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Broj 10 - God. XIII Vukovar, ponedjeljak, 18. srpnja 2005. Izlazi prema potrebi

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Temeljem članka 2. Poslovnika Skupštine Vukovarskosrijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01. i 6/04.) Mandatno povjerenstvo
Županijske skupštine, na 4. sjednici održanoj dana 18.
srpnja 2005. godine, podnosi

IZVJEŠĆE
o stavljanju mandata u mirovanje na dužnost
vijećnika u Županijskoj skupštini
i verifikacija mandata
I.
U skladu s člankom 5., 6. i 8. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" Republike Hrvatske
broj 44/05. - pročišćeni tekst) Mandatno povjerenstvo izvješćuje Županijsku skupštinu:
1. Umjesto JOVANA AJDUKOVIĆA, izabranog s
kandidacijske liste SDSS-a, koji je svoj mandat stavio u
mirovanje zbog obnašanja dužnosti zamjenika župana, verificira se mandat BOGDANU RKMANU.
II.
Izvješće Mandatnog povjerenstva objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/18
Urbroj: 2196/1-03-05-1
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Mandatnog povjerenstva:
Nikola Mažar

Temeljem osnivačkih prava na školskim ustanovama,
članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 91/96, 124/97.
i 174/04.), članka 16., 17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01, 3/02, 4/03. i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 17/01. i 6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005.
godine, donosi

PRAVILNIK
o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i
davanje u zakup prostora i opreme školskih
ustanova

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način,
odnosno postupak pod kojim osnovne škole i srednje škole,
te učenički domovi mogu uzimati u zakup prostor i opremu
nužnu za izvođenje nastavnog programa, odnosno davati u
zakup prostor i opremu.
Članak 2.
Sukladno članku 1. ovog Pravilnika osnovne i srednje
škole, te učenički domovi mogu, kada je to nužno za
ostvarivanje nastavnog plana i progrma zakupiti: sportske
dvorane i sportske terene za odvijanje redovite nastave
TZK te prostor, strojeve i opreme za obavljanje praktičnog
dijela nastavnog plana i programa (vježbe, stručna praksa).
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Članak 3.
Visina zakupnine za prostor i opremu koji plaćaju
osnovne i srednje škole, te učenički domovi utvrđuje se
prema cijenama zakupa prostora i opreme, koje je za iste ili
slične namjene utvrdila nadležna jedinica lokalne samouprave.
Članak 4.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi, koji namjeravaju uzeti u zakup prostor i opremu u smislu članka 1.
ovog Pravilnika, dužni su prije zaključivanju ugovora o
zakupu dostaviti Upravnom odjelu društvenih djelatnosti
Vukovarsko-srijemske županije prijedlog ugovora i izvedbeni program po mjesecima i razrednim odjelima s ukupnim mjesečnim i godišnjim fondom sati nastave, te fondom
sati zakupa na izdavanje odgovarajuće suglasnosti.
Vukovarsko-srijemska županija osigurava sredstva za
zakupnine, sukladno ovom Pravilniku, od dana izdavanja
suglasnosti.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi dužni su
uz zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora
o zakupu priložiti odgovarajući akt nadležnog upravnog
tijela lokalne samouprave, kojim je određena visina zakupa.
Članak 5.
Ako na razini lokalne samouprave nije utvrđen iznos
zakupnine za prostor i opremu, osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima priznaju se izdaci za prostor i
opremu po kriterijima, kako slijedi:
- 30,00 kn za školski sat pa razrednom odjelu za sportske
dvorane,
- 10,00 kn za školski sat po razrednom odjelu za sportske
terene,
- 5,00 kn po m2 mjesečno za prostor za odvijanje praktičnog dijela nastavnog plana i programa (vježbe, stručna
praksa i sl.),
- prema posebnom dogovoru za strojeve i opremu za odvijanje praktičnog dijela nastavnog plana iprograma.
Članak 6.
Sukladno članku 1. ovog Pravilnika, osnovne i srednje
škole, te učenički domovi mogu davati u zakup prostor i
opremu pod uvjetom:
- da se ne ometa ostvarivanje nastavnog plana i programa,
- da se u zakupnini uračuna propisani porez,
- da se visina zakupnine naplaćuje mjesečno na žiro-račun
škole, odnosno doma.
Članak 7.
Visina zakupnine za prostor i opremu koju osnovnim i
srednjim školama, te učeničkim domovima plaćaju zakupoprimci utvrđuje se prema cijenama zakupa prostora i opreme, koje je za iste ili slične namjene utvrdila nadležna
jedinica lokalne samouprave, pod uvjetom da se tom cijenom podmiruju svi potrebni izdaci koji nastaju po osnovi
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davanja u zakup prostora i opreme.
Članak 8.
Ako na razini nadležne jedinice lokalne samouprave
nije utvrđen iznos zakupnine za prostor i opremu ili se tako
utvrđenom visinom zakupnine ne mogu podmiriti izdaci
koji nastaju po osnovi davanja u zakup, osnovne i srednje
škole, te učenički domovi mogu davati u zakup prostor i
opremu pod uvjetom da visina zakupnine ne može biti niža
od:
- 38,00 kn po satu za sportske dvorane do 150 m2,
- 76,00 kn po satu za sportske dvorane od 151 do 300 m2,
- 190,00 kn po satu za ostale sportske dvorane,
- 15,00 kn po satu za asfaltna igrališta (rukomet, košarka,
odbojka, tenis i sl.)
- 95,00 kn po satu za nogometna travnata igrališta,
- 60,00 kn po satu za nogometna asfaltna igrališta,
- 30,00 kn po satu za nogometna igrališta sa ostalom podlogom,
- 30,00 kn po satu za trim kabinete,
- 20,00 kn po satu za klasične učionice
- 200,00 kn po satu za informatičke radionice s opremom,
- 20,00 kn po m2 mjesečno za kancelarijski prostor,
- 35,00 kn po m2 mjesečno za prostor za posluživanje
toplih i hladnih jela i napitaka, te bezalkoholnih pića,
- 700,00 kn
mjesečno po automatu za prostor s priključcima na električnu energiju i vodu,
- 15,00 kn po m2 za otvoreni prostor za postvljanje kioska i slične namjene, uračunatih režijskih troškova.
Članak 9.
U slučaju da osnovne i srednje škole, te učenički domovi daju u zakup prostor i opremu koji nije naveden u članku
8. ovog Pravilnika, dužni su ugovoriti iznos zakupnine
kojim će se osigurati podmirivanje materijalnih izdataka
koji nastaju po osnovi iznajmljivanja tog prostora i opreme,
kao i odgovarajući dio sredstava za poboljšavanje njihove
materijalne osnove rada.
Članak 10.
Cijene zakupnine utvrđene ovim Pravilnikom iskazane
su bez propisanog poreza.
Članak 11.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi prije zaključivanja ugovora o zakupu, kojima daju u zakup prostor i
opremu dužne su:
- dostaviti Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije prijedlog odluke o davanju u
zakup prostora i opreme na suglasnost,
- provesti natječaj
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Članak 12.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi dužni su
pri vođenju postupka natječaja poduzeti slijedeće radnje:
- objaviti natječaj za davanje u zakup prostora ili opreme u
dnevnom tisku,
- po potrebi pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za
natječaj sa svim uputama i uvjetima natječaja,
- odrediti rok, način, mjesto i vrijeme predaje ponude i
datum javnog otvaranja ponuda,
- otvoriti sve podnijete ponude istodobno nakon proteka
roka određenog za podnošenje ponuda,
- osnovati povjerenstvo za procjenu ponuda od tri člana,
koje će otvoriti ponude u nazočnosti ponuditelja i izvršiti
procjenu, te odabrati najpovoljniju ponudu,
- prilikom odabira najpovoljnije ponude, povjerenstvo je
dužno voditi računa o prednosti koje ponuditelji ostvaruju sukladno članku 6.a Zakona o zakupu poslovnog
prostora (NN br. 91/96, 124/97 i 174/04.)
- preporučenim pismom obavijestiti sudionike natječaja o
odabiru ponude,
- zaključiti ugovor s odabranim ponuditeljem,
- primjerak zaključenog ugovora dostaviti osnivaču.
Članak 13.
Prvenstvo pri zakupu poslovnog prostora ostvaruje se
sukladno odredbama članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br 174/04.).
Članak 14.
U slučaju međusobnog uzimanja i davanja u zakup prostora i opreme, radi ostvarivanja nastavnog plana i programa i unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa, osnovne i srednje škole, te učenički domovi nisu dužni provoditi
postupke utvrđene ovim Pravilnikom, već je o tome potrebno zaključiti odgovarajući sporazum o korištenju tog prostora i opreme, te razgraničavanju zajedničkih troškova.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i
davanje u zakup prostora i opreme (Klasa: 602-11/02-01/1,
Urbroj: 2188/1-02-02-1 od 05. veljače 2002. godine) objavljene u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije br. 2/02.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 602-11/05-01/01
Ur. broj: 2196/1-03-05-3
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović
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Temeljem članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 169/04.), članka 17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" županije broj 10/01., 3/02., 4/03. i 8/05.), te
članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" županije broj. 17/01. i 6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske
županije na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Županijskog
povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
I.
U Županijsko povjerenstvo za
imenuju se:
1. Gabrijel Šokičić, dipl. iur.
2. Suzana Cikač,
3. Veroslava Keravica, dipl. iur.
4. Hrvoje Janković, dipl. iur.
5. Ivan Tomić, ing.

