  Naknada za prijevoz na posao i s posla……………………………………………………….01 
121-07  Regres za godišnji odmor……………………………………………………………………..01 
121-09  Pomoć u slučaju smrti………………………………………………………………………...01 
121-10  Jubilarne nagrade……………………………………………………………………………...01 
121-11  Otpremnina……………………………………………………………………………………01 
121-13  Nagrade učenicima i studentima...............................................................................................01   
 
130        Stručno usavršavanje, seminari, savjetovanja, ispiti   
130-01  Općenito……………………………………………………………..………………………..01 
130-02  Tečajevi…………………………………………………………………………………….…01 
130-03  Savjetovanja (seminari)…………………………………………………………………….…01 
131-01  Stručno usavršavanje, općenito……………………………………………………………….01 
 
132       Stručna praksa (pripravnici, stažisti i drugi) 
132-02  Pojedinačni predmeti....……………………………………………………………………….01 
 
133-02  Stručni  ispiti…………………………………………………………………………………01  
 
14            Mirovinsko i invalidsko osiguranje  
140-01   Mirovinsko osiguranje, općenito……………………………………………………………..01 
140-02    Starosno ……………………………………………………………………………………..01 
141-01    Invalidsko osiguranje, općenito……………………………………………………………...01 
141-02    Invalidska mirovina………………………………………………………………………….01 
 
210-01  Javni red i mir, općenito …………….………………………………….…………………..01 
 
211         Poslovi prometa 
211-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
211-04    Kontrola i regulacija prometa………………………………………………………….…….01 
 
214        Zaštita od požara i eksplozija  
214-01  Općenito………………………………………………………………………………………01 
214-02  Mjere zaštite od požara i eksplozija…………………………………………………………..01 
214-03  Protupožarna inspekcija……………………………………………………………………….01 
214-04  Požari i eksplozije……………………………………………………………………………..01 
 
215        Kriminalitet 
215-01  Općenito………………………………………………………………………………………01 
 
230        Udruženja građana 
230-01   Općenito...................................................................................................................................01 
230-02   Pojedinačni predmeti….............................……………………..……………………….........01 
 
231        Javni skupovi 
231-01  Općenito....................................................................................................................................01 
231-02  Pojedinačni predmeti ……………………………………………………................................01 
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300         Gospodarski  sustav i ekonomska politika  
300-01   Gospodarsko planiranje, općenito……………………………..……………………………..01 
302-01    Gospodarski razvoj, općenito………………………………………………………………..01 
302-02    Programi razvoja………………………………………………………………………….…01 
303-01    Gospodarska suradnja, općenito……………………………………………………………..01 
 
310         Industrija i rudarstvo 
310-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
310-02    Elektroprivreda………………………………………………………………………………01 
310-34    Ostalo………………………………………………………………………………………...01 
 
311         Obrt i malo poduzetništvo 
311-01   Općenito ……………………………………………………………………………………..01 
311-02   Usluge………………………………………………………………………………………...01 
 
320      Poljoprivreda 
320-01  Općenito ……………………………………………………………………………………...01 
320-02  Poljoprivredno zemljište …………………………………………………..………………….01 
320-12  Štete u poljoprivredi…………………………………………………………………………..01 
320-18  Poljoprivredna inspekcija……………………………………………………………………..01 
320-21  Ostalo………………………………………………………………………………………….01 
 
321        Šumarstvo   
321-01  Općenito……………………………………………………………………………………....01 
321-02  Šume i šumsko zemljište…………………………………………………………..………….01 
 
322       Veterinarstvo 
322-01  Općenito ……………………………………………………………………………………...01 
 
323        Lovstvo 
323-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
 
324        Ribarstvo 
324-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
 
325        Vodoprivreda  
325-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
325-03   Korištenje voda……………………………………………………………………………....01 
325-04   Zaštita voda od zagađivanja………………………………………………………………….01 
325-08   Vodoprivredni doprinosi i naknade…………………………………………………………..01 
 
326        Zadrugarstvo 
326-01  Općenito………………………………………………………………………………………01 
 
330        Trgovina 
330-01  Općenito ………………………………………………………………………………….…..01 
 
334         Turizam  
334-01   Općenito ………………………………………………………………………………….….01 
 
335        Ugostiteljstvo  
335-01  Općenito …………………………………………………………….…………………….….01 
 
340       Cestovni promet  
340-01  Općenito ………………………………………………………………………………….…..01 
340-03  Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture……………………………………………..…01 
340-05  Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu…………………………………………….…01 
 
341-01  Željeznički promet, općenito………………………………………………………….…….01 
 
342-01  Pomorski, riječni i jezerski promet, općenito……………………………………………...01 
 
343-01  Zračni promet, općenito……………………………………………………………….…….01 
 
 
344        Veze (poštanske, telefonske, telegrafske, radio-veze)  
344-01  Općenito ………………………………………………………………………………..…….01 
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350        Prostorno planiranje 
350-01  Općenito …………………………………………………………………………………...…01 
350-02  Prostorni planovi……………………………………………………………………………...01 
 
351        Zaštita čovjekovog okoliša 
351-01  Općenito……………….……………………………………...………………………………01 
351-02  Mjere zaštite čovjekovog okoliša…………………………………………….……………….01 
  
360       Građevinski poslovi  
360-01 Općenito ………………………………………………………………………………….…...01 
360-02  Pojedinačni predmeti………………………………………….………………………………01 
 
361        Izgradnja objekata 
361-01  Općenito……………………………………………………………………………………....01 
361-01  Naknada za nezakonito izgrađene građevine (legalizacija)......................................................02 
361-02  Izgradnja objekata……………………………………………………….………………....…01 
 
363         Komunalni poslovi 
363-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
363-01   Komunalni doprinos………………………………………………………………………….02 
363-02   Komunalne djelatnosti. ………..………………………………………………………….….01 
363-03   Komunalna naknada- fizičke osobe………………………………………...………………...01 
363-03   Komunalna naknada- pravne osobe………………………………………………………......02 
363-04   Komunalna inspekcija (komunalni redar)……………………………………………...……..01 
363-05   Ostalo........................................................................................................................................01 
363-05   Priključenje na komunalne vodne građevine- javna vodoopskrba...........................................02 
363-05   Priključenje na komunalne vodne građevine – javna odvodnja................................................03 
 
370        Stambena politika   
370-01  Općenito……………………………………………………………………………………….01 
370-03  Stanovi i stanovanje…………………………………………………………………………...01 
 
371         Stambeni odnosi 
371-01   Općenito……………………………………………………………………………………....01 
371-02   Korištenje stanova u općinskom vlasništvu i s njima izjednačenih stanova………….……....01 
371-03   Stanarsko pravo……………………………………………………………………………….01 
371-04   Stanarina……………………………………………………………………………………....01 
 
372         Poslovni prostor  
372-01   Općenito …………...………………………..……………….……………………………….01 
372-03   Najam odnosno zakup……………………………………………….………………………..01 
372-04   Evidencije…………………………………………………………………………………….01 
 
382          Ekonomska propaganda i marketing 
382-01    Općenito……………………………………………………………………………………...01 
382-02    Pojedinačni predmeti………………………………………………………………………....01 
 
400        Financijsko-planski dokumenti 
400-01  Općenito…………………………………………………………………………………….…01 
400-02   Financijski planovi…………………………………………………………………………....01 
400-03   Predračuni……………………………………………………………………………………..01 
400-04   Periodični obračuni…………………………………………………………………………....01 
400-05   Završni računi 
400-06   Budžet (Fiskalna odgovornost).......…………………………………………………….....….01 
400-07   Bilance………………………………………………………………………………………...01 
400-08   Proračuni……………………………………………………………………………………....01 
400-09   Ostalo………………………………………………………………………………………….01 
 
401        Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje 
401-01  Općenito………………………………………………………………………………….........01 
401-02  Knjigovodstvene evidencije…………………………………………………………………...01 
401-03  Računi………………………………………………………………………………………….01 
401-04  Kontni plan…………………………………………………………………………………….01 
 
402       Financiranje  
402-01 Općenito ………………………………………..……………………………………………...01 
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402-02  Gospodarskih djelatnosti………………………………………………………………….......01 
402-03  Društvenih djelatnosti…………………………………………………………………………01 
402-04  Općih društvenih potreba……………………………………………………………………..01 
402-06  Refundacije……………………………………………………………………………………01 
402-07  Sufinanciranje…………………………………………………………………………………01 
402-08  Financiranje iz proračuna……………………………………………………………………..01 
 
403        Kreditiranje 
403-01  Općenito………………………………………………………………………………………01 
403-02  Zajmovi……………………………………………………………………………………….01 
403-03  Jamstva………………………………………………………………………………………..01 
 
404         Investicije 
404-01   Općenito……………………………………………………………………………….……..01 
 
405        Depozitno poslovanje 
405-01  Općenito……………………………………………………….……………………….……..01 
 
406         Upravljanje imovinom i nabavljanje imovine  
406-01   Općenito……………………………………………………………………………..…….…01 
406-05   Sredstva opreme………………………………………………………………………….…..01 
406-06   Inventar………………………………………………………………………………………01 
406-08   Inventure……………………………………………………………………………………..01 
 
410         Porezi 
410-01   Općenito …………………………………………………..………………………………...01 
410-15   Porez na kuću za odmor……………………………………………………………………..01 
410-23   Ostalo………………………………………………………………………………………..01 
 
411         Doprinosi  
411-01   Općenito …………………………….………………………………………………………01 
 
415-01 Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza, općenito………………….……..……..01 
 
 
420        Regresi, premije, kompenzacije 
420-01  Općenito………………………………………………………………………………………01 
 
421         Donacije i subvencije 
421-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
421-02    Dotacije……………………………………………………………………………...………01 
421-03    Subvencije…………………………………………………………………………………...01 
 
430         Raspolaganje društvenim sredstvima 
430-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
 
450         Bankarstvo 
450-01   Općenito………………………………………………………………………………….......01 
450-05   Zajmovi i krediti………………………………………………………………………….…..01 
 
 
470        Kontrola financijskog poslovanja (financijska kontrola, revizija)  
470-01  Općenito…………………………………………………………………………………...….01 
 
500-01  Zdravstvena zaštita,  općenito..…………………………………………………….….……01 
501-01  Mjere zdravstvene zaštite, općenito…………………………………………………….…….01 
 
502         Prava iz zdravstvenog osiguranja 
502-01   Općenito……………………………………………………………………………….……..01 
502-04   Naknada osobnog dohotka za vrijeme privremene nesposobnosti za rad……………………01 
502-06   Naknada osobnog dohotka za vrijeme porodiljnog dopusta.....................................................01 
502-07   Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad.........................................................................01 
502-09   Novčana primanja po osnovi prava iz zdravstvenog osiguranja..............................................01 
 
540         Sanitarna inspekcija 
540-01   Općenito...................................................................................................................................01 
540-02   Pojedinačni predmeti................................................................................................................01 
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541-01    Zdravstveni nadzor, općenito...............................................................................................01 
 
550    Socijalna zaštita..........................................................................................................................01 
550-01    Općenito..................................................................................................................................01 
550-01    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja.............................................................................02 
550-01    Jednokratna pomoć.................................................................................................................03 
550-05    Crveni križ Hrvatske...............................................................................................................01 
550-06    Ostalo......................................................................................................................................01 
 
551        Oblici socijalne zaštite 
551-01   Općenito………………………………………………...……………………………………01 
551-06   Novčana pomoć..........................................…………………………………………………..01 
551-07    Pomoć i njega u kući.............………………………………………………………………..01 
 
553         Izvršavanje odgojnih mjera         
553-01   Općenito……………………………………………………………………………………...01 
 
555         Korisnici socijalne zaštite 
555-01   Općenito..................................................................................................................................01 
 
601         Predškolski odgoj 
601-01   Općenito ……………………………………………..……………………………………....01 
601-02    Ustanove predškolskog odgoja...............................................................................................01 
 
602         Školstvo  
602-01   Općenito………………………...……………………………………………………………01  
602-02   Osnovno obrazovanje...............................................................................................................01 
602-03    Srednje obrazovanje................................................................................................................01 
602-04    Visokoškolsko obrazovanje.....................................................................................................01 
 
 
604          Stipendije  
604-01    Općenito……………………………………………………………………………………..01 
604-02    Stipendiranje i krediti..............................................................................................................01 
 
610-01    Kultura, općenito...................................................................................................................01 
610-02    Kulturne manifestacije ...........................................................................................................01 
 