zaštitu prava pacijenata
- za predsjednika
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 503-01/05-01/04
Urbroj: 2196/1-03-05-1
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 16. stavka 1., članka 17. stavka 2. i
članka 18. stavka 2. Zakona o lovu ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 10/94, 22/94, 29/99, 14/01 i 4/02),
članka 16., 17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije
("Službeni vjesnik" broj 10/01., 3/02., 4/03. i 8/05.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na reintegriranom području
Vukovarsko-srijemske županije
Članak 1.
Članak 3. stavak 1. točka 1. Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na reintegriranom području Vukovarskosrijemske županije od 21. prosinca 1999. godine Klasa:
323-01/99-01/02, Urbroj: 2188/1-03-99-1 ("Službeni vjesnik" broj 11/99) te od 8. srpnja 2004. godine Klasa: 32302/04-01/05, Urbroj: 2196/1-03-04-1 ("Službeni vjesnik"
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broj 8/04), mijenja se i glasi:
1. zajedničko lovište br. 18 "Marikovo" ukupne površine 1969 ha.
1. Granice lovišta utvrđuju se:
Zapadna granica lovišta počinje na Vrbanjskom putu,
ide na sjevero-istok do 17 prosjeke (šljunčane ceste). Navedenom prosjekom na zapad do žičane ograde koju su postavile "Hrvatske šume" d.o.o. tj. do XXVIII prosjeke sjeverjug, koju lokalno stanovništvo naziva "Ervatska prosjeka".
Tom prosjekom direktno na sjever, a između odjela 19 i
20, 12 i 13, te kroz odjel 6 do autoputa, prelazi autoput te
istočnim rubom šume odjela 6 izlazi na rijeku Spačva,
mjesto zvano "Klek". Nastavlja nizvodno rijekom Spačva
do ušća u rijeku Bosut.
Sjeverna granica se proteže nizvodno sredinom rijeke
Bosut i prati njen tok do državne granice sa Srbijom i
Crnom Gorom.
Istočna granica se proteže državnom granicom, prelazi
autoput te se nastavlja autoputom do šume i žičane ogradelokacija zvana "Jarčev stan".
Površina lovišta pod šumom iznosi 261 ha.
Lovište ne obuhvaća površinu naselja i površinu do 300
m udaljenosti od naselja u ukupnoj površini od 329 ha.
2. Broj divljači koja se prema mogućnostima staništa
može uzgajati (matični proljetni fond).
Srna obična
22 grla
Divlja svinja
8 komada
Zec obični
50 komada
Fazan
100 kljunova
Trčka
40 kljunova
Članak 2.
Ostali dio Odluke ostaje nepromjenjen.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 323-02/05-01/04
Urbroj: 2196/1-03-05-3
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 18. st. 2. Zakona o lovu ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 10/94, 22/94, 29/99,
14/01 i 4/02), članka 14. st. 1. točka 10. i članka 16., 17. i
46. Statuta županije Vukovarsko-srijemske ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01., 3/02.,
4/03. i 8/05.) uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva
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poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Klasa:
323-04/05-01/178 Urbroj: 525-13-05-2-BI od 31. svibnja
2005. godine Županijska skupština na 3. sjednici održanoj
dana 18. srpnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o ustanovljenju zajedničkog lovišta
broj 52 – UGLJARA
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom ustanovljava se zajedničko lovište broj
52 – Ugljara kao otvoreno lovište nizinskog tipa ukupne
površine 1002 ha
II. ZAJEDNIČKO LOVIŠTE
Članak 2.
Granice lovišta utvrđuju se:
Zapadna granica: počinje od ušća Spačve u rijeku
Bosut, pa nazad prema zapadu uzvodno rijekom Bosut do
šume Dubovice, mjesto zvano "Cripara", rubom šume
Dubovice idući na sjever, pa u oštrom luku na istok do
asfaltne ceste Lipovac-Apševci.
Sjeverna granica: proteže se od asfaltne ceste rubom
šume "Jasinje" na sjevero-istok do državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom.
Istočna granica: se proteže državnom granicom na
jugoistok do šume "Ugljara", nadalje lovište ide kroz šumu
"Ugljara" i graniči sa k.o. Vašica u Srbiji i Crnoj Gori
izbija na rijeku Bosut.
Južna granica: proteže se uzvodno sredinom rijeke Bosut do početne točke.
Površina lovišta pod šumom iznosi 252 ha.
Lovište ne obuhvaća površinu naselja i površinu do 300
m udaljenosti od naselja u ukupnoj površini 138 ha.
Vrsta divljači koja prirodno obitava ili se prvenstveno
uzgaja:
Srna obična
Zec obični
Fazan
Trčka
Patka divlja
Prepelica pućpura
Liska crna
Puh
Jazavac
Kuna zlatica
Lisica
Lasica mala
Tvor
Ostale vrste divljači mogu se uzgajati u skladu sa lov-
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nogospodarskom osnovom.
Broj divljači koja se prema mogućnostima staništa može uzgajati (matični proljetni fond)
Srna obična 12 grla
Zec obični
30 komada
Fazan
50 kljunova
Trčka
20 kljunova
Broj divljači koja se prema mogućnostima staništa može uzgajati (matični proljetni fond) određen je na temelju
prijedloga Stručne komisije za ustanovljenje lovišta i
Stručne podloge za bonitiranje lovišta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a može se
mijenjati u skladu s lovnogospodarskom osnovom.
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Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke je topografska karta TK 50 u
mjerilu 1: 25 000.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 323-02/05-01/05
Urbroj: 2196/1-03-05-3
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

III. MJERE ZA SPREČAVANJE ŠTETA OD
DIVLJAČI
Članak 3.
Mjere za sprečavanje štete od divljači koje je dužan
poduzimati ovlaštenik prava lova su:
- donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih
mjera za sprečavanje šteta
- nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje istog plana
(mehaničkih ili kemijskih)
- pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev,
uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu
upotrebu,
- osnivanje nasada poljoprivrednih i šumskih kultura za
divljač (remize),
- gradnja i održavanje lovnogospodarskih objekata osim u
sastojinama I. dobnog razreda, te u sastojinama u fazi
obnove,
- dopunsko hranjenje divljači,
- košnja prosjeka i šumskih čistina,
- te održavanje brojnog stanja divljači u granicama ekonomski dozvoljenog kapaciteta lovišta propisanog lovnogospodarskom osnovom.
IV. OBILJEŽAVANJE GRANICA
Članak 4.
Ovlaštenik prava lova mora obilježiti granice lovišta na
drvenim ili drugim prirodnim podlogama dimenzija ne
manjih od 60 x 40 cm na kojima je ispisan naziv i namjena
lovišta, a kod vlastitih lovišta i vlasnik lovišta. Drvene ili
druge prirodne podloge postavljaju se na vidljivim mjestima i javnim prometnicama.
V. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 5.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke povjerava se
šumarsko-lovnoj inspekciji.

Temeljem članka 16., 17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 10/01., 3/02., 4/03. i 8/05.), članka 64. stavak
8. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
17/01. i 6/04.) te članka 47. Zakona o šumama ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 52/90., 5/91., 9/91.,
61/91., 26/93., 76/93., 29/94., 76/99., 8/00. i 13/02). Skupština Vukovarsko-srijemske županije, na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donosi slijedeće

RJEŠENJE
o dozvoli čiste sječe šume
1. HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA – HŽ INFRASTRUKTURA, Razvoj i investicije, Mihanovićeva 12,
10000 Zagreb – odobrava se čista sječa šuma na česticama:
k.o. Vrbanja
- k.č.br. 3175/5, površine 14 m2
- k.č.br. 3175/6, površine 227 m2
- dio k.č.br. 3139/6, površine 1.300 m2
- dio k.č.br. 3139/7, površine 545 m2
2. Sječa šume će se izvršiti na površini od 2.086 m2, a
sjeći će se ukupno 13.183 m3.
3. Nadzor nad provedbom odredbama ovog rješenja
obavljat će gospodarska inspekcija.
Obrazloženje
Dana 6. lipnja 2005. godine HRVATSKE ŽELJEZNICE – HŽ INFRASTRUKTURA, Razvoj i investicije, Mihanovićeva 12, Zagreb podnijele su zahtjev Županijskoj
skupštini Vukovarsko-srijemske županije u svezi čiste sječe šume radi izgradnje Ro-La terminala pri kolodvoru
Spačva. Dio građevnih čestica Ro-La terminala u naravi je
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šuma.
Čista sječa šume izvršiti će se sukladno odredbama
Rješenja o prethodnoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (Klasa: UP/I-350-05/00-01/101, Ur.broj:
525-03-00-2) od 4. srpnja 2000. godine. Kao i na temelju
Rješenja o izdvajanju šuma iz šumskogospodarskog područja u k.o. Vrbanja, Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 946-02/05-01/04, Ur.broj: 50304/205-01) od 31. ožujka 2005. godine; lokacijske dozvole
Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Županji (Klasa: UP/I-350-05/00-01-34, Ur.broj: 2188-04/2-01-00-18
EB od 24. kolovoza 2000., te doznake drvne mase od Hrvatskih šuma – Odjel za ekologiju Br: VK-06-2005-865/7 i
Br: VK-06-2005-865/6 od 11. svibnja 2005. godine.
Temeljem naprijed navedenog bilo je potrebno donijeti
rješenje kao u izreci.
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba.
Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod
Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
uručenja ovog rješenja.
Temeljem Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98 i 66/99) na ovo Rješenje ne plaća se upravna
pristojba.
Klasa: UP/Iº 321-02/05-01/02
Ur.broj: 2196/1-03-05-1
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 16. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01., 3/02., 4/03. i 8/05.) te članka 64. stavak
8. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske Županije
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
17/01. i 6/04.) te članka 47. Zakona o šumama ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 52/90., 5/91., 9/91.,
61/91., 26/93., 76/93., 29/94., 76/99., 8/00. i 13/02). Skupština Vukovarsko-srijemske županije, na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donosi slijedeće

RJEŠENJE
7. Hrvatskim vodama Zagreb, Vodnogospodarskom
odjelu za vodno područje sliva Save, Ulica grada Vukovara
220, 10000 Zagreb, odobrava se sječa šume na česticama:
k.o. Bošnjaci-z.k.ul. br. 2230
-- k.č.br. 6164 (novoformirana 6164/2) površine 2.715 m2,
drvna masa 79 m3
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- k.č.br. 6167 (novoformirana 6167/2) površine 5.980 m2,
drvna masa 196 m3
- k.č.br. 6168 (novoformirana 6168/2) površine 5.449 m2,
drva masa 186 m3
- k.č.br. 5558/2 površine 188.245 m2, drvna masa 2.750
m3
Ukupno k.o. Bošnjaci: površina 202.389 m2, drvna
masa 3.211m3
k.o. Posavski Podgajci
- k.č.br. 1344/2 (novoformirana 1344/4) površine 216 m2
z.k.ul. br. 1080
- k.č.br. 1455/2 (novoformirana 1455/5) površine 70 m2
z.k.ul. br. 1080
- k.č.br. 1177/5 (novoformirana 1177/11) površine 258 m2
z.k.ul. 1080
- k.č.br. 1177/5 (novoformirana 1177/13) površine 5.732
m2 z.k.ul. 846
- k.č.br. 1178 (novoformirana 1178/2) površine 3.450 m2
z.k.ul. br. 846, drvna masa 236 m3
- k.č.br. 1491 (novoformirana 1491/2) površine 4.039 m2
z.k.ul. br. 674
- k.č.br. 1493 (novoformirana 1493/2) površine 25.743 m2
z.k.ul. 674, drvna masa 1176 m3
- k.č.br. 1519 (novoformirana 1519/2) površine 13.875 m2
z.k.ul. 674, drvna masa 735 m3
- k.č.br. 1523 (novoformirana 1593/2) površine 5.900 m2
z.k.ul. 674, drvna masa 283 m3
- k.č.br. 1458 površine 10.727 m2 z.k.ul. 846
Ukupno k.o. Posavski Podgajci: 70.010 m2, drvna masa
2.430 m3
8. Sječa šume će se izvršiti na površini od 272.399 m2,
a sjeći će se 5.641 m3.
9. Nadzor nad provedbom odredaba ovog Rješenja
obavljati će gospodarska inspekcija.
Obrazloženje
Dana 16. ožujka 2004. godine Hrvatske vode Zagreb,
Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save,
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, podnijele su
zahtjev Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske Županije Klasa: 321-02/04-01/0002 od 15. ožujka 2004. godine
u svezi sječe šume radi rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa
rijeke Save "Račinovci-Štitar", dionica od km 0+000 do
km 12+227 u k.o. Račinovci i k.o. Gunja, od km 3+690 do
km 12+300 u k.o. Gunja i k.o. Rajevo Selo, te od km
24+608 do km 34+688 u k.o. Bošnjaci.
Sječa šume izvršiti će se sukladno odredbama Rješenja
o prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (Klasa: UP/I-350-05/03-01/269,Ur.broj:
525-03-03-3) od 20. kolovoza 2003. godine.; sukladno
Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Ministarsva zaštite okoliša i
prostornog uređenja - Zavoda za prostorno planiranje (Klasa: 350-05/03-09/0153, Urbroj: 531-09-03-25 i UP/I-350-
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05/03-01/0155, Urbroj: 531-09-04-27/LMH od 26. siječnja
2004.; sukladno Posebnim uvjetima građenja izdanim od
Hrvatskih šuma d.o.o. dir 07-MŠ/03-5422 od 8. kolovoza
2003. Urbroj: 06-1386/3 i Urbroj: 06-1385/4 od 12. kolovoza 2003. godine; kao i temeljem Rješenja o izdvajanju
šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja Vlade RH (Klasa:946-02/04-01/02, Urbroj:50304/2-0404 od 27. listopada 2004. godine), te doznake drvne mase
od Hrvatski šuma-Odjel za ekologiju Br: VK-06-2004305/8 od 5. srpnja 2004. godine.
Temeljem naprijed navedenog bilo je potrebno donijeti
rješenje kao u izreci.
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba.
Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod
Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
uručenja ovog Rješenja.
Temeljem Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98 i 66/99) na ovo Rješenje ne plaća se upravna
pristojba.
Klasa: UP/Iº 321-02/05-01/03
Ur.broj: 2196/1-03-05-1
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 16., 17. i 46. Statuta Vukovarskosrijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01., 3/02., 4/03. i 8/05.) te članka 64.
stavak 8. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 17/01. i 6/04.) te članka 47. Zakona o šumama
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 52/90., 5/91.,
9/91.,61/91., 26/93., 76/93., 29/94., 76/99., 8/00. i 13/02).
Skupština Vukovarsko-srijemske Županije, na 3. sjednici
održanoj 18. srpnja 2005. godine donosi slijedeće
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12. Nadzor nad provedbom odredbama ovog Rješenja
obavljat će gospodarska inspekcija.
Obrazloženje
Dana 28. lipnja 2005. godine HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.-Odjel za izgradnju Osijek,
Šetalište kardinala Franje Šepera 1a, 31000 Osijek podnijele su zahtjev Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske
Županije u svezi čiste sječe šume radi izgradnje izgradnje
dalekovoda DV 110 Kv Đakovo-Županja.
Čista sječa šume izvršiti će se sukladno lokacijskoj
dozvoli Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
(Klasa: UP/I-350-05/01-01/164, Ur.broj: 531-08-02-8 IKB
od 14. lipnja 2002.), Suglasnosti za osnivanje služnosti na
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske Ministarstva
pravosuđa (Klasa: 944-17/96-01/25, Urbroj: 514-02-03/1097-2 od 24. listopada 1997. godine); Ugovora o naknadi
između Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatske elektroprivrede
sklopljenog 6. lipnja 2005. godine, te doznake drvne mase
od Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Vinkovci – Odjel za ekologiju Br: VK-06-2003-1731/5 od 14.
listopada 2003. godine.
Temeljem naprijed navedenog bilo je potrebno donijeti
rješenje kao u izreci.
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba.
Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod
Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
uručenja ovog Rješenja.
Temeljem Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98 i 66/99) na ovo Rješenje ne plaća se upravna
pristojba.
Klasa: UP/Iº 321-02/05-01/04
Ur.broj: 2196/1-03-05-1
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

RJEŠENJE
o dozvoli čiste sječe šume
10. HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA
d.o.o.-Odjel za izgradnju Osijek, Šetalište kardinala Franje
Šepera 1a, 31000 Osijek – odobrava se čista sječa šuma na
česticama:
k.o. Štitar
- dio k.č.br. 3396 i dio k.č.br. 3397, površine 5.200 m2,
drvna masa 132 m3
- dio k.č.br. 3407, površine 5.000 m2,

Na temelju točke 6., 7., 9. i 10. Poglavlja III Plana
intervencija u zaštiti okoliša ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 82/99., 86/99. i 12/01), te članka 16., 17. i
46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/01., 3/02.,
4/03. i 8/05.) te članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 17/01. i 6/04.) Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 18. srpnja
2005. godine, donosi

11. Sječa šume će se izvršiti na površini od 10.200 m2,
a sjeći će se ukupno 132 m3.

RJEŠENJE
o imenovanju članova Županijskog eko-stožera
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I.
U Županijski eko-stožer imenuju se:
Za voditelja:
1. ŽUPAN – BOŽO GALIĆ
Za zamjenike voditelja:
- predstavnik Ureda državne uprave u Vukovarskosrijemskoj županiji - Služba za društvene djelatnosti
2. STAJKA KARABAN
- predstavnik Ureda državne uprave u Vukovarskosrijemskoj županiji – Služba za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove
3. SILVANA TVRZ
- predstavnik Policijske uprave Vukovarsko-srijemske
4. JOSIP GRČANAC
Za članove:
- predstavnici Županijske skupštine
5. MATO STOJANOVIĆ, za člana
6. MIRKO ŠTIVIĆ, za zamjenika člana
- predstavnici Županijskog poglavarstva
7. PETAR KULIĆ, za člana
8. ŽELJKO CIRBA, za zamjenika člana
9. ANTUN ŽAGAR, za člana
10. JOSIP ŠARIĆ, za zamjenika člana
11. MIRKO ĆAVARA, za člana
12. NENAD JERKOVIĆ, za zamjenika člana
- ostali članovi i zamjenici
13. ZVONIMIR MIŠIĆ, za člana (Vinkovci - Hrvatske šume)
14. STJEPAN BRAJKOVIĆ, za zamjenika člana (Hrvatske
šume)
15. ŽELJKO ŠARČEVIĆ, za člana ( Hrvatske vode)
16. DANIJEL PERUNSKI, za zamjenika člana
17. KRUNO SOKOL, za člana ( Zavod za javno zdravstvo)
18. KATA KREŠIĆ, za zamjenika člana (Zavod za javno
zdravstvo)
19. ŽELJKO KUKAVČIĆ, za člana ( Hrvatske željeznice)
20. IVAN KOVAČ, za zamjenika člana (Hrvatske željeznice)
21. ZVONIMIR ŠKRLEC, za člana (Vodoprivreda d.d.)
22. DAMIR PERIĆ, za zamjenika člana (Vodoprivreda
d.d.)
23. VLADIMIR BOŽIČEVIĆ, za člana (Državna uprava
za zaštitu i spašavanje)
24. IVAN DOMINKOVIĆ, za člana (Inspektorat MUP-a)
25. ZLATKO IVAKIĆ, za člana (SINACO-INA grupa)
26. BRANIMIR DIKONIĆ, za zamjenika člana (SINACOINA grupa)

-

-
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II.
Ovlasti i dužnosti Županijskog eko-stožera jesu:
donošenje odluka o primjeni Plana intervencija u zaštiti
okoliša Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku: Županijski plan), kada interventne jedinice ne mogu prema
postojećim operativnim planovima zaštite okoliša riješiti
nastali izvanredni događaj;
procjena rizika i opasnosti i procjena štete od nastalog
izvanrednog događaja;
usklađivanje mjera u provođenju Plana intervencija u
zaštiti okoliša;
izvješćivanje javnosti;
donošenje odluke o završetku intervencije;
davanje prijedloga Županijskom poglavarstvu za osiguranje financijskih sredstava u Županijskom proračunu, za
redovito provođenje Županijskog plana;
poduzimanje drugih mjera utvrđenih Županijskim planom.