611          Zaštita i obilježavanje likova i djela povijesnih ličnosti 
611-01    Općenito..................................................................................................................................01 
611-03    Podizanje spomenika povijesnim događajima i ličnostima....................................................01 
 
 
612         Kulturne djelatnosti  
612-01  Općenito ……………………………………………...………………………………………01 
612-04  Knjižničarska djelatnost............................................................................................................01 
612-06  Arhivska djelatnost...................................................................................................................01 
612-07  Zaštita prirode...........................................................................................................................01 
612-08  Zaštita spomenika kulture.........................................................................................................01 
612-10  Izdavačko-novinska djelatnost..................................................................................................01 
612-12  Radio i televizija........................................................................................................................01 
 
620        Sport  
620-01  Općenito …………………………………………..…………………………………….…….01 
620-02  Sportske organizacije.................................................................................................................01 
620-03  Sportska natjecanja i priredbe....................................................................................................01 
620-08  Ostalo.........................................................................................................................................01 
 
621-01   Rekreacija, općenito...............................................................................................................01 
 
650        Informatika 
650-01  Općenito.....................................................................................................................................01 
650-02   Informatička oprema.................................................................................................................01 
650-03   Informacijski sustavi.................................................................................................................01 
 
700        Pravosuđe 
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700-01   Općenito………………………………………………………………………………….…..01 
 
701       Odvjetništvo i pravna pomoć 
701-01   Općenito...................................................................................................................................01 
701-02   Odvjetništvo.............................................................................................................................01 
701-03   Služba pravne pomoći..............................................................................................................01 
 
710       Organizacija i rad pravosudnih organa, opći poslovi 
710-01  Općenito....................................................................................................................................01 
 
 
74       Pravosuđe-ostalo 
740-01 Općenito.....................................................................................................................................01 
 
800       Vojna obveza, regrutni poslovi 
800-01  Općenito....................................................................................................................................01 
 
 
810        Civilna zaštita 
810-01   Općenito………………………………………………………………………………..….….01 
810-03   Mjere zaštite i spašavanja.........................................................................................................01 
810-05    Jedinice civilne zaštite.............................................................................................................01 
810-06    Zapovjedništva civilne zaštite, stožeri i druga tijela rukovođenja civilnom zaštitom.............01 
810-09    Ostalo.......................................................................................................................................01 
 
900         Domaća suradnja   
900-01   Općenito……………………………………………………………………………………....01 
900-03   Suradnja između JLP(R)S………………………………………………………………….....01 
900-04   Počasni građani………………………………………………………………………………..01 
 
910         Suradnja s inozemstvom  
910-01   Općenito……………………………………………………………………………………....01 
910-02   Suradnja sa stranim državama……………………………………………………….…….….01 
910-03   Odnosi sa stranim regijama, gradovima i mjestima………………………………………..….01 
910-04   Suradnja s međunarodnim organizacijama…………………………………………………....01 
 
920          Hidrometeorološki poslovi 
920-01    Općenito……………………………………………………………………………………...01 
920-07    Obrana od tuče……………………………………………………………………………….01 
920-11    Elementarne nepogode…………………………………………………………………….…01 
 
930          Geodetsko-katastarski poslovi  
930-01     Općenito ……………………………...…………………………………………………….01 
 
931-01     Geodetska izmjera, općenito……………………………….……………………………..01 
 
932           Katastar zemljišta 
932-01     Općenito…………………………………………………………………………………….01 
932-06     Geodetski poslovi u održavanju katastra zemljišta…………………………………………01 
932-07     Praćenje i utvrđivanje promjena te rješavanje o promjenama na zemljištu………………...01 
 
933           Katastar vodova 
933-01     Općenito…………………………………………………………………………………….01 
 
935           Čuvanje i korištenje dokumentacije 
935-01      Općenito……………………………………………………………………………………01 
935-05      Korištenje planova i karata…………………………………………………………………01 
935-06      Kopije katastarskih planova………………………………………………………………..01 
935-07      Izvodi iz posjedovnih listova………………………………………………………………01 
935-11      Geodetske podloge za izradu prostornih planova-mišljenja i ovjere………………………01 
 
936            Ostali geodetski poslovi 
936-01      Općenito……………………………………………………………………………………01 
936-02      Parcelacijski i geodetski elaborati………………………………………………………….01 
 
 
940-01     Imovinsko-pravni poslovi -Evidencija nekretnina, općenito ………………………..….01 
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940-02     Građevinskog zemljišta……………………………………………………………………..01 
940-03     Stambenih zgrada…………………………………………………………………………...01 
940-04     Poljoprivrednog zemljišta……………………………………………………………….…..01 
940-05     Šumskog zemljišta……………………………………………………………………….….01 
940-06     Ostalo………………………………………………………………………………………..01 
 
943         Promjena režima vlasništva 
943-01    Općenito……………………………………………………………………………………...01 
943-02    Prijenos u državno (općinsko) vlasništvo stambenog i poslovnog prostora…….…………...01 
943-04    Izvlaštenje…………………………………………………………………………………....01 
943-05    Utvrđivanje naknade za izvlašteno zemljište i zgrade…………………………………...…..01 
 
944          Građevinsko zemljište 
944-01      Općenito……………………………………………………………………………………01 
 
945          Imovinsko-pravni odnosi-poljoprivredno zemljište 
945-01     Općenito…………………………………………………………………………………….01 
 
950         Statistika, organizacija i metode 
950-01   Općenito ……………………………………………………………………………………..01 
 

Članak 3. 
   Brojčane oznake  unutarnjih ustrojstvenih 
jedinica u Općini Andrijaševci su: 
2188/02-01  -    Načelnik Općine Andrijaševci 
2188/02-02  -   Jedinstveni upravni odjel Općine 
Andrijaševci  
2188/02-03 - Općinsko vijeće Općine  
Andrijaševci. 

 
Članak 4. 

     Danom donošenja Plana prestaje važiti 
Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka tijela i 
službi u Općini Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije,broj 07/04). 
 

Članak 5. 
     Ovaj  Plan stupa na snagu danom  objave u  
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 035-02/12-01 
URBROJ: 2188/02-01/12-434 
Rokovci, 31. prosinca 2012. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof. 

                                                                    

 
     Na temelju članka 9. i 10.  Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 86/08 i 61/11) i 
članka 49. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09), Općinski načelnik Općine 
Andrijaševci dana 14.siječnja 2013. godine 
utvrđuje, slijedeći 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Andrijaševci za 2013. godinu 
 

I. 
Ovim Planom prijma u službu planira se 

prijam službenika/ca i namještenika u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Andrijaševci (u daljnjem 
tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 

Plan prijma u službu utvrđuje se za 2013. 
godinu (kratkoročni plan). 

Planirani broj službenika/ca i namještenika 
utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga 
Plana. 

 
II. 

     Plan prijma u službu sadrži: 
- stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu  
u 2012. godini, 

- potreban broj službenika/ca i 
namještenika na neodređeno vrijeme za 
razdoblje za koje se Plan  donosi, 

- planirani prijam određenog broja 
vježbenika/ca odgovarajuće stručne 
spreme i struke za razdoblje za koje se 
Plan  donosi, 

- podatke o popunjenosti radnih mjesta 
pripadnicima nacionalnih manjina i 
planiranom zapošljavanju potrebnog 
broja pripadnika/ca nacionalnih manjina 
za razdoblje za koje se Plan donosi radi 
ostvarivanja zastupljenosti, sukladno 
Ustavnom zakonu o pravima 
nacionalnih manjina i zakonu kojim se 
uređuje sustav lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

 
III. 

     Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Andrijaševci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 
18/10) sistematizirano je 5  radnih mjesta od  
kojih su popunjena 2 radna mjesta na neodređeno 
vrijeme  kako je navedeno u Tablici koja je 
sastavni dio ovog Plana. 
 

IV. 
     Tijekom 2013. godine planira se prijam u 
službu 3 službenika/ce na neodređeno vrijeme 
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kako je navedeno u Tablici koja je sastavni dio 
ovog Plana. 

 
V. 

     U 2013. godini ne planira se prijam 
vježbenika/ca. 
 

VI. 
     Radna mjesta popunjavat će se na temelju 
ovog Plana, a sukladno zakonskim propisima i 
Pravilniku o unutarnjem redu, vodeći računa o 
osiguranim financijskim sredstvima i načinu rada 
u Općini Andrijaševci. 
 

VII. 
     Ovaj Plan prijma u službu stupa na snagu 
danom objav u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

  
KLASA: 112-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-01-13-1 
Rokovci, 14. siječnja 2013. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Jozo Škegro, prof. 
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TABLICA 
 

Red. 

br. 

 

Naziv radnog mjesta 

 

Stvarno stanje 
popunjenosti 
radnih mjesta 
u 2012. godini 

Potreban broj 
(planirano 

zapošljavanje) 
službenika/namj

eštenika za 
2013. godinu 

Broj 

vježbenika/ca 

Popunjenost 

radnih mjesta 
pripadnicima 
nac. manjina 
u 2012. godini 

Planirano 
zapošljavanje 
pripadnika/ca 
nac. manjina 
u 2013. godini 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 0 1 0 0 0 

2. Savjetnik za pravne poslove 1 0 0 0 0 

3. Referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove 0 1 0 0 0 

4. Referent za upravno-administrativne poslove 1 0 0 0 0 

5. Referent-komunalni redar 0 1 0 0 0 

UKUPNO 2 3 0 0 0 
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     Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o 
javnoj nabavi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 90/11) i članka 49. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 12/09), Općinski 
načelnik Općine Andrijaševci dana 18. siječnja 
2013. godine, donosi  
 

PLAN NABAVE 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

 
I. 

     Ovim Planom nabave utvrđuje se popis nabava 
roba, radova i usluga koje će  u 2013. godini 
provesti Općina Andrijaševci kao javni naručitelj.    
 

 
 

II. 
     Plan nabave donosi se za proračunsku godinu 
te najmanje sadrži podatke o predmetu nabave, 
evidencijskom broju nabave, procijenjenoj 
vrijednosti nabave ako je poznata, vrsti postupka 
javne nabave, uključujući i postupak sklapanja 
ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B 
Zakona o javnoj nabavi, podatke o tome sklapa li 
se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, 
planiranom početku postupka nabave te 
planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma. 
 

III. 
     Sukladno odredbi točke II. ovoga Plana, 
utvrđuje se slijedeći popis nabava roba, radova i 
usluga koje će u 2013. godini provesti Općina 
Andrijaševci kao javni naručitelj: 
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Red. 
br. 

Predmet nabave Evidencijski 
broj nabave 

Procijenjena 
vrijednost nabave 

ako je poznata (bez 
PDV-a) u kn 

Vrsta 
postupka 

JN 

Ugovor o javnoj 
nabavi/okvir. 

sporazum 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 

sporazuma 

Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Opskrba električnom energijom EMV-1/13 109.600,00 otvoreni ugovor o JN listopad/ 

studeni 

12 mjeseci  

2. Rušenje Vatrogasnog doma EMV-2/13 80.000,00 otvoreni ugovor o JN svibanj/ 

lipanj 

40 dana  

3. Izgradnja Vatrogasnog doma- I.etapa EMV-3/13 160.000,00 otvoreni ugovor o JN rujan 4 mjeseca  

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

EMV-4/13- 160.000,00 otvoreni ugovor o JN srpanj/ 

kolovoz 

4 mjeseca  

5. Reprezentacija za vijeće - 2.400,00 - - - - tzv. Bagatelna 

6. Uredski materijal - 6.400,00 - - - - tzv. Bagatelna 

7. Seminari, savjetovanja, simpoziji - 800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

8. Literatura - 5.600,00 - - - - tzv. Bagatelna 

9. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - 1.600,00 - - - - tzv. Bagatelna 

10. Plin - 23.200,00 - - - - tzv. Bagatelna 

11. Motorni benzin i dizel gorivo - 16.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

12. Materijal za tekuće i investicijsko  održavanje 
građevinskih  objekata (u vlasništvu općine) 

- 40.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

13. Materijal i dijelovi  za tekuće i investicijsko  
održavanje  opreme 

- 800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

14. Mater. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
vozila 

- 1.600,00 - - - - tzv. Bagatelna 
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15. Sitni inventar - 3.200,00 - - - - tzv. bagatelna 

16. Nabava službene, radne i zaštitne odjeća i obuća - 800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

17. Nabava usluge telefona i telefaksa - 12.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

18. Poštarina - 4.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

19. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja 
građevinskih objekata (u vlasništvu općine) 

- 40.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

20. Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja opreme - 4.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

21. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila - 4.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