III.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe
Županijskog eko-stožera obavljat će Zavoda za prostorno
uređenje Vukovarsko-srijemske županije.
IV.
Uvjete za rad Županijskog eko-stožera osigurava Županijsko poglavarstvo.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
VI.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja, stavlja se
izvan snage Rješenje o imenovanju članova Županijskog
eko-stožera Klasa: 351-04/02-01/05, Urbroj: 2188/1-03-021 od 18. ožujka 2002. godine.
Klasa: 351-01/05-01/07
Ur.broj: 2196/1-03-05-1
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 76/93.), članka 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03.), članka 16., 17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 10/01., 3/02., 4/03. i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske župa-
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nije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 17/01. i 6/04.) Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog
vijeća Opće bolnice Vinkovci
I.
Goran Heffer dr. sc., Rudolf Klajn dr. med. i Pavo
Lucić dr. vet. med, razrješuju se dužnosti člana Upravnog
vijeća Opće bolnice Vinkovci, u svojstvu predstavnika Vukovarsko-srijemske županije.
II.
Ante Todorić dr. med. spec., imenuje se za predsjednika, Gabrijel Šokičić dipl. iur. i Pavo Lucić dr. vet. med.
za članove Upravnog vijeća Opće bolnice Vinkovci, kao
predstavnici Vukovarsko-srijemske županije.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 510-05/05-01/07
Urbroj: 2196/1-03-05-2
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99,112/00), članka 17. i
46. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko – srijemske županije broj 10/01, 3/02,
4/03 i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01 i
6/04), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3.
sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine
- mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje općine Drenovci, naselje Drenovci,
Račinovci, Đurići, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, kako
slijedi:
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1. OPĆINA DRENOVCI:
- DRENOVCI, RAČINOVCI, ĐURIĆI
1. dr. Dražen Žurić
2. dr. Ademir Musić

- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

- POSAVSKI PODGAJCI, RAJEVO SELO
1. dr. Radenko Ilić
2. dr. Željko Dodig

- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. medicine – mrtvozornicima i njihovim
zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA: 54101/98-01/01, URBROJ: 2188/1-03-98-1, od 04. lipnja
1998. godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Ur.broj: 2196/1-03-05-6
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine"
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Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99, 112/00), članka
17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko – srijemske županije broj 10/01, 3/02,
4/03. i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko – srijemske županije broj 17/01 i
6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3.
sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine
- mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje općine Markušica, za naselja Markušica, Gaboš, Karadžićevo, Ostrovo i Podrinje kako slijedi:
2. OPĆINA MARKUŠICA:
- MARKUŠICA, GABOŠ, KARADŽIĆEVO,
OSTROVO I PODRINJE
1. dr. Zdravko Balen
2. dr. Mislav Šimunić
3. dr. Renato Novaković
4. dr. Iva Mardešić
5. dr. Tomislav Miškić
6. dr. Mira Opačak
7. dr. Slavica Nyarko

- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. medicine – mrtvozornicima i njihovim
zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA: 54101/04-01/23, URBROJ: 2196/1-03-04-1, od 30. rujna 2004.
godine.
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VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Urbroj: 2196/1-03-05-7
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine»
Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99,112/00), članka
17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije («Službeni
vjesnik» županije broj 10/01, 3/02, 4/03 i 8/05.), te članka
64. Poslovnika Skupštine («Službeni vjesnik» Vukovarsko
– srijemske županije broj 17/01 i 6/04.), Skupština
Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 18.
srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine
- mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje općine Privlaka, za naselje Privlaka
kako slijedi:
3. OPĆINA PRIVLAKA:
- PRIVLAKA
1. dr. Mehmed Bajramović
2. dr. Ana Tunjić Ćaleta
3. dr. Blanka Huber
4. dr. Mislav Šimunić
5. dr. Iris Ostojić
6. dr. Miroslav Toman
7. dr. Mario Malnar

- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
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bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. medicine – mrtvozornicima i njihovim
zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA: 54101/02-01/34, URBROJ: 2188/1-03-02-11, od 07. studenoga
2002. godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Urbroj: 2196/1-03-05-8
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99, 112/00), članka
17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01, 3/02,
4/03 i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije županije broj
17/01 i 6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije
na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine
- mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje općine Tordinci, za naselja Tordinci,
Antin, Korođ i Mlaka Antinska kako slijedi:
4. OPĆINA TORDINCI:
- TORDINCI, ANTIN, KOROĐ I MLAKA
ANTINSKA
1. dr. Ela Marković

- za mrtvozornika
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2. dr. Vesna Dejanović
3. dr. Tanja Uzelac
4. dr. Mislav Šimunić
5. dr. Blanka Huber
6. dr. Zdravko Balen

- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. medicine – mrtvozornicima i njihovim
zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA: 54101/02-01/22, URBROJ: 2188/1-03-02-6, od 26. rujna 2002.
godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Urbroj: 2196/1-03-05-5
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99,112/00), članka
17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01,3/02,
4/03 i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01 i
6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3.
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sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine
- mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje Grada Vukovar, naselja Vukovar,
Lipovača i Sotin kako slijedi:
5. GRAD VUKOVAR:
- VUKOVAR, LIPOVAČA I SOTIN
1. dr. Vladislav Nadaš
2. dr. Gabrijel Shamonky
3. dr. Radomir Dejanović
4. dr. Tomislav Đuranec

- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. medicine – mrtvozornicima i njihovim
zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA: 54101/04-01/05, URBROJ: 2188/1-03-04-1, od 25. ožujka
2004. godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Urbroj: 2196/1-03-05-1
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Broj 10

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99,112/00), članka
17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01, 3/02,
4/03 i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01 i
6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3.
sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine
- mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje grada Vinkovci, kako slijedi:
6. GRAD VINKOVCI:
1. dr. Mira Opačak
2. dr. Renato Novaković
3. dr. Tomislav Miškić
4. dr. Mislav Šimunić
5. dr. Mehmed Bajramović
6. dr. Zdravko Balen
7. dr. Iva Mardešić
8. dr. Ela Marković
9. dr. Vesna Dejanović

- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. medicine – mrtvozornicima i njihovim
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zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA: 54101/04-01/14, URBROJ: 2196/1-03-04-2, od 30. rujna 2004.
godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Urbroj: 2196/1-03-05-4
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99, 112/00), članka 17. i
46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije županije broj 10/01,
3/02,4/03 i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
17/01 i 6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije
na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine
- mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje općine Tompojevci, naselja Tompojevci, Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo i Mikluševci kako
slijedi:
7. OPĆINA TOMPOJEVCI:
- TOMPOJEVCI, BERAK, BOKŠIĆ, ČAKOVCI,
GRABOVO I MIKLUŠEVCI
- dr. Gabrijel Shamonky
- dr. Vladimir Katičić

- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
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bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. Medicine - mrtvozornicima i njihovim
zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA:54101/02-01/34 URBROJ:2188/1-03-02-3, od 07. studenoga
2002. godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Urbroj: 2188/1-03-05-2
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 121/03) i
članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 121/99, 133/99,112/00), članka
17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01, 3/02,
4/03 i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01 i
6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3.
sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju doktora medicine mrtvozornika
I.
Imenuju se doktori medicine – mrtvozornici i njihovi
zamjenici za područje općine Vrbanja, naselja – Vrbanja,
Soljani i Strošinci kako slijedi:
8. OPĆINA VRBANJA:
- VRBANJA
- dr. Ghasaan Lois

- za mrtvozornika
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- dr. Dražen Žurić

- za zamjenika mrtvozornika

- SOLJANI I STROŠINCI:
- dr. Ademir Musić
- dr. Željko Dodik

- za mrtvozornika
- za zamjenika mrtvozornika

II.
Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana
umrlih izvan zdravstvene ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu
dokumentaciju.
III.
Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju
su liječili neposredno prije njezine smrti, odnosno kojoj su
bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju
pregled obaviti drugi mrtvozornik ili zamjenik.
IV.
Naknada za obavljanje dužnosti doktora medicine –
mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom Županijske
skupštine (KLASA: 541-01/00-01/02 URBROJ: 2188/1-103-00-1, od 14. rujna 2000. godine.) u iznosu od 150,00
kuna.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje dužnost
dosadašnjim dr. medicine – mrtvozornicima i njihovim
zamjenicima imenovanim Rješenjem broj KLASA: 54101/03-01/06, URBROJ: 2188/1-03-03-1, od 20. veljače
2003. godine.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 541-01/05-01/09
Urbroj: 2196/1-03-05-3
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović

Temeljem osnivačkih prava na školskim ustanovama,
članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 91/96,124/97.
i 174/04.), članka 16., 17. i 46. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" broj 10/01, 3/02, 4/03.
i 8/05.), te članka 64. Poslovnika Skupštine ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01. i
6/04.), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3.
sjednici održanoj 18. srpnja 2005.godine, donosi
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PRAVILNIK
o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i
davanje u zakup prostora i opreme školskih
ustanova
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način,
odnosno postupak pod kojim osnovne škole i srednje škole,
te učenički domovi mogu uzimati u zakup prostor i opremu
nužnu za izvođenje nastavnog programa, odnosno davati u
zakup prostor i opremu.
Članak 2.
Sukladno članku 1. ovog Pravilnika osnovne i srednje
škole, te učenički domovi mogu, kada je to nužno za
ostvarivanje nastavnog plana i progrma zakupiti: sportske
dvorane i sportske terene za odvijanje redovite nastave
TZK te prostor, strojeve i opreme za obavljanje praktičnog
dijela nastavnog plana i programa (vježbe, stručna praksa).
Članak 3.
Visina zakupnine za prostor i opremu koji plaćaju osnovne i srednje škole, te učenički domovi utvrđuje se prema cijenama zakupa prostora i opreme, koje je za iste ili
slične namjene utvrdila nadležna jedinica lokalne samouprave.
Članak 4.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi, koji namjeravaju uzeti u zakup prostor i opremu u smislu članka 1.
ovog Pravilnika, dužni su prije zaključivanju ugovora o
zakupu dostaviti Upravnom odjelu društvenih djelatnosti
Vukovarsko-srijemske županije prijedlog ugovora i izvedbeni program po mjesecima i razrednim odjelima s ukupnim mjesečnim i godišnjim fondom sati nastave, te fondom
sati zakupa na izdavanje odgovarajuće suglasnosti.
Vukovarsko-srijemska županija osigurava sredstva za
zakupnine, sukladno ovom Pravilniku, od dana izdavanja
suglasnosti.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi dužni su
uz zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora
o zakupu priložiti odgovarajući akt nadležnog upravnog tijela lokalne samouprave, kojim je određena visina zakupa.
Članak 5.
Ako na razini lokalne samouprave nije utvrđen iznos
zakupnine za prostor i opremu, osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima priznaju se izdaci za prostor
i opremu po kriterijima, kako slijedi:
- 30,00 kn za školski sat pa razrednom odjelu za sportske
dvorane,
- 10,00 kn za školski sat po razrednom odjelu za sportske
terene,
- 5,00 kn po m2 mjesečno za prostor za odvijanje praktičnog dijela nastavnog plana i programa (vježbe, stručna
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praksa i sl.),
- prema posebnom dogovoru za strojeve i opremu za odvijanje praktičnog dijela nastavnog plana iprograma.
Članak 6.
Sukladno članku 1. ovog Pravilnika, osnovne i srednje
škole, te učenički domovi mogu davati u zakup prostor i
opremu pod uvjetom:
- da se ne ometa ostvarivanje nastavnog plana i programa,
- da se u zakupnini uračuna propisani porez,
- da se visina zakupnine naplaćuje mjesečno na žiro-račun
škole, odnosno doma.
Članak 7.
Visina zakupnine za prostor i opremu koju osnovnim i
srednjim školama, te učeničkim domovima plaćaju zakupoprimci utvrđuje se prema cijenama zakupa prostora i
opreme, koje je za iste ili slične namjene utvrdila nadležna
jedinica lokalne samouprave, pod uvjetom da se tom cijenom podmiruju svi potrebni izdaci koji nastaju po osnovi
davanja u zakup prostora i opreme.
Članak 8.
Ako na razini nadležne jedinice lokalne samouprave
nije utvrđen iznos zakupnine za prostor i opremu ili se tako
utvrđenom visinom zakupnine ne mogu podmiriti izdaci
koji nastaju po osnovi davanja u zakup, osnovne i srednje
škole, te učenički domovi mogu davati u zakup prostor i
opremu pod uvjetom da visina zakupnine ne može biti niža
od:
- 38,00 kn po satu za sportske dvorane do 150 m2,
- 76,00 kn po satu za sportske dvorane od 151 do 300
m2,
- 190,00 kn po satu za ostale sportske dvorane,
- 15,00 kn po satu za asfaltna igrališta (rukomet, košarka, odbojka, tenis i sl.)
- 95,00 kn po satu za nogometna travnata igrališta,
- 60,00 kn po satu za nogometna asfaltna igrališta,
- 30,00 kn po satu za nogometna igrališta sa ostalom
podlogom,
- 30,00 kn po satu za trim kabinete,
- 20,00 kn po satu za klasične učionice
- 200,00 kn po satu za informatičke radionice s opremom,
2
- 20,00 kn po m
mjesečno za kancelarijski prostor,
- 35,00 kn po m2
mjesečno za prostor za posluživanje
toplih i hladnih jela i napitaka, te
bezalkoholnih pića,
- 700,00 kn
mjesečno po automatu za prostor s
priključcima na električnu energiju i
vodu,
za otvoreni prostor za postvljanje
- 15,00 kn po m2
kioska i slične namjene, uračunatih
režijskih troškova.
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Članak 9.
U slučaju da osnovne i srednje škole, te učenički domovi daju u zakup prostor i opremu koji nije naveden u članku
8. ovog Pravilnika, dužni su ugovoriti iznos zakupnine
kojim će se osigurati podmirivanje materijalnih izdataka
koji nastaju po osnovi iznajmljivanja tog prostora i opreme,
kao i odgovarajući dio sredstava za poboljšavanje njihove
materijalne osnove rada.
Članak 10.
Cijene zakupnine utvrđene ovim Pravilnikom iskazane
su bez propisanog poreza.
Članak 11.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi prije zaključivanja ugovora o zakupu, kojima daju u zakup prostor i
opremu dužne su:
- dostaviti Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije prijedlog odluke o davanju u
zakup prostora i opreme na suglasnost,
- provesti natječaj
Članak 12.
Osnovne i srednje škole, te učenički domovi dužni su
pri vođenju postupka natječaja poduzeti slijedeće radnje:
- objaviti natječaj za davanje u zakup prostora ili opreme u
dnevnom tisku,
- po potrebi pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za
natječaj sa svim uputama i uvjetima natječaja,
- odrediti rok, način, mjesto i vrijeme predaje ponude i
datum javnog otvaranja ponuda,
- otvoriti sve podnijete ponude istodobno nakon proteka
roka određenog za podnošenje ponuda,
- osnovati povjerenstvo za procjenu ponuda od tri člana,
koje će otvoriti ponude
- u nazočnosti ponuditelja i izvršiti procjenu, te odabrati
najpovoljniju ponudu,
- prilikom odabira najpovoljnije ponude, povjerenstvo je
dužno voditi računa o prednosti koje ponuditelji ostvaruju sukladno članku 6.a Zakona o zakupu poslovnog
prostora (NN br.91/96, 124/97 i 174/04.)
- preporučenim pismom obavijestiti sudionike natječaja o
odabiru ponude,
- zaključiti ugovor s odabranim ponuditeljem,
- primjerak zaključenog ugovora dostaviti osnivaču.
Članak 13.
Prvenstvo pri zakupu poslovnog prostora ostvaruje se
sukladno odredbama članka 58.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji (NN br 174/04.).
Članak 14.
U slučaju međusobnog uzimanja i davanja u zakup pro-
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stora i opreme, radi ostvarivanja nastavnog plana i programa i unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa, osnovne i srednje škole, te učenički domovi nisu dužni provoditi
postupke utvrđene ovim Pravilnikom, već je o tome potrebno zaključiti odgovarajući sporazum o korištenju tog prostora i opreme, te razgraničavanju zajedničkih troškova.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i
davanje u zakup prostora i opreme (Klasa: 602-11/02-01/1,
Urbroj: 2188/1-02-02-1 od 05. veljače 2002. godine) objavljene u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije broj 2/02.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 602-11/05-01/01
Urbroj: 2196/1-03-05-3
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović
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Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i
mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica
štetnih za okoliš, subjekti za provedbu pojedinih mjera,
odgovornost i ovlaštenja u svezi s provedbom, te način
usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na
temelju drugih zakona.
Plan se primjenjuje na cijelom teritoriju Županije kod
iznenadnog onečišćenja zraka i tla, odnosno biljnog i životinjskog svijeta te kulturne baštine, kada ekološka nesreća
ili drugi izvanredni događaj po svom obimu i mogućim
posljedicama prelazi granice i mogućnosti gospodarskog
subjekta, grada ili općine na čijem se području događaj
dogodio.
Plan se ne primjenjuje u slučaju onečišćenja kopnenih
voda (postupa se po Državnom/Županijskom planu zaštite
voda) te na:
- vojne objekte i skladišta,
- slučajeve radioaktivnog onečišćenja.
Plan se temelji na načelima utvrđenim u Zakonu o
zaštiti okoliša (N.N., br. 82/94 i128/99):
- preventivnosti,
- cjelovitosti,
- plaćanju troškova onečišćavanja,
- poštivanja prava,
- javnosti i sudjelovanja.
1.1. APELL proces

Temeljem čl. 42. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 82/94, 128/99), Plana
intervencija u zaštiti okoliša ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 82/99, 86/99, 12/01), članka 16., 17. i 46.
Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj 10/01,, 3/02,, 4/03, i
8/05,), te članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko – srijemske županije broj 17/01, i 6/04,) Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2005.
godine, donosi

PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
1. UVOD
Plan intervencija u zaštiti okoliša Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: Plan), izrađen je u skladu s
APELL procesom i stvara pretpostavke za učinkovito i
sveobuhvatno provođenje zaštite okoliša i provedbu interventnih mjera u slučaju ekološke nesreće, uvažavajući
regionalne i lokalne posebnosti i potencijalne rizike i
opasnosti na svom području.
Svrha donošenja Plana je predvidjeti, spriječiti i ograničiti moguće ekološke nesreće ili izvanredni događaj koji
može ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi.