22. Usluge elektronskih medija - 12.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

23. Usluge ažuriranja WEB –stranica Općine - 800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

24. Usluga opskrbe vodom - 2.800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

25. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja - 12.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

26. Geodetsko- katastarske usluge - 32.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

27. Knjigovodstvene usluge - 40.240,00 - - - - tzv. Bagatelna 

28. Nabava ostalih intelektualnih usluga (projekti, 
troškovnici) 

- 5.600,00 - - - - tzv. Bagatelna 

29. Grafičke i tiskarske usluge - 16.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

30. Usluge pri registraciji vozila - 880,00 - - - - tzv. Bagatelna 

31. Ostale nespomenute usluge - 12.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

32. Usluge u svezi zaštite na radu - 800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

33. Premije osiguranja vozila - 1.360,00 - - - - tzv. Bagatelna 

34. Premije osiguranja ostale imovine - 4.400,00 - - - - tzv. Bagatelna 

35. Reprezentacija - 12.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

36. Nabava vijenaca,cvijeća, svijeća i slično - 1.600,00 - - - - tzv. Bagatelna 
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37. Obilježavanje Dana Općine Andrijaševci  - 32.000,00 - - - - tzv. bagatelna 

38. Usluge platnog prometa - 4.800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

39. Materijal za održavanje kanalske mreže - 16.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

40. Materijal za tekuće i investicijsko  održavanje 
pješačkih staza 

- 32.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

41. Usluge čišćenja i održavanja kanalske mreže - 20.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

42. Materijal za održavanje javnih površina - 20.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

43. Usluge deratizacija i dezinsekcija - 30.400,00 - - - - tzv. Bagatelna 

44. Veterinarske usluge - 8.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

45. Izmjene i dopune PPUO Andrijaševci - 24.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

46. Materi. za tekuće i investicijsko održavanje poljskih 
putova (na području općine) 

- 32.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

47. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih 
putova 

- 24.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

48. Usluge gašenja požara - 16.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

49. Sredstva za zaštitu i spašavanje - 800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

50. Materijal za održavanje dječjih igrališta - 4.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

51. Materijal za održavanje sportskih terena na javnim 
površinama 

- 4.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

52. Proširenje vodovodne mreže - 16.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

53. Proširenje javne rasvjete - 16.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 

54. Nabava prometne i turističke signalizacije - 800,00 - - - - tzv. Bagatelna 

55. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 
dogradnju Vatrogasnog doma 

- 40.000,00 - - - - tzv. bagatelna -
sufinanciranje 
Min.reg.razvoj
a i fond. EU  u 
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iznosu od 80% 
i Općine u 
iznosu od 20 % 
(ugovor 
potpisan tek 
krajem 2012.) 

56. Izrada projektne dokumentacije za prostorije 
sport.klubova na igralištu NK „Frankopan) 

- 60.000,00 - - - - tzv. Bagatelna 
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II. 
     Nabava roba i usluga odnosno ustupanje 
radova predviđenih ovim Planom obavljat će se 
na način i po postupku koji je predviđen 
Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 
90/11). 

  
III. 

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

Ovaj Plan će se mijenjati odnosno 
dopunjavati tijekom proračunske 2013.godine u 
slučaju potrebe usklađenja s naknadno donesenim 
propisima iz područja javne nabave ili Proračuna 
Općine Andrijaševci. 

 
KLASA: 406-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/02-01-13-1 
Rokovci, 18. siječnja  2013. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof. 

     
 
  
    Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 49. 
Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09), 
Općinski načelnik Općine Andrijaševci dana 31. 
prosinca 2012. godine, donosi  
 

I.izmjene i dopune 
Plana nabave Općine Andrijaševci za 2012. 

godinu 
 

I. 
     Plan nabave Općine Andrijaševci za 2012. 
godinu mijenja se i dopunjuje kako slijedi:    
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Veza na 
osnovni 

Plan 
nabave 

(izmjena/d
opuna) 

R. 
br. 

Pozicija - 
konto 

Proračuna 

Evidencijski 
broj nabave 

Naziv (opis) predmeta 
nabave 

Procijenjena 
vrijednost 

nabave 

Vrsta 
postupka JN 

Ugovor o javnoj 
nabavi/okvirni 

sporazum 

Planirani 
početak 
nabave 

Planirano 
trajanje 

ug./okvir. 
sporazuma 

Napomena 

Dopuna/ 

red.br. 1 

1. R002-32931 - Reprezentacija za vijeće 813,01 - - - -  

Dopuna/ 

red.br. 2. 

2. R012-32131 - Seminari, savjetovanja i 
simpoziji 

813,01 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br.3. 

3. R013-32132 - Tečajevi i stručni ispiti 800,00 - - - -  

Dopuna/ 

red.br.4. 

4. R014-32211 - Uredski materijal 

 

8.130,08 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br.5. 

5. R015-32212 - Literatura 8.400,00 

 

- - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br.6. 

6. R016-32214 - Materijal i sredstva za 
čišćenje i održavanje 

2.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br.7. 

7. R017-32219 - Ostali materijal  za potrebe  
redovnog poslovanja 

 

800,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 8. 

8. 32231 E-MV 1/2012 Električna energija 129.600,00 Otvoreni 

 

Ugovor o javnoj 
nabavi 

studeni 2012. 1 godina  
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Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 9. 

9. R019-32233 - Plin 25.600,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 10. 

10. R020-32234 - Motorni benzin i dizel 
gorivo 

20.800,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 11. 

11. R021-32241 - Materijal za tekuće i 
investicijsko  održavanje 
građevinskih  objekata 

160.000,00 - - - -  

 11.1 - - Mat. za zamjenu krovišta, 
instalacija i sl. na Ribičkom 
domu 

124.000,00 - - - -  

 11.2
. 

- - Mat. za zamjenu krovišta, 
instalacija, stolarije i sl.  na 
Vatrogasnom domu 

0,00 - - - -  

 11.3
. 

- - Materijal za tekuće i 
investicijsko  održavanje 
ostalih građevinskih 
objekata –Lovački dom 

36.000,00 - - -   

Dopuna/ 

red.br. 12. 

12. R022-32242 - Materijal i dijelovi  za 
tekuće i investicijsko  
održavanje  opreme 

813,01 - - - -  

Dopuna/ 

red.br. 13. 

13. R023-32243 - Mater. i dijelovi za tekuće i 
investicijsko održavanje 
vozila 

1.626,02 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 14. 

14. R024-32251 - Sitni inventar 16.800,00 - - - -  

Dopuna/ 15. R025-32271 - Službena, radna i zaštitna 
odjeća i obuća 

813,01 - - - -  
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red.br. 15. 

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 16. 

16. R026-32311 - Usluge telefona, telefaksa 21.600,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 17. 

17. R027-32313 - Poštarina 

 

5.600,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 18. 

18. R028-32321 - Usluge tekućeg i 
investicijskog  održavanja 
građevinskih objekata 

 

87.200,00 - - - -  

 18.1
. 

R028-32321 - Usluga zamjene krovišta, 
instalacija i sl. na Ribičkom 
domu 

 

78.400,00 - - - -  

Dopuna/re
d.br. 

18.3
. 

R028-32321 - Usluge tekućeg i 
investicijskog  održavanja 
ostalih građevinskih 
objekata (u vlasništvu 
općine) 

8.800,00      

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 19. 

19. R029-32322 - Usluge tekućeg  i 
investicijskog održavanja 
opreme 

5.600,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 20. 

20. R030-32323 - Usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja 
vozila 

 

8.000,00 - - - -  
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Dopuna/ 

red.br. 21. 

21. R031-32331 - Elektronski mediji 8.130,08 - - - -  

Dopuna/ 

red.br. 22. 

22. R032-32331 - Usluge ažuriranja WEB –
stranica Općine 

 

813,01 - - - -  

Dopuna/ 

red.br. 23. 

23. R036-32373 - Usluge odvjetnika i 
pravnog savjetovanja 

 

2.439,02 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 24. 

24. R037-32375 - Geodetsko- katastarske 
usluge 

32.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 25. 

25. R038-32379 - Knjigovodstvene usluge 40.240,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 26. 

26. R039-32379 - Nabava konzultantskih 
usluga i izrada aplikacije za 
FMC 

22.000,00 

 

- - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 27. 

27. R040-32391 - Grafičke i tiskarske usluge 17.680,00 - - - -  

Dopuna 28. R043-3239 - Izrada socio-ekonomske 
analize Općine 

6.000,00 - - - -  

Dopuna 28.1
. 

R043-3239 - Izrada revizije plana 
ugroženosti od požara 

6.720,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 28. 

29. R044-32399 - Usluge u svezi zaštite na 
radu 

0,00 - - - -  
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Dopuna/ 

red.br. 29. 

30. R045-32921 - Premija osiguranja vozila 1.360,00 - - - -  

Dopuna/ 

red.br. 30. 

31. R046-32922  Premija osiguranja ostale 
imovine 

 

4.471,54 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 31. 

 

32. R047-32931 - Reprezentacija 20.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 32. 

 

33. R049-32991 - Vijenci,cvijeće, svijeće i sl. 1.600,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 33. 

34. R052-32999 - Obilježavanje Dana Općine 
Andrijaševci 

  

36.800,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 34. 

35. R057-32241 - Materijal za održavanje 
kanalske mreže 

4.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 35. 

36. R058-32241 - Materijal za tekuće i 
investicijsko  održavanje 
pješačkih staza 

16.000,00 - - - -  

Dopuna/ 

red.br. 36. 

37. R063-32329 - Usluge čišćenja i 
održavanje kanalske mreže 

32.520,32 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

38. R067-32244 - Materijal za održavanje 
javnih površina 

28.000,00 - - - -  
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red.br. 37.  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 38. 

39. R070-32343 - Deratizacija i dezinsekcija 28.960,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 39. 

40. R071-32362 - Veterinarske usluge 26.400,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 40. 

41. R072-32379 - Izmjene i dopune PPUO 
Andrijaševci 

24.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 41. 

42. R074-32241 - Materi. za tekuće i 
investicijsko održavanje 
poljskih putova (kamen i 
sl.) 

52.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 42. 

43. R078-32999 - Sredstva za zaštitu i 
spašavanje 

 

0,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 43. 

44. R090-32244 - Materijal za održavanje 
dječjih igrališta 

 

4.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 44. 

45. R091-32244 - Materijal za održavanje 
sportskih terena na javnim 
površinama  

 

32.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 45. 

46. R098-42621 - Nabava računalnih 
programa 

0,00 - - - -  

Dopuna/ 47. R099-42149 - Uređenje parkirališta ispred 105.691,04 otvoreni Ugovor o javnoj - - Postupak 
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red.br. 46. škole nabavi proveden 
krajem 
2011. 
godine 

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 47. 

48. R102-42273 - Prometna i turistička 
signalizacija 

1.680,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 48. 

49. R103-42126 - Projektna dokumentacija  
za prostorije sportskih 
klubova na igralištu NK 
Frankopan 

2.000,00 - - - -  

Izmjena i 
dopuna/ 

red.br. 49. 

50. R104-42126 - Radovi na izgradnji 
prostorija sportskih 
klubova na igralištu NK 
Frankopan 

0,00 - - - -  

Dopuna 51. R105-3239 - Nabava usluge gašenja 
požara 

32.000,00 - - - -  

Dopuna 52. R106-4223 - Nabava opreme za grijanje, 
ventilaciju i hlađenje 

2.400,00 - - - -  
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Napomena: Plan nabave za 2012. godinu 
dopunjen je stupcima koji se odnose na 
evidencijski broj nabave, podatke o vrsti postupka 
javne nabave, podatke koji se odnose na činjenicu 
da li se sklapa ugovor o javnoj nabavi ili okvirni 
sporazum te na podatke koji se odnose na 
činjenicu oko planiranog trajanja ugovora o 
javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma te je 
izostavljen stupac koji se odnosi na planirana 
sredstva. 

 
II. 