APELL je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku ("Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level", A Process for
Responding to Technological Accidents, United Nations
Environment Programme /Industry and Environment Office, UNEP/IEO, Paris, 1988), sa značenjem "Budnost i pripravnost za izvanredne događaje na lokalnoj razini".
APELL obuhvaća dva temeljna aspekta:
- stvoriti i/ili ojačati svijest zajednice o mogućim opasnostima vezanim uz proizvodnju, postupanje s opasnim tvarima i njihovom uporabom, kao i korake koje poduzimaju vlasti i gospodarstvo, kako bi od njih zaštitili zajednicu,
- razviti na temelju ovih informacija i u suradnji s lokalnim zajednicama, planove intervencija koji bi uključivali
čitavu zajednicu, u slučaju da dođe do neželjenog događaja, koji bi ugrozio njenu sigurnost.
Cijelokupni ciljevi APELL-a na županijskoj razini jesu:
- sprječavanje gubitaka života ili oštećenja zdravlja i društvenog blagostanja,
- izbjegavanje oštećenja imovine, te
- osiguranje očuvanja okoliša.
Njegovi specifični ciljevi su slijedeći:
- pružati informacije građanima o opasnostima vezanim uz
gospodarstvo i mjerama koje se poduzimaju u cilju smanjenja rizika,
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- jačati stupanj uključenosti lokalnog gospodarstva u lokalnoj zajednici i planiranje intervencija glede neželjenih
događaja,
- izraditi, ocijenjivati i dopunjavati planove intervencija za
lokalno područje (općine i gradovi)
- povezivati gospodarske Operativne planove intervencija
s lokalnim planovima (općinskim, gradskim) u jedan
sveobuhvatni Županijski plan, kojim bi se moglo uspješno suprostaviti svim vrstama mogućih nepoželjnih događaja,
- uključiti članove lokalne zajednice u izradu, provjeru
(vježbe) i provedbu sveobuhvatnog plana intervencija
Partneri u provođenju APELL-a uz državne vlasti, čija
je uloga ključna za konačan uspjeh provođenja aktivnosti
na lokalnoj razini su tri vrlo važna učesnika, koji se moraju
uključiti ako se želi postići uspjeh, a to su:
- čelnici (županijski, gradski i općinski) lokalne uprave i
samouprave, načelnici policije, zapovjednici vatrogasnih
postrojbi, te ravnatelji prve pomoći, javnog zdravstva i
dr.
- čelnici gospodarskih subjekata,
- čelnici lokalne zajednice (gospodarske komore, obrazovanja, socijalne skrbi, urednici sredstava javnog priopćavanja, stručnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša, predstavnici nevladinih udruga i dr.)
1.2 Korišteni pojmovi
U ovom Planu u uporabi su pojmovi s sljedećim
značenjem:
- Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more,
klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog
djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je
stvorio čovjek;
- Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je
posljedica štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog
djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava
nepovoljnih za okoliš;
- Rizik po okoliš je vjerojatnost da će neki zahvat posredno ili neposredno prouzročiti štetu okolišu ili ugroziti
život i zdravlje ljudi;
- Štetna tvar je tvar čija su svojstva opasna za ljudsko
zdravlje i okoliš s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna tvar ili tvar koja
u određenoj količini i/ili koncentraciji ima takva svojstva;
- Opasna tvar je tvar koja je zakonom, drugim propisima i
međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar;
- Ekološka nesreća je izvanredni događaj ili vrsta događaja
prouzročena djelovanjem ili utjecajima koji nisu pod
nadzorom i imaju za posljedicu ugrožavanje života i
zdravlja ljudi i u većem obimu nanose štetu okolišu.
- MARS je skraćenica izvedena od početnih slova izvor-
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nog naziva na engleskom jeziku ("The Major Accident
Reporting System", European Commission, Joint Research Centre /Institute for System Engineering and Informatcs, IRC/ ISEI), sa značenjem "Sustav izvješćivanja o
značajnijim nesrećama" (u daljnjem tekstu: MARS).
2. PROSTORNA I GOSPODARSKA OBILJEŽJA
ŽUPANIJE
2.1 Položaj i ustroj
Vukovarsko-srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Leži u međurječju
između rijeka Dunava i Save.
Na istoku graniči sa Srbijom i Crnom Gorom, na jugu
sa Bosnom i Hercegovinom, na sjeveru sa Osječko-baranjskom i zapadu Brodsko-posavskom županijom.
Vukovarsko-srijemska županija ima 84 naseljena mjesta, koja u organizacijskom pogledu čine 4 grada (Vukovar, Ilok, Vinkovci i Županja) i 26 općina. Osobitost ovog
kraja jesu mnoga velika sela sa po više tisuća stanovnika.
Površina Vukovarsko-srijemske županije je 2448 km2.
Na tom području male su visinske razlike. Najviša je točka
Čukala kod Iloka (294 m nadmorske visine), a najniža u
Posavini – Spačva (78 m). Na istoku blago se spuštaju obronci Fruške gore i prelaze u vukovarski ravnjak. Sa zapada, s planine Dilja, pruža se vinkovačko-đakovački ravnjak.
Sjeverno od Vinkovaca teče rijeka Vuka koja se ulijeva
u Dunav kod Vukovara, a južnije prema Savi teče Bosut s
pritokama Berava, Biđ, Studva i Spačva.
Prostor Vukovarsko-srijemske županije ima umjereno
kontinentalnu klimu. Ljeta su sunčana i vruća, a zime su
hladne i sa snijegom. Srednja godišnja temperatura kreće
se oko 11oC sa srednjim najtoplijim maksimumom od
29,9oC i srednjim minimumom od 12,2oC. Srednje godišnje
padaline kreću se u relativno uskom rasponu. Najniže su u
krajnjem istočnom dijelu gdje iznose oko 650 mm, a idući
prema zapadu vrijednost srednjih godišnjih padalina postupno raste do 800 mm. Srednja relativna vlaga iznosi
79%.
U godišnjoj ruži vjetrova najveću učestalost imaju
strujanja zraka iz sjeverozapadnog smjera (26,8%), a zatim
po učestalosti slijede strujanja iz jugoistočnog (17,7%),
sjeveroistočnog (13,5 %) i jugozapadnog kvadranta (11,9
%). Udio tišina iznosi 12,6 %.
Prema popisu stanovništva 1991. godine na području
ove Županije živio je 231.241 stanovnik. U agresiji na Republiku Hrvatsku 1991. godine veliki dio Županije bio je
okupiran. Iz tih naselja prognano je hrvatsko i ostalo nesrpsko stanovništvo. Do danas se još svi prognanici nisu
vratili, tako da se broj stanovnika na području ove Županije
smanjio, te prema popisu iz 2001. godine iznosi 204.768
stanovnika.
2.2 Gospodarstvo
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Vukovarsko-srijemska županija raspolaže bogatim prirodnim resursima od kojih su najznačajniji: obradive
površine, šume, nalazišta nafte, plina, gline i šljunka te
razvijena hidrografska mreža.
Županija ima i izuzetno povoljan geoprometni položaj,
koja se nalazi na raskrižju prometnica koje povezuju Istok i
Zapad te Srednju Europu s izlaskom na more.
Poljoprivredne površine zauzimaju 150.856 ha ili
61,8% površine Županije, od kojih se 93% odnosi na
oranice i vrtove, dok ostatak od 7% jesu pašnjaci, livade,
vinogradi i voćnjaci. U privatnom vlasništvu nalazi se 58%
poljoprivrednih površina, a preostali dio bivšeg društvenog
sektora u vlasništvu je države.
Prevladavaju oranice, vinogradi, voćnjaci i šume.
Vukovarsko-srijemska županija ima najplodnije oranice
(150.000 ha vrlo plodne zemlje). Najplodnija je zemlja
crnica na vukovarskom ravnjaku. Tlo, blaga kontinentalna
klima i povoljan godišnji raspored oborina ovog podneblja
omogućavaju kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. Ratarske površine su meliorirane i komasirane i omogućuju
strojnu obradu i visoke prinose. Glavni proizvodi su: pšenica, kukuruz, šećerna repa, duhan. Postoje veliki prerađivački kapaciteti za primarne poljoprivredne proizvode,
skladišta, mlinovi, silosi, hladnjače i tvornice.
Veliko bogatstvo čine sačuvane stare šume koje pokrivaju površinu od 69.011 ha (28,3% površine Županije).
Naročito su poznate šume hrasta lužnjaka. U spačvanskom
šumskom bazenu dva su zaštićena šumska područja: Lože,
kod Županje, i Radiševo, zaštićeno šumsko područje blizu
naselja Vrbanja.
Primarna poljoprivredna proizvodnja uvjetovala je poslije Drugog svjetskog rata intenzivniju izgradnju u prehrambenoj industriji. Danas na području Županije imamo
kvalitetno strukturirane kapacitete za proizvodnju šećera i
špirita, mlijeka i mliječnih prerađevina, mlinsko-pekarskih
proizvoda, mesa i suhomesnatih proizvoda, prerađevina od
voća i povrća, vina, stočne hrane te doradu i preradu sjemena.
Bogata nalazišta kvalitetne gline, šljunka i pijeska
omogućila su razvitak industrije građevinskog materijala,
poglavito ciglarstva, opekarstva i graditeljstva u cjelini.
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Na području Đeletovaca nalaze se vrijedna crpilišta
nafte i plina čiji je godišnji opseg proizvodnje iznosio prije
rata oko 252.000 tona nafte i 26 milijuna m3 zemnog plina,
dok je sadašnja proizvodnja pala na manje od 100.000 tona
nafte i 12 milijuna m3 zemnog plina godišnje.
Od metaloprerađivačke djelatnosti danas je najznačajnija proizvodnja poljoprivrednih strojeva i priključnih uređaja koja uz sebe veže i razvoj niza manjih kooperantskih
tvrtki s područja Županije.
U posljednjih nekoliko godina sve veću zastupljenost u
strukturi gospodarstva nauštrb poljoprivrede, prehrambene
i prerađivačke industrije imaju trgovina, obrtništvo i uslužne djelatnosti općenito, tako da se s prijeratnih 24%, prema najnovijim pokazateljima, popela na 38%.
Okupacija velikog dijela Županije (preko 50%) onemogućila je na tom prostoru primjenu općeg koncepta privatizacije i restrukturiranja, koji nažalost ni danas nije proveden na odgovarajući način.
Ukupno procijenjene ratne štete na području Županije
iznose 4,2 milijardi Eura od kojih na gospodarstvo otpada
1,3 milijardi, a samo za objekte i kapacitete Kombinata
"Borovo" ona iznosi 302 milijuna Eura.
2.3 Prometna infrastruktura
Cestovni promet
Geoprometni položaj Županije je vrlo značajan i nalazi
se na raskrižju prometnica koje povezuju istok i zapad, te
srednju Europu s izlazom na more. Tu su dva vrlo važna
europska koridora: X koridor - Zapad - Istok kojeg na području Hrvatske čini autocesta od Zagreba u smjeru istoka
(D4) dolinom rijeke Save, odnosno željeznička pruga,
plovni put i naftovod i V koridor - od Budimpešte, Podunavljem preko Osijeka i Đakova te dalje dolinama rijeke
Bosne i Neretve do Ploča. Ovaj koridor na području RH
čini i državna cesta D7 i autocesta D4, plovni put Dunavom i Dravom i budući VK Dunav – Sava, te željeznička
pruga.