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

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

 
KLASA: 406-01/12-01 
URBROJ: 2188/02-01/12-426 
Rokovci, 31.  prosinca  2012. godine 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Jozo Škegro, prof. 
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OPĆINA BOŠNJACI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Temeljem članka 74. stavak 3. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 152/08, 21/10 i 63/11), 
članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake („Narodne novine“ Republike hrvatske, 
broj 45/09), članka 26. Statuta Općine Bošnjaci i 
članka 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Bošnjaci, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci 
na svojoj 31. sjednici održanoj 27. prosinca 2012. 
godine, donijelo je 

 
 
 
 
 

O D L U K U 
o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u 2013. godini 
 

I. 
     Ovom Odlukom utvrđuje se namjena utroška 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2013. godinu kako slijedi: 
 

− planirani prihod sredstava iznosi 
1.290.000,00 kuna 

 
Raspored utroška sredstava: 

 

Red 

broj 

Naziv rashoda Planirani 

iznos u kunama 

1. Nabavka kamena za nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 300.000,00

2. Uređenje poljskih puteva i izdaci u poljoprivredi 200.000,00

3. Nabavka malčera za košnju i ostale komunalne opreme 45.000,00

4. Sufinanciranje razvoja poljoprivrede 80.000,00

5. Geodetsko-katastarske usluge 20.000,00

6. Krčenje kanalske mreže 70.000,00

7. Troškovi plaće, natječaja i povjerenstava  135.000,00

8. Lokalna akcijska grupa (LAG) 20.000,00

9. Gorivo za kosilicu, frezu, traktor 10.000,00

10. Sanacija otresnica na poljoprivrednim putevima 160.000,00

11. Izrada dokumentacije za državne i međunarodne projekte 50.000,00

12. Sufinanciranje legalizacije gospodarskih objekata 

namjenjenih za poljoprivrednu proizvodnju 

200.000,00

 S V E U K U P N O 1.290.000,00
      

KLASA: 320-01/12-01/08 
URBROJ: 2212/03-03-12-1 
Bošnjaci, 27. prosinca 2012. godine 
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 
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     Temeljem članka 65. točka 2. Zakona o šumama 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10), članka 26. 
Statuta Općine Bošnjaci i članka 36. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Općine Bošnjaci, Općinsko 
vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 31. sjednici 
održanoj 27. prosinca 2012. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa u 2013. godini 

I. 
     Ovom Odlukom utvrđuje se namjena utroška 
sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2013. godinu kako slijedi: 
 

− planirani iznos sredstava iznosi 
400.000,00 kuna 

 
Raspored utroška sredstava: 

 

Red 

broj 

Naziv rashoda Planirani 

iznos u kunama 

1. Uređenje parka u Strossmayerovoj ulici 15.000,00

2. Održavanje lokalnih cesta 40.000,00

3. Uređenje centra 200.000,00

4. Uređenje zelenih površina 15.000,00

5. Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste 30.000,00

6. Projekt sportske dvorane 100.000,00

 SVEUKUPNO 400.000,00
 
 
KLASA: 321-04/12-01/02 
URBROJ: 2212/03-03-12-1 
Bošnjaci, 27. prosinca 2012.godine   
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

 
        
 
     Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01), 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 
26. Statuta Općine Bošnjaci i članka 36. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine 
Bošnjaci na svojoj 31. sjednici održanoj 27. 
prosinca 2012. godine donijelo je 
 

P R O G R A M 
održavanja objekata komunalne infrastrukture 

u 2013. godini u Općini Bošnjaci 
 

Članak 1. 
     Ovim Programom određuje se održavanje 
komunalne infrastrukture u 2013. godini na 
području Općine Bošnjaci za slijedeće komunalne 
djelatnosti: 
 
 
 

odvodnja atmosferskih voda,  
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na  
čišćenje javnih površina,  
održavanje nerazvrstanih cesta, 
javna rasvjeta. 
 
     Programom se utvrđuje: 

- opis i opseg poslova održavanja s 
procjenom pojedinih troškova po 
komunalnim djelatnostima, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa s oznakom izvora 
financiranja. 

 
Članak 2. 

     Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 
1. ove Odluke obuhvaća slijedeće: 
 
1. Odvodnja atmosferskih voda: 
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pročišćavanje otvorenih odvodnih kanala i 
cestovnih propusta u naselju Bošnjaci (prokop, 
odmuljivanje, odvoz zemlje, ocjevljenje), 
 
predviđena novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 
kn iz sredstava komunalne naknade odnosno 
proračuna 
 
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina: 

 
čišćenje javnih površina u naselju Bošnjaci 
središte naselja svakodnevno  
tjedno i mjesečno ostalih javnih površina 
redovito košenje javnih zelenih površina  
predviđena novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 
kn iz sredstava komunalne naknade odnosno 
proračuna    
  
3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

 
nasipanje nerazvrstanih cesta na području naselja 
Bošnjaci i izdvojenih dijelova Topola, Morganj i 
Jasinovačice 

predviđena novčana sredstva u iznosu od 40.000,00 
kn iz sredstava komunalne naknade odnosno 
proračuna 
  
4. Javna rasvjeta 

 
el. energija i održavanje postojeće 
 
predviđena novčana sredstva u iznosu od 
180.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade 
odnosno proračuna 
 

Članak 3. 
     Program stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 361-08/12-01/06 
URBROJ: 2212/03-03-12-1 
Bošnjaci, 27. prosinca 2012. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

 
 
 
     Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 26. 
Statuta Općine Bošnjaci i članka 36. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine 
Bošnjaci na svojoj 31. sjednici održanoj 27. 
prosinca 2012. godine, donijelo je 
 

P R O G R A M 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 
za 2013. godinu 

 
Članak 1. 

     Ovim Programom utvrđuju se poslovi s 
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bošnjaci za 2013. godinu kao i financijska  
 
 
 

 
 
sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa, s 
izvorima financiranja po djelatnostima, i to za: 

 
- javne površine, 
- nerazvrstane ceste i nogostupe, 
- groblja, 
- javna rasvjeta, 
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 
 
     Programom se određuje opis poslova s 
procjenom troškova za izgradnju objekata iz stavka 
1. ovoga članka, te iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom 
izvora financiranja po djelatnostima. 

 
1. Građenje javnih površina i objekata 

 
Članak 2. 

Izgradnje parkirališta u naselju Bošnjaci: 
 
 
 

- parkiralište kod groblja sv. Marka      65.000,00 kn 
    Ukupno                             65.000,00 kn 
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava 

proračuna Općine Bošnjaci. 
 
2. Građenje nerazvrstanih cesta i nogostupa 

 
Članak 3. 

 Izgradnja asfaltne ceste u Ulici J. Babogredca i A.G.Matoša duljine cca 400 m: 
− ravnanje i nasipanje podloge      60.000,00 kn 
− asfaltiranje                    240.000,00 kn 
− nogostupi        50.000,00 kn 

   Ukupno                       350.000,00 kn 
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Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava 

proračuna Općine Bošnjaci.     
 
3. Građenje groblja 

 
Članak 4. 

Izgradnja nogostupa na groblju sv. Marka i sv. Križa u Bošnjacima: 
− izgradnja nogostupa                    30.000,00 kn 
− postavljanje ograde                 70.000,00 kn 
− sanacija kapelica                          20.000,00 kn 
    Ukupno                    120.000,00 kn 
 
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava 

proračuna Općine Bošnjaci. 
 
4. Građenje objekata i uređaja javne rasvjete 

 
Članak 5. 

Postavljanje rasvjetnih tijela: 
- Nazorova,                   50.000,00 kn 
    Ukupno                      50.000,00 kn 
 
Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava 

proračuna Općine Bošnjaci. 
  
5. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda: 

 
Članak 6. 

Izgradnja mreže objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naselju Bošnjaci: 
- izgradnja objekata kanalizacije              25.000,00 kn 
    Ukupno                     25.000,00 kn 
 

     Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz 
sredstava iznosa za financiranje gradnje u cijeni 
usluge odvodnje otpadnih voda, sredstava naknade 
za priključenje i drugih sredstava proračuna Općine 
Bošnjaci. 

 
Članak 7. 

     Rok izgradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture iz članka 2. do 6. ove Odluke je 31. 
prosinac 2016. 
 

 
 

Članak 8. 
     Ovaj Program stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. 
godine.  
 
KLASA: 361-08/12-01/07 
URBROJ: 2212/03-03-12-1 
Bošnjaci, 27. prosinca 2012. godine 
 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

 
 
 Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
125/08), članka 26. Statuta Općine Bošnjaci i 
članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Bošnjaci, Općinsko vijeće općine Bošnjaci na 31. 
sjednici održanoj 27. prosinca 2012. godine, 
donijelo je 
 

SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA 
KONCESIJA 

za razdoblje 2013. - 2015. godina 
 

 
 

 
 

I. 
      U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog 
gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju 
komunalnih djelatnosti, utvrđuje se Srednjoročni 
plan davanja koncesija iz područja komunalnih 
djelatnosti na području Općine Bošnjaci, kako 
slijedi: 
 
 1. Koncesija za skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada 
- broj koncesija – 1 koncesija 
- rok koncesije – 10 godina 
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju – 
25.000,00 kn 
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- početak obavljanja koncesije – ožujak 2013. 
godine  

2. Koncesija za prijevoz pokojnika 
- broj koncesija – 2 koncesije, 
- rok koncesije – 10 godina, 
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju – 
8.000,00  kuna, 
- početak obavljanja koncesije – rujan  2015. godine 

 
II. 

     Ovaj Srednjoročni Plan davanja koncesija iz 
područja komunalnih djelatnosti dostavit će se 
Ministarstvu financija. 
 

III. 
      Ovaj Plan davanja koncesija stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku'' 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 363-02/12-01/09 
URBROJ: 2212/03-03-12-01 
Bošnjaci, 27. prosinca 2012. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

                 
 
  
     Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
125/08), članka 26. Statuta Općine Bošnjaci i 
članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Bošnjaci, Općinsko vijeće općine Bošnjaci na 31. 
sjednici održanoj 27. prosinca 2012. godine 
donijelo je 
 

PLAN DAVANJA KONCESIJA 
iz područja komunalnih djelatnosti za 2013. 

godinu 
 

I. 
     U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog 
gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju 
komunalnih djelatnosti, utvrđuje se Plan davanja 
koncesija iz područja komunalnih djelatnosti te se 
utvrđuje da će Općina Bošnjaci u 2013. godini 
provesti postupak davanja koncesije za obavljanje  
- komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza 
komunalnog otpada (jedna koncesija)  
           Rok koncesije za komunalnu djelatnost je 
deset godina. 
 

II. 
      Ovaj Plan davanja koncesija iz područja 
komunalnih djelatnosti za 2013. godinu dostavit će 
se Ministarstvu financija. 
 

III. 
     Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 

KLASA: 363-02/12-01/10 
URBROJ: 2212/03-03-12-01 
Bošnjaci, 27. prosinca 2012. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

 
 
 
 

     Temeljem članka 8. stavak 2. točka 2. Pravilnika 
o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti 
vodoopskrbe („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 28/11), članka 8. stavak 2. točka 2. 
Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje 
djelatnosti javne odvodnje („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 28/11) i članka  26. 
Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/02) 
Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 31. 
sjednici održanoj 27. prosinca 2012. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o pravu upravljanja građevinama za javnu 

vodoopskrbu i javnu odvodnju   
  

Članak 1. 
     Ovom Odlukom Općinsko vijeće utvrđuje da se, 
''Komunalac'' d.o.o. Županja kao javni isporučitelj 
vodnih usluga na području Općine Bošnjaci 
sukladno članku 34. stavak 3. Zakona o vodama 
(NN 153/09), koristi i upravlja građevinama za 
javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području 
Općine Bošnjaci. 
 

Članak 2. 
      Upravljanje (korištenje) građevinama za javnu 
vodoopskrbu i javnu odvodnju predstavlja redovito 
održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za 
javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, tekuće i 
investicijsko održavanje priključaka nekretnina na 
te građevine, usmjeravanje i servisiranje vodomjera, 
donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih 
usluga, planiranje razvoja i drugi poslovi radi 
osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti 
građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. 
 

Članak 3. 
      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 325-01/12-01/01 
URBROJ: 2212/03-03-12-1 
Bošnjaci, 27. prosinca 2012. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 
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     Temeljem članka 74. stavak 3. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 152/08, 21/10 i 63/11), 
članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake („Narodne novine“ Republike Hrvatske, 
broj 45/09), članka 26. Statuta Općine Bošnjaci, 
Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 32. 
sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine, donijelo 
je 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća  

o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u 2012. godini 

 
I. 

     Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o utrošku 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2012. godinu kako slijedi: 

− ostvareni iznos sredstava 1.207.776,42 
kuna 

Raspored utroška sredstava: 

Red 

broj 

Naziv rashoda Planirani 

iznos u kunama 

Ostvareni 

iznos kuna 

1. Nabavka kamena za nasipanje nerazvrstanih cesta i 
poljskih puteva 

300.000,00 

 

221.096,09

2. Uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta 105.000,00 

 

97.873,08

3. 

 

Nabavka opreme za održavanje lenija i kanala 85.000,00 

 

45.595,00

4. 

 

Subvencije u poljoprivredi te 

deratizacija i dezinskecija 

140.000,00 

 

138.353,24

5. 

 

Geodetsko-katastarske usluge 40.000,00 

 

28.425,00

6. 

 

Krčenje kanala 3. i 4. reda 60.000,00 

 

67.719,75

7. 

 

Troškovi plaće, poslovnog objekta za međun. projekte, 
natječaja, povjerenstava  

350.000,00 

 

365.826,83

8. 

 

Refundacija Grad Županja 0 33.441,08

 SVEUKUPNO 1.080.000,00 

 

998.330,07

 
KLASA: 320-01/13-01/01 
URBROJ: 2212/03-03-13-1 
Bošnjaci, 13. veljače 2013. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Antun Leaković, dipl.ing.šum. 
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     Temeljem članka 65. točka 2. Zakona o šumama 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10), članka 26. 
Statuta Općine Bošnjaci i članka 36. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Općine Bošnjaci, Općinsko 
vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 32. sjednici 
održanoj 13. veljače 2013. godine, donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava  
ostvarenih od šumskog doprinosa u 2012. godini 

 

I. 
     Ovom Zaključkom usvaja se Izvješće o utrošku 
sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2012. godinu kako slijedi: 
 

− ostvareni iznos sredstava 314.092,04 
kuna 

 
 
 
 

 
Raspored utroška sredstava: 
 

Red 
broj 

Naziv rashoda Planirani 
iznos u kunama 

Ostvareni iznos 
u kunama 

1. 
 

Izrada projektne dokumentacije za cestu u Ulici 
J. Babogredca 

30.000,00 11.550,00

2. 
 

Izrada projektne dokumentacije za cestu u Ulici 
A.G.Matoša 

30.000,00 10.170,00

3. 
 

Izgradnja ceste u Ulici J. Babogredca 
 

200.000,00 0

4. 
 

Izgradnja ceste u Ulici A.G.Matoša 140.000,00 0

5. 
 

Sanacija ceste u Ulici Braće Radića 0 159.606,34

6. 
 

UPU poslovna zona Bošnjaci 0 65.000,00

 SVEUKUPNO 400.000,00 241.326,34

 
KLASA: 321-04/13-01/01 
URBROJ: 2212/03-03-13-1 
Bošnjaci, 13. veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

 
 
 
     Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01), 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 26. Statuta 
Općine Bošnjaci i članka 36. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci 
na svojoj 32. sjednici održanoj 13. veljače 2013. 
godine, donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja objekata komunalne 
infrastrukture 

u 2012. godini u Općini Bošnjaci 

Članak 1. 
     Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju 
Programa održavanja objekata  komunalne 
infrastrukture u 2012. godini na području Općine 
Bošnjaci za slijedeće komunalne djelatnosti: 

 
- odvodnja atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

čišćenje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- javna rasvjeta. 
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UKUPNO PLANIRANO 1-4  =210.000,00 kn 
UKUPNO OSTVARENO 1-4  =194.170,86 kn 
NAPLAĆENA KOM. NAKNADA  =175.291,70 kn 
 

Članak 2. 
     Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 
1. ove Odluke obuhvaća slijedeće: 
 
1. Odvodnja atmosferskih voda: 

 
- pročišćavanje otvorenih odvodnih kanala i 

cestovnih propusta u naselju Bošnjaci ( prokop, 
odmuljivanje, odvoz zemlje, ocjevljenje), 

- predviđena novčana sredstva u iznosu od 
30.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade 
odnosno proračuna 

realizirana novčana sredstva u iznosu 7.003,21 
kuna 
 
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina: 

 
čišćenje javnih površina u naselju Bošnjaci  
središte naselja svakodnevno 
tjedno i mjesečno ostalih javnih površina 
redovito košenje javnih zelenih površina 
 
predviđena novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 
kn iz sredstava komunalne naknade odnosno 
proračuna    
  
realizirana novčana sredstva u iznosu 24.592,43 
kuna 

 
3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

 
nasipanje nerazvrstanih cesta na području naselja 
Bošnjaci i izdvojenih dijelova Topola, Morganj i 
Jasinovačice 
predviđena novčana sredstva u iznosu od 40.000,00 
kn iz sredstava komunalne naknade odnosno 
proračuna 
realizirana novčana sredstva u iznosu 57.217,67 
kuna 

 
4. Javna rasvjeta 

 
el. energija i održavanje postojeće 
predviđena novčana sredstva u iznosu od 
110.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade 
odnosno proračuna 

električna energija    72.298,55 kuna 
mrežarina     33.059,00 kuna 
realizirana novčana sredstva u iznosu 105.357,55 
kuna 
 

Članak 3. 
     Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom 
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 361-08/13-01/04 
UR.BROJ: 2212/03-03-13-1 
Bošnjaci, 13. veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

 
 
     
  
     Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04 i 38/09), članka 26. Statuta Općine 
Bošnjaci i članka 36. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 
32. sjednici održanoj 13. siječnja 2013. godine 
donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu 

 
Članak 1. 

     Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2012. 
godinu kako slijedi: 
- javne površine, 
- nerazvrstane ceste i nogostupe, 
- groblja, 
- javna rasvjeta, 
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 
 

UKUPNO PLANIRANO 1-5 =1.100.000,00 kn 
UKUPNO IZVRŠENJE 1-5  =   552.569,54 kn 
OSTVAREN KOM. DOPRINOS =   118.776,71 kn 

 
1. Građenje javnih površina 
 

Članak 2. 
Izgradnje parkirališta u naselju Bošnjaci:  PLAN   IZVRŠENJE 

− parkiralište kod groblja sv. Marka  120.000,00 kn               0 
− nadstrešnica na tržnici    --  20.950,00 kn 
− tribina na nogometnom igralištu   --  87.445,48 kn  
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    Ukupno 120.000,00 kn                   108.395,48 kn 
 
2. Građenje nerazvrstanih cesta i nogostupa 

 
Članak 3. 

Izgradnja asfaltne ceste u Ulici J. Babogredca i A.G.Matoša duljine cca 400 m: 
      PLAN   IZVRŠENJE 

− ravnanje i nasipanje podloge  60.000,00 kn   0 
− asfaltiranje                280.000,00 kn   0 
− nogostup u Strossmayerovoj ulici  60.000,00 kn   70.000,00 kn 
− nogostup u Ulici B.Radića    --   74.999,78 kn 

                  Ukupno 400.000,00 kn               144.999.78 kn 
        

3. Građenje groblja 
Članak 4. 

Izgradnja nogostupa na groblju sv. Marka i sv. Križa u Bošnjacima: 
 
     PLAN   IZVRŠENJE   
- izgradnja nogostupa   50.000,00 kn  33.056,78 kn 
- postavljanje ulaznih kapija 
       i ograde    50.000,00 kn  83.975,00 kn 
- sanacija kapelica    50.000,00 kn                    0 
- uređenje okoliša groblja                  0,00 kn    6.102,50 kn 
                Ukupno 150.000,00 kn              123.134,28 kn 
 
4. Građenje objekata i uređaja javne rasvjete 

 
Članak 5. 

      PLAN   IZVRŠENJE 
Postavljanje rasvjetnih tijela 
i održavanje postojećih: 

 - Nazorova, Topola, Morganj  130.000,00 kn  103.847,50 kn 
    Ukupno  130.000,00 kn  103.847,50 kn 
  
5. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda: 

 
Članak 6. 

Izgradnja mreže objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naselju Bošnjaci: 
 
     PLAN   IZVRŠENJE 

- izgradnja objekata kanalizacije   300.000,00 kn  0 
- produžetak vodovodne mreže   --   72.192,50 kn 

   Ukupno          300.000,00 kn  72.192,50 kn 
 

Članak 7. 
     Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom 
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 361-08/13-01/05 
UR.BROJ: 2212/03-03-13-1 
Bošnjaci, 13. veljače 2013.godine   
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Antun Leaković, dipl.ing.šum. 

  
 
     Na temelju stavka 3. članka 31. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 
i 49/11) i članka 26. Statuta Općine Bošnjaci, 

Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 32. 
sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o komunalnom doprinosu 
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I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
     Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način 
utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, visina 
komunalnog doprinosa i sadržaj rješenja o 
komunalnom doprinosu te: 
- područja zona za plaćanje komunalnog 

doprinosa, 
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

utvrđena po m3 građevine, 
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, 
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u  

pojedinačnim slučajevima može odobriti    
   djelomično ili potpuno oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa 

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za 
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa. 

 
Članak 2. 

 Komunalni doprinos je novčano javno davanje 
koje se plaća za izgradnju i korištenje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture. 
 Komunalni doprinos prihod je proračuna 
Općine Bošnjaci kao jedinice lokalne samouprave. 
 Sredstva komunalnog doprinosa namjenjena su 
financiranju građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture: 
1. javne površine (javne zelene površine, pješačke 

staze, pješačke zone, parkove, dječja igrališta i 
sl. Sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu), 

2. nerazvrstane ceste, 
3. groblja, 
4. javne rasvjete. 
     Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture donosi se za svaku kalendarsku 
godinu. 
 

Članak 3. 
 Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne 
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno 
investitor. 
 Komunalni doprinos naplaćuje se u svim 
dijelovima naselja Bošnjaci isti čine jednu zonu za 
naplatu komunalnog doprinosa. 
 Gradnjom se u smislu ove Odluke smatra 
gradnja novih, dogradnja, nadogradnja ili uklanjanje 
građevina radi novih građevina. 
 U slučaju da je građevna čestica na kojoj se gradi 
u suvlasništvu, odnosno ako postoji više investitora, 
suvlasnici odnosno investitori su odgovorni za 
plaćanje komunalnog doprinosa, ukoliko pisanim 
sporazumom ne dogovore drugačije 
 
II. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 4. 
 Komunalni doprinos obračunava se u skladu s 
obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) 
građevine koja se gradi na građevnoj čestici.  

Kod građevine koja se uklanja zbog gradnje 
nove građevine ili kada se postojeća građevina 
dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos 
obračunava na razliku u obujmu u odnosu na 
prijašnju građevinu.  

Iznimno, komunalni doprinos za otvorene 
bazene, otvorena igrališta i druge otvorene 
građevine obračunava se po m2 tlocrtne površine te 
građevine. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 
obračun tih građevina izražena u kunama jednaka je 
jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za 
obračun obujma po m3 građevine. 

 
Članak 5. 

      Vlasnici građevne čestice odnosno investitori 
obveznici su plaćanja komunalnog doprinosa u 
skladu sa slijedećim kriterijima: 
 
- fizičke ili pravne osobe, vlasnici građevne 

čestice, odnosno investitori stambenog 
objekta plaćaju komunalni doprinos u iznosu 
od 8,00 kn/m3 građevine. 

-  fizičke ili pravne osobe, vlasnici građevne 
čestice, odnosno investitori poslovnih i 
pomoćnih građevina (drvarnice, garaže, ljetne 
kuhinje, spremišta za hranu i strojeve, staje, 
svinjci i ostale građevine) koje se grade plaćaju 
komunalni doprinos u iznosu od 1,00 kn/m3  
za otvorene građevine koje se obračunavaju 
po m2 tlocrtne površine plaćaju komunalni 
doprinos u iznosu 4,00 kn/m2   

 
III. DONOŠENJE RJEŠENJA, NAČIN I 
ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 
  

Članak 6. 
 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci na 
temelju ove Odluke po zahtjevu stranke ili po 
službenoj dužnosti. 
 Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno 
sadrži: 

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa 
koji je obveznik dužan platiti, 

2. način i rokove plaćanja komunalnog 
doprinosa, 

3. prikaz načina obračuna komunalnog 
doprinosa za građevinu koja se gradi, 

4. naziv i rok izgradnje objekta i uređaja 
komunalne infrastrukture, 

5. obvezu povrata sredstava u slučaju da 
Općina ne ispuni svoju obvezu 

 
Članak 7. 

     Protiv rješenja o određivanju komunalnog 
doprinosa može se izjaviti žalba u roku 15 dana od 
dana dostave rješenja nadležnom Uredu državne 
uprave Vukovarsko-srijemske županije. 
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Članak 8. 
 Plaćanje komunalnog doprinosa dospijeva na dan 
konačnosti akta na temelju kojega se može graditi. 
 Rješenjem se može odobriti plaćanje komunalnog 
doprinosa u 8 jednakih mjesečnih obroka. 
 Na dospjele i neplaćene mjesečne obroke 
obračunava se zakonska zatezna kamata koja se 
plaća za neplaćene javne prihode. 
 