Dužina cesta (stanje 1999.):
Ukupno

suvremeni kolnik

1100

775

Državne
323

Vrsta cesta
Županijske
548

Lokalne
229

Popis državnih cesta i njihova duljina u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
Broj
ceste
2
4

DRŽAVNE CESTE
GP D.Križovljanska-Varaždin-Virovitica-Našice-Osijek-Vukovar-GP Ilok (granica SiCG)
GP Bregana-Zagreb-Slavonski Brod-GP Bajakovo (gran. SiCG)

Duljina u
VSŽ (km)
60
59
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DRŽAVNE CESTE
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Broj
ceste
46

Đakovo (D7)-Vinkovci-GP Tovarnik (granica SiCG)

Duljina u
VSŽ (km)
62

55
57

Borovo (D2)-Vinkovci-GP Županja (granica R. BiH)
Vukovar (D2)-Orolik-Nijemci-Lipovac (D4)

49
35

214

D 55-Gunja- (granica R. BiH)

29

518
519

Osijek (D2)-Jarmina (D46)
Dalj (D213)-Borovo (D2)

14
8

520
D4 -Sl. Šamac (D7)
UKUPNO
Željeznički promet
Područjem Županije Vukovarsko-srijemske prolaze ili
su locirane pruge različite namjene, opsega prometa, gospodarske važnosti i značaja u unutarnjem i međunarodnom
prometu. Današnja infrastruktura dozvoljava različite brzine na ovim prugama ovisno o stanju uređenosti gornjeg i
donjeg ustroja, opremljenosti signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, elektroenergetskim postrojenjima i ostalim građevinama potrebnim za funkcioniranje
prometa, a posebno o stanju pruge nakon ratnih djelovanja.
Sukladno Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu
(N.N., br.72/92 i 28/93) i Odluci o razvrstavanju pruga
željezničku prometnu infrastrukturu čine:
- magistralna glavna željeznička pruga MG2 (Savski Marof državna granica-Zagreb-Sisak -Novska-Vinkovci-Tovarnik državna granica), dionica MG2C (TovarnikNovska)
- magistralna glavna željeznička pruga MG2.2 (VinkovciVinkovci Teretni kolodvor Park A/B-Jarmina odvojnica)
- magistralna glavna željeznička pruga MG2.3 (VinkovciVinkovci Teretni kolodvor Park D/C-Jarmina odvojnica)
- magistralna pomoćna željeznička pruga MP 14 (Vinkovci-Erdut državna granica) ,
- željeznička pruga I. reda I.109 (MG 2) Vinkovci-Osijek,
- željeznička pruga I. reda I.110 Vinkovci-Drenovci državna granica,
- željeznička pruga I. reda I.111 Mirkovci (MG 2)-Vrapčana (I.110)
- željeznička pruga II. reda II. 210 (MP14) -Vukovar-Stari
Vukovar,
- željeznička pruga II. reda II. 211 Vinkovci (MG 2)-Županja.
Riječni promet
Dunav je međunarodni plovni put i jedini siguran glede
organiziranja kontinuiranog transporta. Za plovidbu Savom
potrebno je rijeku kanalizirati od Siska do Šamca.
Trasa planiranog kanala Dunav-Sava (ukupna duljina
kanala 61,4 km, dok tehničkim karakteristikama zadovoljava četvrtu (IVb) kategoriju međunarodnog plovnog puta) je

7
323
jedan od najznačajnijih zahvata u uređenju unutarnjih plovnih putova Republike Hrvatske. Spajajući rijeku Dunav i
Savu, skratio bi se dosadašnji put posavskim riječnim
koridorom za 417 km.
2.4 Ostalo
Osim navedenih karakteristika značajno je spomenuti
kulturna i prirodna obilježja Vukovarsko-srijemske županije.
Popis zaštićene prirode na području županije naveden
je u Prilogu 19.
Od kulturnih dobara potrebno je istaknuti arheološke
lokalitete na području Županije kojih ima 98 evidentiranih,
8 preventivno zaštićenih i 41 registriran iz prapovijesnog,
antičkog i srednjovjekovnog razdoblja. Najpoznatiji lokaliteti su: Vučedol i Cibalija.
Uz to velik je broj pojedinačnih građevina graditeljskog
nasljeđa visoke arhitektonske vrijednosti. Najveći broj tih
građevina je sakralnog karaktera.
3. OSNOVE ZA IZRADU PLANA
Za izradu županijskog Plana intervencija u zaštiti
okoliša korišteni su podaci iz 35 dostavljenih i obrađenih
Operativnih planova pojedinih gospodarskih subjekata s
ukupno 109 lokacija na kojima se proizvode, skladište se
ili se rukuje s opasnim tvarima.
Niti jedna općina niti grad nisu dostavile ovom Povjerenstvu izrađene Planove intervencija kako je propisano
točkom 1. Poglavlja V državnog Plana intervencija u zaštiti
okoliša.
3.1 Analiza dostavljenih Operativnih planova
intervencija
Povjerenstvu su do sredine travnja 2004. dostavljeni
Operativni planovi intervencija u zaštiti okoliša slijedećih
pravnih osoba:
1. Hrvatske šume d.d. Zagreb, RJ Vinkovci
2. Opća bolnica Vinkovci
3. Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci
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4. INA Naftaplin, Pogon Vinkovci
5. INA Sektor trgovine na malo, PC Osijek
6. PIK d.d. Vinkovci
7. Sladorana d.d., Županja
8. JANAF, Terminal Sl. Brod
9. INA-Osijek Petrol d.d., Osijek
10. BP Ugarković, Stari Mikanovci
11. BP Božić, Stari Jankovci
12. BP Orbit, Ilok
13. Plinacro d.o.o., Zagreb
14. Đuro Đaković TPSU d.d., Županja
15. Spačva d.d., Vinkovci
16. Opća bolnica Vukovar
17. Domil d.d. u stečaju, Županja
18. Hrvatske željeznice d.o.o., Zagreb, Kolodvor Vinkovci
19. Agro-Tovarnik d.o.o., Tovarnik
20. Poljoprivredna Zadruga Lovas
21. Razvitak, Ilok
22. Čazmatrans d.o.o., Vukovar
23. HT-TKCentar Vukovar
24. HT-TKCentar Vinkovci
25. Tehnostan d.o.o., Vukovar
26. Vodovod grada Vukovara
27. Polet d.o.o., Vinkovci
28. Cestorad d.d., Vinkovci
29. Vinkovački vodovod i kanalizacija
30. Vupik d.d., Vukovar
31. Poljoprivredna Zadruga Napredak, Županja
32. Poljoprivredna Zadruga Jankovci
33. Prvo plinarsko društvo Vukovar d.o.o.
34. Lipovac d.d.
35. Bosut d.o.o., Vinkovci
Pregledom dostavljenih planova, najčešći nedostaci su:
- proračun najgoreg slučaja tzv. Worst Case prema EPA
40 CFR 68 odnosno različit pristup jer su neke pravne
osobe računale s doista najgorim mogućim slučajem koji
se odnosi na eksploziju ukupne količine tvari u spremniku, a neki samo na količinu koja stvara lokvu u preporučenom vremenu,
- ovjera od strane odgovorne osobe,
- pojedini prilozi.
Brojni operativni Planovi vraćeni su na doradu (ukupno
26, od kojih neki i više puta), uz napomenu da je ukupno 8
Operativnih planova bilo napravljeno na temelju propisa iz
zaštite voda. Nakon svih dorada, izdano je ukupno 35 rješenja o prihvaćanju Operativnih planova jer udovoljavaju
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odnosno sadržavaju sve propisane dijelove.
Opći je dojam da su planovi izrađeni od ljudi iz pojedinog pravnog subjekta puno konkretniji od onih izrađenih
od tvrtki i ustanova koje se bave tim poslovima, jer su
očito, ovi drugi spomenuti nastojali dobiti na vizualnim
efektima i debljini bez dovoljno opisa same situacije u
pravnom subjektu kojeg su obrađivali.
3.2 Identifikacija pravnih osoba koje nisu dostavile
Operativne planove intervencija
U skladu s dopisima zatraženim i dobivenim od
Ministarstva unutarnjih poslova, PU Vukovarsko-srijemske
i Inspektorata zaštite okoliša i upita pojedinih članova
Povjerenstva, a nakon upućenih dopisa i požurnica od
strane Povjerenstva nisu dostavile Operativne planove
slijedeće pravne osobe:
1. NCU d.o.o. Županja
2. Octan CompanY d.o.o. Županja
3. BP-Ada Vinkovci
4. Iločki podrumi d.d. Ilok
5. PZ "Negoslavci"
6. Komunalac d.o.o. Županja
7. Borovo – GTR” d.o.o.
8. HEP – Distribucija d.o.o. Vukovar
9. Rubik d.o.o. Borovo naselje, Vukovar
10. Vutex-Fenix d.o.o., Vinkovci
11. Bonus d.o.o., Vinkovci
Stručnom povjerenstvu su upućeni dopisi da nisu
obveznici izrade Operativnih planova intervencija u zaštiti
okoliša od slijedećih pravnih osoba:
1. HEP – Distribucija d.o.o. Vinkovci
2. AGRO-ILOK d.d. Ilok
3. Veterinarska stanica Vinkovci
4. Veterinarska stanica Županja
5. Veterinarska stanica Vukovar
6. Kunis d.o.o., Bošnjaci
3.3 Procjena posljedica i vjerojatnosti nesreća, te
društvenog rizika
Indeksom opasnosti "D", prema Planu intervencija u
zaštiti okoliša, definirana je stvarna ili potencijalna opasnost s obzirom na količinu opasne tvari koja se proizvodi,
skladišti, prerađuje, s kojom se rukuje, prijevozi, skuplja ili
se obavlja neka druga radnja.
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Indeks
opasnosti (D)