IV. UMANJENJE, DJELOMIČNO ILI 
POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 9. 
      Od obveze plaćanja oslobađaju se objekti koji se 
grade iz proračuna Općine Bošnjaci, kao investitora. 
 

Članak 10. 
       Općinsko vijeće Odlukom može osloboditi od 
obveze plaćanja komunalnog doprinosa djelomično 
ili u cijelosti s ciljem poticanja i stimuliranja rada 
poduzetnika, obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava te unapređenja gospodarskog stanja u 
Općini. 
       Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
mogu se osloboditi potpuno ili djelomično 
investitori obrtnici, trgovačka društva ukoliko grade 
proizvodne pogone. 
       Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
mogu se osloboditi potpuno ili djelomično 
investitori koji grade građevine namijenjene 
socijalnoj skrbi, zdravstvenoj skrbi, kulturi, 
tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom i osnovnom 
obrazovanju ali će prenamjenom građevine morati 
platiti u cijelosti komunalni doprinos. 
     Osloboditi se mogu djelomično ili potpuno i 
investitori koji grade objekte i uređaje komunalne 
infrastrukture, građevine za potrebe javnih ustanova 
i trgovačkih društava koji su u vlasništvu ili 
suvlasništvu Općine Bošnjaci. 
        Zamolbu za djelomično ili potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 
investitor podnosi Općinskom vijeću koje potom 
donosi Odluku po istom. 
 

Članak 11. 
      Obveznik komunalnog doprinosa može i sam 
snositi troškove gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, 
javnu rasvjetu, te ulaganja u javne površine. 
       Navedeni troškovi mogu se priznati u iznos 
komunalnog doprinosa, uz predočenje 
vjerodostojnih isprava te pod uvjetima utvrđenim 
pisanim ugovorom s Općinom Bošnjaci poštujući 
važeću prostorno plansku dokumentaciju, uz 
ishođenje akata na temelju koje se može graditi. 
 
V. IZVORI SREDSTAVA U 
SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA O 
PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

 
 

Članak 12. 
 U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog 
doprinosa potrebna sredstva za izgradnju objekata i 
uređaj komunalne infrastrukture propisana 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu osigurati će  
se u proračunu Općine Bošnjaci. 
 
VI. POVRAT UPLAĆENOG KOMUNALNOG 
DOPRINOSA, IZVORI SREDSTAVA U 
SLUČAJU POVRATA UPLAĆENOG 
KOMUNALNOG DOPRINOSA 
  

Članak 13. 
   Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ima 
pravo na povrat nominalnog iznosa uplaćenog 
komunalnog doprinosa bez obročne kamate 
– ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela 

odbijen zahtjev za izdavanjem akata na temelju 
kojeg se može graditi, 

– ako je obveznik odustao od zahtjeva za 
izdavanjem građevne dozvole, o čemu je 
donesen pravomoćni zaključak o obustavi 
postupka, 

– ako je obveznik ishodio akt na temelju kojeg se 
može graditi, ali nije započeo s gradnjom 
tijekom važenja tog akta, 

– ako je obvezniku građevna dozvola konačno 
i/ili pravomoćno ukinuta, poništena ili 
proglašena ništavnom, tako da za slijedeći 
zahvat na građevini za koju je uplaćen 
komunalni doprinos mora ponovno ishoditi akt 
na temelju kojeg može graditi. 

 Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog 
doprinosa  podnosi se u pisanoj formi. 
 O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog 
doprinosa donosi se rješenje. Rokovi za povrat teku 
od dana donošenja rješenja o povratu i istovjetni su 
rokovima koji vrijede za plaćanje komunalnog 
doprinosa. 
 

Članak 14.   
 Sve odredbe u ovoj Odluci odnose se na 
izgradnju novih građevina, dogradnju postojećih i 
za legalizaciju postojećih građevina pri obračunu i 
naplati komunalnog doprinosa. 
      

Članak 15. 
      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o komunalnom doprinosu (''Službeni 
vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj  
10/02). 
 

Članak 16. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u ''Službenom vjesniku'' 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 361-08/13-01/04 
URBROJ: 2212/03-03-13-1 
Bošnjaci, 13. veljače 2013. godine 
    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 Antun Leaković, dipl.ing.šum. 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
    Na temelju članka 2. Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim građevinama(Narodne 
novine br. 86/2012.) i članka 31. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 26/03.) i članka 48. 
Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj 33/01, 66/01 i 129/05), članka 29. 
Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i 
članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 13/09), na 28. sjednici Općinskog 

vijeća, održanoj 30. siječnja  2013. godine, 
donijeta je  

 
ODLUKA 

O VISINI KOMUNALNOG DOPRINOSA 
za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina 
 

Članak 1. 
     Utvrđuju  se jedinične cijene primarne 
infrastrukture u skladu sa Pravilnikom o načinu 
utvrđivanja obujma građevine za obračun 
komunalnog doprinosa (Narodne novine br. 
23/00) i projektnom dokumentacijom za 
legalizaciju bespravne izgradnje po m3: 

 
 
VRSTA OBJEKTA IZNOS 

kn/m3 

Stambeni objekti 
 

7,00 kn/m3 

Pomoćne građ. u funkciji stamb. prostora i svi ostali koji nisu obuhvaćeni 
odlukom 

1,00 kn/m3 

Poslovni prostor- tvornice, pogoni, skladišta 5,00 kn/m3 
Trgovačko-ugostiteljski objekti 7,00 kn/m3 
Ljekarne i ostali objekti 7,00 kn/m3 
Farme i ostali objekti u funkciji poljoprivredne  proizvodnje 1,00 kn/m3 
 

Članak 2. 
     Utvrđuje se jedinična cijena sekundarne 
komunalne infrastrukture za legalizaciju 
bespravne izgradnje po m3 površine 
građevine: 
 

 
                   STAMBENI DIO IZNOS kn/m3 
1. Asfaltna pristupna cesta 1,00 
2. Šljunčana pristupna cesta 1,00 
3. Javna rasvjeta 1,00 
4. Pješačka staza 1,00 
 

Članak 3. 
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
za obračun po m3 građevine iz st. 1. ovog čl. 
za legalizaciju bespravne izgradnje po m3 
površine građevine za lokaciju sa 
maksimalnom opremljenošću iznosi: 
 
VRSTA OBJEKTA ukupno 

IZNOS 
kn/m3 

Stambeni objekti 10,00 
Pomoćne građ. u funkciji stamb. prostora i svi ostali koji nisu obuhvaćeni 
odlukom 

1,00 

Poslovni prostor- tvornice, pogoni, skladišta 5,00 
Trgovačko-ugostiteljski objekti 16,70 
Ljekarne i ostali objekti 14,80 
Farme i ostali objekti u funkciji poljopr. proizvodnje 1,00 
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  Članak 4. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije, a primjenjivat će se na zahtjeve 
podnijete zaključno sa 30. lipnjem 2013. godine. 
         
KLASA: 363-01/13-01/4 
URBROJ: 2212/04-02-13/01 
Cerna, 31.01. 2013. 
                                                             

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac, dipl.ing. 

 
 

 
 
     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 
125/08, 144/12) , članka 29., 68. i 80. Statuta 
Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 13/09.) i članka 34. 
Poslovnika Općinskog vijeća Cerna („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09.), Oćinsko vijeće Općine Cerna na 28. 
sjednici održanoj  30. siječnja 2013. godine, 
donosi 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

STATUTA OPĆINE  CERNA 
 

Članak 1. 
     U Statutu Općine Cerne („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09.) vrši 
se slijedeće izmjene i dopune:  

1. Članak 5. mijenja se  i glasi 
„Središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
donosi rješenje o odobrenju grba. 
Općinsko vijeće donosi odluku o prihvaćanju 
rješenja grba Općine.“ 

2. Članak 5. mijenja se  i glasi 
 „Središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
donosi rješenje o odobrenju  zastave. 
Općinsko vijeće donosi odluku o prihvaćanju 
rješenja zastave Općine.“ 

3. Članak 28., stavak 2. mijenja se i glasi: 
 „Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na 
način određen zakonom.“ 
 

Članak 2. 
     Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom vjesniku“  
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 012-03/09-01/1 
URBROJ:2212/04-02-13/01     
Cerna, 31. siječnja  2013. godine          
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 

      Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 
125/08, 144/12) , članka 29., 68. i 80. Statuta 
Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 13/09.) i članka 34. 
Poslovnika Općinskog vijeća Cerna („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09.),  Općinsko vijeće Općine Cerna na 28. 
sjednici održanoj  30. siječnja 2013. godine, 
donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
CERNA 

 
Članak1. 

     U poslovniku Općine Cerna („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09.) vrši se slijedeće izmjene i dopune:  
 
Članak 57. mijenja se i glasi: 
„Sjednicu vijeća saziva predsjednik Vijeća na 
temelju zaključka vijeća ili na vlastitu inicijativu. 
Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu 
Vijeća na temelju zaključka vijeća ili na vlastitu 
inicijativu. 
Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu 
Vijeća kada to traži navodeći razlog za sazivanje 
najmanje jedna trećina vijećnika u roku od 15 
dana od primitka zahtjeva. 
Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u 
roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će 
sazvati načelnik u roku od 8 dana. 
Nakon proteka  rokova iz stavka 3. ovoga članka 
sjednicu može sazvati, navodeći razloge za 
sazivanje najmanje jedne trećine vijećnika, čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama 
stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u 
roku od 15 dana od dana sazivanja. 
Sjednica Vijeća sazvana protivno odredbama 
ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni 
akti ništavima.“ 
                                                                          

Članak 2. 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“  
Vukovarsko-srijemske  županije. 

 
KLASA: 012-03/09-01/2    
URBROJ:2212/04-02-13/01   
Cerna, 31. siječnja  2013. godine          

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Kuterovac,dipl.ing. 
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     Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 66/01 i 
129/05), članka 29. Statuta Općine Cerna 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika 
Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09), na 
28. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 30. 01. 
2013., donijeta je  
 

O D L U K A 
O prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

gospodarenja  
otpadom na području Općine Cerna  

za 2012.g. 
 
 

I. 
       Prihvaća se Izvješće o izvršenju plana 
gospodarenja otpadom na području Općine Cerna 
u 2012. godini. 
 

II. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA:  351-01/13-01/1 
URBROJ: 2212/04-02-13/2 
Cerna, 31. siječnja  2013. godine          
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 7. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
24/11), čl. 31. Statuta Općine Markušica 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 13/09), Općinsko vijeće Općine 
Markušica na sjednici održanoj dana 19. veljače 
2013. godine, donijelo je: 

 
Odluku o raspodjeli 

sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika u 2013.g. 

 
Članak 1. 

     Utvrđuje se da je Proračunom Općine 
Markušica  za djelatnost političkih stranaka i 
nezavisnih vjećnika koji  participiraju u 
Općinskom vijeću za 2013. godinu osiguran iznos 
od 50.000,00 kuna. 
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. 
godine 

 
Članak 2. 

     Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju 
se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za 
svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne i područne samouprave, tako da pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna 
broju njezinih članova predstavničkog tijela u 
trenutku konstituiranja predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave. 
Za svakog člana Općinskog vijeća  utvrđuje se 
iznos od 3.067,48 kuna. 

 
Ukoliko pojedinom vijećniku nakon 
konstituiranja Općinskog vijeća vijeća prestane 
članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva 
koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog 
članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik 
pripadao u času konstituiranja Općinskog vijeća. 
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih 
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju 
sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju 
političkoj stranci koja je pravni slijednik 
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale 
postojati. 
Ukoliko nezavisni vijećnik, nakon konstituiranja 
Općinskog  vijeća, postane član političke stranke 
koja participira u općinskom vijeću, sredstva za 
redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju 
tom vijećniku te se na njega i dalje primjenjuju 
sve odredbe Zakona, odnosno ove Odluke koje se 
odnose na nezavisne vijećnike. 
Za svakoga člana predstavničkog tijela jedinice 
lokalne i područne samouprave podzastupljenog 
spola, političkim strankama pripada i pravo na 
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po 
svakom članu predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave. 

 
Članak 3. 

     S obzirom na broj članova u predstavničkom 
tijelu, općinskom vijeću Općine Markušica , u  
 
trenutku konstituiranja, političkim strankama 
pripadaju sredstva u slijedećim iznosima: 
 

Naziv političke stranke Broj vijećnika Iznos u kunama 
Samostalna demokratska srpska stranka 11 34.662,52 
Nova srpska stranka 4 12.269,92 
Nezavisni vijećnik Kovačević 
Slobodan 

1 
3.067,48 

 
Članak 4. 

     Raspoređena sredstva iz članka 3. ove Odluke 
doznačiti će se političkim strankama tromjesečno 
u jednakim iznosima iz sredstava Proračuna 
Općine Markušica  za 2013. godinu, aktivnost –
Donacije političkim strankama 

 
 
 
 
 
 

 
Članak 5. 

      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
KLASA: 402-01/13-01/01 
URBROJ: 2188/05-03/1-13-1 
Markušica, 19. veljače 2013.godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Radenko Bošković 

 
     Na temelju čl.31.Zakona o komunalnom 
gospodarstvu Narodne novine br. 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/08, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 144/11), te članka 
31. Statuta Općine Markušica  („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
13/09)  Općinsko vijeće Općine Markušica dana  
19. veljače 2013 godine, donosi   

 

ODLUKU 
o Izmjeni  Odluke o komunalnom doprinosu 

Općine Markušica 
 

Članak 1. 
     Mijenja se članak  5.  Odluke o komunalnom 
doprinosu Općine Markušica („Službeni vjesnik“ 
VSŽ, broj: 04/05,12/10 i 29/10) i glasi: 
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 „Područje Općine Markušica utvrđuje se kao 
jedinstvena zona plaćanja komunalnog doprinosa. 
     Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa u kn/m3 građevine kako slijedi:  
 
 

 
 
 

 
  

 
          Rb 

 

VRSTA GRAĐEVINE -OBJEKTA 
 

JEDINIČNA 
VRIJEDNOST 
Kn/m3 

1. STAMBENI OBJEKTI 4,00 
2. POSLOVNI OBJEKTI  

2.1. 
Poslovni objekti za obavljanje trgovačke i 
ugostiteljske  djelatnosti 

5,00 

2.2 Uredski prostori 6,00 

2.3 
Poslovni objekti za obavljanje uslužne 
djelatnosti (friz.saloni usl.servisi i sl.) 

4,00 

2.4 
Poslovni objekti za proizvodnju 
(proizvodne hale i sl.) 

3,00 

3. POMOĆNI OBJEKTI   
 Ljetna kuhinja ,garaža i drvarnica 3,00 

 

Spremište za polj.proizvode,mehanizaciju 
(čardaci i podna skladišta) i drugi 
polj.objekti  veličine do 50m2 

2,00 

4. 
GOSPODARSKI OBJEKTI ZA 
POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU  

 

4.1 Do 500m3 2,00 
4.2 > 500m3 3,00 

 
Članak 2. 

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

 
KLASA:363-05/13-01/01 
URBROJ:2188/05-13-0 
Markušica,19.veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Radenko Bošković 

 
 
      
 

Na osnovu čl. 18. Zakona o gobljima 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
19/98 i 02/01) , članka 31. Statuta Općine 
Markušica („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 13/09 ),Općinsko vijeće 
Općine Markušica dana 19. veljače 2013. godine, 
donosi 

 
ODLUKU 

o Izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
na području Općine Markušica 

 
Članak 1. 

     U Odluci o grobljima na području Općine 
Markušica („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemslke županije, broj 02/01) u  članku 6. 
dodaje stavak 2. i glasi : 
 
     Protiv rješenja iz stavka 1. ovog  članka 
zainteresirana osoba može izjaviti  žalbu  
općinskom upravnom tijelu nadležnom za 
komunalne poslove. 
 
 
 
 

 
 
 

Članak 2. 
     U članku  22. mijenja se stavak 2.i glasi : 
 

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na 
korištenje utvrđuje Uprava groblja uz  suglasnost 
Općinskog načelnika. 

 
Članak 3. 

      U članku 24. mijenja se stavak 1. i glasi : 
 
     Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća 
godišnju grobnu naknadu. 
Visinu naknade  utvrđuje Uprava groblja uz  
suglasnost Općinskog načelnika. 
 

Članak 4. 
     Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o grobljima na području Općine 
Markušica prestaje važiti Odluka o utvrđivanju 
visine grobnih naknada i grobnih usluga na 
mjesnim grobljima u Općini Markušica 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj  07/10). 
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Članak 5. 
      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
KLASA:363-02/13-01/01 
URBROJ:2188/05-2-2/1-13-01 
Markušica, 19. veljače 2013. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Radenko Bošković 
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OPĆINA STARI MIKANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

  
    Na temelju članka  31. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (''Narodne novine'' Republike 
Hrvatske, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i  
144/12)  i  članka   32. Statuta Općine Stari 
Mikanovci (''Službeni vjesnik“  Općine  Stari 
Mikanovci', broj 25/09), Općinsko vijeće Općine  
Stari Mikanovci  na  sjednici, održanoj   31. 
siječnja 2013. godine, donosi 
                                                                                                                      

O D L U K U 
O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
Članak 1. 

     Ovom se Odlukom određuje visina, način, 
uvjeti i mjerila za obračun i plaćanje komunalnog 
doprinosa, te uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim 
slučajevima može odobriti djelomično i potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. 
 

Članak 2. 
     Obveznik komunalnog doprinosa je vlasnik 
građevne čestice na kojoj se gradi građevina, 
odnosno investitor građevine. 
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik 
građevne parcele odnosno investitor građevine 
sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture. 
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine 
Stari Mikanovci. 

 
Članak 3. 

     Područje Općine Stari Mikanovci – naselja 
Stari Mikanovci i Novi Mikanovci čine jednu 
zonu za obračun i plaćanje komunalnog 
doprinosa. 

 
Članak 4. 

     Komunalni doprinos je novčano javno davanje 
koje se plaća za građenje i korištenje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture i to: 

- javnih površina (javne zelene površine,  
nogostupi,  parkovi, dječja igrališta  i 
drugo   

- sukladno Zakonu o  komunalnom 
gospodarstvu), 

- nerazvrstanih cesta, 
- groblja i 
- javne rasvjete. 

 
Članak 5. 

     Komunalni doprinos obračunava se u skladu s 
obujmom odnosno po m3 (prostornom metru) 
građevine koja će se graditi ili se izgradila na 
građevnoj čestici. 
Kod građevina koje se uklanjaju zbog gradnje 
novih građevina ili kada se postojeće građevine 
dograđuju ili nadograđuju, komunalni doprinos 
obračunava se na razliku obujma u odnosu na 
prijašnje građevine. 
 
Iznimno, komunalni doprinos za otvorene bazene, 
otvorena igrališta i druge otvorene građevine 
obračunava se po m2 (četvorni metar) tlocrtne 
površine te građevine. Jedinična 
vrijednost komunalnog doprinosa za obračun tih 
građevina izražena u kunama jednaka je 
jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za 
obračun obujma po m3 građevine.  
    

Članak 6. 
     Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po 
m3 obujma građevine koja se gradi iznosi: 
 

                                                    O d     t o g a Iznos komunalnog 
doprinosa    kn Javne površine Nerazvrstane ceste Javna rasvjeta Groblje 
 
       1,00 

 
    12,50 % 

 
50,00 % 

 
12,50 % 

 
25,00 % 

 
Članak 7. 

     Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 
Jedinstveni upravni odjel  na temelju zahtjeva 
stranke ili po službenoj dužnosti. 
Rješenje iz prethodnog stavka obvezatno sadrži: 
1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 
obveznik dužan platiti, 
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, 
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa 
za građevinu koja se gradi, 
4. popis objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture koje će se izgraditi u skladu s     
   Programom gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture. 
5.Obvezu Općine  o razmjernom povratu 
sredstava u odnosu na izgrađenost 
  
 

    
objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz 
točke 4. ovoga stavka i ostvareni priliv sredstava. 
 

Članak 8. 
      Komunalni doprinos obveznik plaća prije 
izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi. 
Vlasnik građevinskog zemljišta odnosno 
investitor  iznos komunalnog doprinosa plaća 
odjednom  uplatom na žiro račun Općine Stari 
Mikanovci. 
Komunalni doprinos plaća se u roku od 8 dana po 
pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju visine 
komunalnog doprinosa.  
 

Članak 9. 
     Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa  izdaje 
Jedinstveni upravni odjel.  
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Bez ove potvrde nadležno  tijelo  ne može izdati 
akt na temelju kojeg se može graditi. 

 
Članak 10. 

     Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
mogu se osloboditi objekti koji se grade u 
gospodarskoj zoni predviđenoj  Prostornim 
planom uređenja Općine Stari Mikanovci. 
Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
oslobađaju se  objekti koji se grade iz Proračuna 
Općine Stari Mikanovci, ako je investitor 
Republika Hrvatska, Vlada RH i njena 
Ministarstva. 
Općinski načelnik može osloboditi od obveze 
plaćanja komunalnog doprinosa, u potpunosti ili 
djelomično, investitore koji grade građevine 
namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj 
skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, 
predškolskom, osnovnom i srednjem 
obrazovanju, investitore koji grade objekte i 
uređaje komunalne infrastrukture, te građevine za 
potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava 
koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine. 
Ukoliko  stambeno zbrinjavanje rješavaju osobno 
djeca, roditelji poginulih, umrlih, zatočenih ili 
nestalih hrvatskih branitelja, te HRVI 
Domovinskog rata, oslobođeni su plaćanja 
komunalnog doprinosa. 
Bračni parovi u svojstvu vlasnika građevinskog 
zemljišta i u svojstvu investitora koji grade prvi 
puta obiteljsku kuću, oslobađaju se plaćanja 
komunalnog doprinosa u cjelokupnom 
iznosu. 
Osobe iz stavka  4.  i  5. Ovog članka, svoje pravo 
mogu ostvariti samo jednom te uz zahtjev za 
oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa 
prilažu pisanu Izjavu da nisu stambeno zbrinuti i 
da nemaju u vlasništvu drugu obiteljsku kuću ili 
stan  na području RH. 
 

Članak 11. 
     Obvezniku komunalnog doprinosa koji 
podnosi zahtjev za legalizaciju građevine, 
sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama (''Narodne novine'' broj: 
86/12) odobrava se popust od 25% na obračunati 
iznos komunalnog doprinosa kod jednokratnog 
plaćanja. 
Jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa u 
smislu odredbe stavka 2. ovog članka smatra se 
plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave 
rješenja o komunalnom doprinosu obvezniku 
plaćanja komunalnog doprinosa. 
Obvezniku komunalnog doprinosa koji podnosi 
zahtjev za legalizaciju građevine, sukladno 
Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (''Narodne novine'' broj: 86/12) 
odobrava se, uz osiguranje plaćanja, odgoda 
plaćanja komunalnog doprinosa za godinu dana 
od dana izvršnosti rješenja, ako to zatraži 
obveznik komunalnog doprinosa, odnosno 
vlasnik zgrade. 
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz 
prethodnog stavka dostavlja jedan od zakonskih 
instrumenata osiguranja plaćanja. 
 

Članak 12. 
     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
primjena Odluke o komunalnom doprinosu  
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 5/02). 
 

Članak 13. 
    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 363-03/13-01/09 
UR.BROJ: 2181/11-01-13-01                                                          
Stari Mikanovci, 31. siječnja 2013. godine                                                  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Pero Babić 

 
 
 
 
     Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske, broj 152/08 i 21/10)  ) i 
članka  32. Statuta Općine Stari Mikanovci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 25/09), Općinsko vijeće Općine 
Stari Mikanovci na sjednici održanoj   31. siječnja 
2013. godine, donijelo je 
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke  

o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske  
na području Općine Stari Mikanovci 

 
I. 

     Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske:  
 
     Anica Lulić, Novi Mikanovci, Ante 
Starčevića 6  

 
            u k.o. Stari Mikanovci 

r.br. k.č.br. kultura površina/ha početna zakupnina 
kn 

postignuta cijena 
kn napomena 

2. 18/1 oranica 19,0604 19.324,39 38.648,78  
UKUPNO 19,0604 19.324,39 38.648,78 

 
II. 

     Na temelju ove Odluke i na nju dobivene 
suglasnosti Agencije za poljoprivredno zemljište, 
Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci  i 

Anica Lulić sklopit će ugovor o zakupu 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na koji je prethodno dalo mišljenje 
nadležno županijsko državno odvjetništvo.  
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O b r a z l o ž e n j e 
 
     Na temelju Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države na području Općine Stari 
Mikanovci, Klasa:  320-02/11-01/21 Ur. broj: 
2188/11-01-11-1 od  23. ožujka 2011. godine 
Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci objavilo 
je 3. travnja 2011. godine u  „Večernjem listu“ 
javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta. 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja  nije  dalo suglasnost na dio Odluke 
Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci broj 
Klasa: 320-02/11-01/38, Urbroj: 2188/11-01-1  
od 30. lipnja 2011. godine     o izboru Antuna 
Cekovića kao najpovoljnijeg ponuditelja   za    
k.č. br. 18/1   jer kriterij odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja nije bio u skladu s člankom 36. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu,  stoga je 
Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci nakon 
ponovnog razmatranja ponuda donijelo Odluku 
kao gore.     
Za  redni broj 2 k.o. Stari Mikanovci, k.č.br. 18/1  
pristiglo je ukupno 7 ponuda. 
Ponudu su dali slijedeći ponuditelji: 
1.)  Antun Ceković 
2.)  Brinka Sudarić 
3.)  Janja Bagarić 
4.)  Davor Petričević 
5.)  Anica Lulić 
6.)  Marija Jelić 
7.)  Ledina d.o.o. 
 
Nakon ponovnog razmatranja ponuda sukladno 
članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, 
Anica Lulić je utvrđena najpovoljnijim 
ponuditeljem temeljem slijedećih odredaba 
navedenog Zakona o poljoprivrednom zemljištu: 
a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog 
gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog 
odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom 
gospodarstvu i upisan je u upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava 
b) vlasnik  stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa 
broja  stoke i poljoprivrednih površina od 
najmanje 2,5 uvjetna grla po ha poljoprivrednih   
površina koje ima u posjedu, a pogodne su za 
ratarsku i stočarsku proizvodnju 
 

III. 
      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“  Vukovarsko-srijemske županije. 

KLASA: 320-02/13-01/11                                                                            
URBROJ: 2188/11-01-13-1                                                                          
Stari Mikanovci, 31. siječnja  2013. godine                                                
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Pero Babić 

 
  
 
                                                                                                          
     Temeljem članka 24. stavak 3. Zakona o 
vodama  („Narodne novine“ republike Hrvatske, 
broj 153/09), te članka  32. Statuta Općine Stari 
Mikanovci, Općinsko vijeće Općine Stari 
Mikanovci na  sjednici održanoj  31. siječnja 
2013. godine  donosi: 
 

O D L U K U 
o davanju prava korištenja (upravljanja) i 

održavanja komunalnih vodnih građevina za 
javnu vodoopskrbu na području naselja Stari 
Mikanovci  i Novi Mikanovci u Općini Stari 

Mikanovci javnom isporučitelju vodnih usluga 
 Vinkovačkom vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

 
Članak 1. 

     Općina Stari Mikanovci daje na korištenje 
(upravljanje) i održavanje komunalne vodne 
građevina za javnu vodoopskrbu na području 
naselja Stari i Novi Mikanovci u Općini Stari 
Mikanovci javnom isporučitelju vodnih usluga 
Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. 
Vinkovci 
 

Članak 2. 
     Općina Stari Mikanovci i javni isporučitelj 
vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija 
d.o.o. potpisat će Ugovor  koji će sadržavati 
međusobna prava i obveze. 
 

Članak 3. 
     Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 021-05/13-01/10                                             
URBROJ: 2188/11-01-13-01                                                                       
Stari Mikanovci,  31. siječnja 2013. godine                       
                                                                                                                     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Pero Babić 
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OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
     Temeljem čl. 46.  Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
87/08 ) i čl. 8. Odluke o izvršenju proračuna 
Općine Tovarnik za 2013. god. (KLASA:021-
05/12-03/38, URBROJ: 2188/12-04-12-1 od  
20.12.2012.), općinski načelnik Općine Tovarnik               
d o n o s i  
 

PRVU ODLUKU  
O PRERASPODJELI SREDSTAVA 

PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 
2013. GOD. 

 
Članak 1. 

     Sredstva planirana unutar razdjela 03-
komunalna i gospodarska djelatnost, program: 
održavanje  komunalne infrastrukture, aktivnost: 
nabavka komunalne opreme, preraspodjeljuju se u 
iznosu 15.385,00  kn- s konta 42239  u razdjel 01-
tijela Općine Tovarnik, glava 01: JUO i Izvršno 
tijelo, program: nabava dugotrajne imovine, 
aktivnost: nabava prijevoznih sredstava, na novi  
konto  42317- motocikli  

Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli 
izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća nakon donošenja ove Odluke 

 
Članak 2. 

     Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava 
ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i 
izdataka u proračunu Općine Tovarnik za 2013. 
god.  

 
Članak 3. 

     Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
  
KLASA:022-05/13-05/03 
URBROJ: 2188/12-03/01-13-1 
Tovarnik, 11.veljače 2013. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                          
Jakob Asić 

 
  
       
 

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 
90/11 ) te čl.  49 Statuta Općine Tovarnik 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09), dana 28.veljače 
2013.godine, općinski načelnik Općine Tovarnik, 
donosi  
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PRVE  IZMJENE I DOPUNE  PLANA 
 JAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA  OPĆINE TOVARNIK ZA 2013. GODINU 

Članak 1. toč. 1.26. mijenja se i glasi:  

 

U članku 1. Ispod toč. 1.29. dodaje se nova točka-1.30. koja glasi  

 

Članak 1., toč. 2.2. Plana javne nabave mijenja se i glasi:  

 Predmet nabave 

 

Evidencijski broj 
nabave 

Procijenjena 
vrijednost nabave 

Vrsta postupka javne 
nabave 

Ugovor ili okvirni 
sporazum 

Planirani početak 
postupka 

Planirano trajanje 
ugovora 

 
Članak 2. 

 Prve  izmjene i dopune Plana  stupaju  na snagu 
objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije  te na internetskim stranicama 
Općine Tovarnik. 
 

KLASA: 022-05/12-05/01 
URBROJ:2188/12-03-13-2 
Tovarnik, 28.veljače 2013. godine.   
                                                                                                                    

 

OPĆINSKI  NAČELNIK  
Jakob Asić 

1.26.  Pokazne ploče, klupe, znakovi, koševi za smeće i ostala komunalna oprema  27.692,00 kn  

1.30.  Nabava službenih motora  12.308,00 kn 

2.2. Projektna dokumentacija 
za pješački zonu u ulici 

Vlč. I. Burika 

NMV-02/13    423.000,00 kn  NATJEČAJ Ugovor  OŽUJAK 2013 10 mjeseci  
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OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01 i 
129/05.), članka. Statuta Općine Vođinci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09) i 
članka 84 Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09) 
na 32. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 15. veljače 
2013godine, donesen je: 

 
Z A K L J U Č A K 

povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog 
načelnika općine Vođinci za razdoblje 30.06.-

31.12.2012. godinu 
 

I. 
     Općinsko vijeće Općine Vođinci prihvaća Izvješće 
o radu Općinskog načelnika Općine Vođinci za 
razdoblje od 30.06.2012. do 31.12.2012.godine. 
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 022-05/13-01/01 
URBROJ: 2188-14/02-13  
Vođinci, 15. veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Jurica Cvitković 

 
 
 
 
 
 
 

     Temeljem članka 24. stavak 3. Zakona o vodama 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 153/09), 
te članka 34.Statuta Općine Vođinci („Službeni 
vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/09), 
Općinsko vijeće Općine Vođinci na svojoj 32.  
sjednici održanoj dana 15.veljače 2013.godine, 
donosi: 
 

ODLUKU 
o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja 
komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu 

na području naselja Vođinci javnom isporučitelju 
vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji 

d.o.o. 
 

Članak 1. 
     Općina Vođinci daje na korištenje (upravljanje) i 
održavanje komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području naselja Vođinci javnom 
isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i 
kanalizacija d.o.o. Vinkovci 
 

Članak 2. 
     Općina Vođinci i javni isporučitelj vodnih usluga 
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. potpisat će 
Ugovor koji će sadržavati međusobna prava i obveze. 
 

Članak 3. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA:325-10/13-01/01 
URBROJ:2188-14/01-13 
Vođinci, 15. veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Jurica Cvitković 

 
             

 
OPĆINA VOĐINCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
 
 
 

       Na temelju članka 95.stavak 1.Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” 
Republike Hrvatske, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 
50/12 u daljnjem tekstu Zakon) i čl.52. Statuta Općine 
Vođinci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 15/09), Općinski načelnik Općine 
Vođinci, donosi slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Vođinci 

 

I. 
      Prihvaćaju se:Nacrt  Konačnog prijedloga Izmjena 
i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vođinci 
,Izvješće o javnoj raspravi  i mišljenja opisana u 
čl.94.Zakona o prostornom uređenju i gradnji  i 
utvrđuje Konačni prijedlog izmjena i dopuna  
Prostornog plana uređenja Općine Vođinci(u daljnjem 
tekstu :Konačni prijedlog Izmjena i dopuna plana). 

 
II. 

     Konačni prijedlog Izmjena i dopuna plana dostaviti 
će se Županu  radi davanja suglasnosti. 
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III. 
      Po pribavljenoj suglasnosti Župana Konačni 
prijedlog Izmjena i dopuna plana dostaviti će se 
Općinskom vijeću na usvajanje. 

 
IV. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci provesti će 
ovaj Zaključak. 
 

V. 
      Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
“Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 
županije. 

VI. 
     Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA:350-02/12-01/03 
URBROJ:2188-14/77-13 
Vođinci, 25. veljače 2013.godine  
 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                      
Franjo Japelj 
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K a z a l o (2 od 28. veljače 2013. godine) 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANA 

 

Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga 
u VSŽ 3 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Andrijaševci 6 
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća  17 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kupoprodaji dijela nekretnine na k.č.br. 1068/2 k.o. 
Andrijaševci 18 
Zaključak o prethodnoj suglasnosti na cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada s 
područja Općine Andrijaševci 18 
Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za 
javnu vodoopskrbu na području naselja Andrijaševci i Rokovci u Općini Andrijaševci javnom 
isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

19 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika 19 
Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem 
financiranju  političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci za 
2013. godinu 

19 

Program javnih potreba u športu za 2013. godinu 20 
Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 21 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 22 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 23 
Zaključak 24 
Zaključak 24 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Andrijaševci 25 
Izmjene i dopune Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 
2013. godinu 26 

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2013. godinu 28 
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2013. godinu 37 
Plan nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu 40 
I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2012. godinu 45 

OPĆINA BOŠNJACI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske u 2013. godini 54 

Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2013. godini 55 
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Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini u Općini Bošnjaci 55 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 56 
Srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje 2013. - 2015. godina 57 
Plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2013. godinu 58 
Odluka o pravu upravljanja građevinama za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju   58 
Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2012. godini 59 
Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2012. 
godini 60 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne 
infrastrukture u 2012. godini u Općini Bošnjaci 60 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu 61 

Odluka o komunalnom doprinosu 62 

OPĆINA CERNA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o visini komunalnog doprinosa za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina 65 
Statutarna odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cerna 66 
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Cerna 66 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju gospodarenja otpadom na području Općine Cerna za 
2012.g. 67 

OPĆINA MARKUŠICA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluku o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u 2013.g. 68 

Odluka o Izmjeni  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Markušica 68 
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Markušica 69 

OPĆINA STARI MIKANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o komunalnom doprinosu 71 
Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke  o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari 
Mikanovci 

72 

Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za 
javnu vodoopskrbu na području naselja Stari Mikanovci  i Novi Mikanovci u Općini Stari 
Mikanovci javnom isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

73 

OPĆINA TOVARNIK 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Prva odluku o preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Tovarnik za 2013. god. 74 
Prve izmjene i dopune plana javne nabave roba, usluga i radova Općine Tovarnik za 2013. 
godinu 74 

OPĆINA VOĐINCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika općine Vođinci za 
razdoblje 30.06.-31.12.2012. godinu 76 
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Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za 
javnu vodoopskrbu na području naselja Vođinci javnom isporučitelju vodnih usluga 
Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. 

76 

OPĆINA VOĐINCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Vođinci 76 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske 
županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, 
Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari 
Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja. 

 

IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27,  

telefon: (032) 344-202, faks: (032) 344-051  

Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur., 

Urednica: Katarina Radman 

 

TISAK: “Bianco”  tiskarsko trgovački obrt , M. Gupca 29 32272 Cerna,  

telefon i fax: (032)843-129. 

 

“Službeni vjesnik” objavljuje se i na WEB stranici Vukovarsko-srijemske županije na adresi:  

www.vusz.hr, e-mail: vsz-vjesnik@vu.t-com.hr 
 
 
 