D=5
granična količina iz
Priloga 2

Količina opasne tvari iskazana
u postocima prema D=5

≥100%
od D=5

Nesreće koje može prouzročiti izvanredni događaj izazvan različitim količinama opasne tvari, mogu se svrstati u
sljedeće skupine:
Težina nesreće

Indeks opasnosti “D”

1. beznačajna

D=1

2. značajna

D=2

3. ozbiljna

D=3

4. vrlo ozbiljna

D=4

5. katastrofalna

D=5

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima iz Priloga 2. dužne su izraditi Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša ako je tijekom proizvodnje, skladištenja, prerade, prijevoza, skupljanja ili obavljanja drugih radnji s opasnim tvarima na određenoj lokaciji
količina te opasne tvari jednaka ili veća od 1% granične
količine (D=3) za tu opasnu tvar.
Pravne i fizičke osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s naftom
i njezinim derivatima, dužne su izraditi Operativne planove
intervencija u zaštiti okoliša ako je tijekom proizvodnje,
skladištenja, prerade, prijevoza, skupljanja ili obavljanja
drugih radnji s naftom i njezinim derivatima moguće istjecanje tih tvari u okoliš iz postrojenja, spremnika, prijevoznog sredstva ili odsjeka cjevovoda između dva blok ventila, u količini većoj ili jednakoj 0,1% granične količine
(D=2) za tu opasnu tvar.
Razvrstavanje vrsta opasnosti
Na osnovu informacija dobivenih analizom dostavljenih operativnih planova najopasnije tvari (pregled u Prilogu 2.) koje se pojavljuju u količinama s indeksima opasnosti D=4 i 5 na području naše Županije su:
- sirova nafta
- klorovodična kiselina
- zemni plin
- natrijeva lužina
- mazut
- pesticidi
- sumporovodična kiselina
- naftni derivati
- amonijak
- klor

Stranica 21

D=4

D=3

D=2

D=1

›10%
od D=5

›1%
od D=5

›0,1%
od D=5

‹0,1%
od D=5

- sumporni dioksid
- formaldehid
- etilni alkohol
Ostale tvari koje prelaze D=2 i 3 su uglavnom naftni
derivati (lož-ulje, diesel, bitumen, mazut), kloridna i sulfatna kiselina, etilmerkaptan, UNP i rabljeno ulje.
U prometu željeznicom, kao tranzitne pojavljuju se navedene ili neke druge tvari koje mogu biti izvor potencijalnih opasnosti s značajnim ili katastrofalnim posljedicama.
Slično je i u cestovnom prometu ali s daleko manjim
količinama. Sukladno propisima iz prometa (preuzeti ADR
i RID propisi), kao i oni iz područja rječnog prometa
reguliraju način osiguranja i postupanja u slučaju akcidenta
s opasnim tvarima pa nisu posebno razrađeni u ovom Planu. Proračuni iz tog i drugih područja mogući su uz pomoć
računalnih programa kao npr. Aloha.
Primjeri analiza najgoreg slučaja – “Worst case”
Primjer 1.
Lokacija: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.,
Vinkovci
Opasna tvar: klor (CAS 7782-50-5), LD50-293 ppm
(smrtonosna doza)
Ukupna količina uskladištene kloridne kiseline je 1,17
tona. Prema scenariju najgoreg slučaja pri klasi stabilnosti
vremena F, brzini vjetra 1,5 m/s i ispuštanju Klora u
okolinu brzinom od 293,4 kg/min, za vrijeme 10 minuta,
bit će ispuštena ukupna količina od 2934 kg klora u obliku
plinovitog oblaka. Maksimalni doseg za granicu od 0,5
ppm (što se smatra granicom iznad koje nastaju neke
posljedice po zdravlje izloženih osoba) je preko 15 000
metara, pa s obzirom na lokaciju u samom gradu Vinkovci,
predstavlja vrlo visoku opasnost. Za koncentraciju od 10
ppm (IDHL-granica iznad koje nastaju značajne posljedice
za zdravlje) maksimalni doseg je 3 900 m, a za smrtonosnu
dozu od 293 ppm i više je oko 500 m.
Primjer 2.
Lokacija: Sladorana, Županja
Opasna tvar: dioksini (kao mogući produkt gorenja u
skladištu pesticida- ukupna količina pesticida 28 tona) su
iznimno toksična tvar.
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Uz standardne uvjete za proračun naveden u prvom
primjeru, i uz ispuštanje od 10 minuta, doseg otrovnog plina je oko 3800 m. Ispuštene količine predstavljaju iznimno
veliku opasnost po život i zdravlje. Na duži vremenski
period mogu kontaminirati prekriveno područje i učiniti ga
neprikladnim za život. Dioksini uz odgovarajuće atmosferske uvjete mogu doseći i puno veće udaljenosti.
4. NOSITELJI IZRADE PLANA
Planovi intervencija u zaštiti okoliša sastavni su dio
Programa zaštite okoliša županije, gradova i općina, a u
slučaju da županija, grad ili općina nisu donijeli Program
zaštite okoliša Plan intervencija može se donijeti i provoditi samostalno kao što je slučaj u našoj županiji.
Županijska skupština u skladu s APELL procesom
osnovala je Odlukom br. 2188/1-03-01-1 od 19. rujna
2001. Stručno povjerenstvo za izradu Plana.
Povjerenstvo u konačnom sastavu je konstituirano na
sjednici održanoj 02. travnja 2003. i počelo s radom.
Sukladno državnom Planu za članove Stručnog povjerenstva imenovani su predstavnici:
- županijskog poglavarstva,
- općinskog ili gradskog poglavarstva,
- upravnih tijela gradova i općina,
- pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kao javnu službu,
- pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost,
Za voditelja Stručnog povjerenstva imenovan je predstavnik pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost
po kriteriju većeg poznavanja problema.
Uvjete za rad Stručnog povjerenstva osiguralo je županijsko poglavarstvo.
Zadaci povjerenstva bili su:
- identifikacija resursa i sudionika u procesu izrade Plana
- identifikacija rizika i opasnosti,
- analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti
tih Planova,
- identifikacija zadaća nepokrivenim postojećim Planovima,
- prilagođavanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog i integriranog Plana,
- donošenja Plana intervencija u zaštiti okoliša od strane
nadležnog tijela Županije
- upoznavanje svih sudionika sa integriranim Planom
- uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i
reviziju Plana,
Prijedlog Plana intervencija u zaštiti okoliša Županije
biti će dostavljen na mišljenje tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša.
Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja od strane
državne uprave, a na prijedlog Stručnog povjerenstva Plan
će donijeti predstavničko tijelo Županije.
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5. SUBJEKTI KOJI SUDJELUJU U PROVOĐENJU
PLANA
Tijela nadležna za provođenje Plana su: Županijski
eko-stožer i Državni eko-stožer.
Ovlasti i dužnosti Državnog eko-stožera u provođenju
Plana jesu:
- odlučivanje o primjeni Plana kad izvanredni događaj
zahvati područje dviju ili više županija i prijeti mogućim
prekograničnim učincima;
- procjena rizika i opasnosti, te procjena štete od nastalog
izvanrednog događaja;
- usklađivanje mjera u provođenju Državnog Plana;
- procjena i osiguranje potrebnih sredstava u slučaju
žurnih intervencija;
- podnošenje izvješća o provođenju i primjeni Državnog
Plana;
- donošenje odluke o završetku intervencije;
- izvješćivanje javnosti;
- davanje prijedloga tijelu državne uprave nadležnom za
zaštitu prirode i okoliša za osiguranje potrebnih sredstava u državnom proračunu za redovno provođenje Državnog Plana;
- putem tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove ili Vlade Republike Hrvatske, odnosno tijela određenog sukladno s međunarodnim ugovorima koji obvezuju
Republiku Hrvatsku, šalje i prima informacije, te upućuje zahtjev za međunarodnu pomoć u slučaju nesreće sa
prekograničnim učincima;
- poduzimanje drugih mjera utvrđenih Državnim Planom.
Županijski eko-stožer
Temeljem članka 42. Zakona o zaštiti okoliša (N.N., br.
82/94, 128/99), te točaka 6.,7.,8.,9. i 10. Plana intervencija
u zaštiti okoliša (N.N., br. 82/99 i 86/99), Županijska skupština je na svojoj 3. sjednici dana 18. srpnja 2005. godine
donijela Rješenje o imenovanju članova Županijskog ekostožera.
Županijski eko-stožer ima voditelja i 25 članova.
Članovima Županijskog eko-stožera imenovani su zamjenici.
Voditelj Županijskog eko-stožera je Župan po položaju.
Voditelj Županijskog eko-stožera ima tri zamjenika.
Uvjete za rad odnosno tehničke i administrativne
poslove za potrebe Županijskog eko-stožera osigurava
Županijsko poglavarstvo.
5.1 Komunikacijske jedinice
Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa
informacija, pozivanje osoba, te uzbunjivanja za potrebe
Županijskog eko-stožera obavlja Državna uprava za zaštitu
i spašavanje i operativno dežurstvo u Policijskoj upravi
Vukovarsko-srijemskoj.
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Sukladno novom zakonu broj za dojavu izvanrednog
događaja je 112 (još neko vrijeme se mogu koristiti dosadašnji brojevi 985, 92, 93 i 94).
5.2 Interventne jedinice
Interventne jedinice jesu javne vatrogasne postrojbe,
profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, te ostale vatrogasne postrojbe, u skladu s planovima zaštite od
požara, postrojbe atomsko-biološko-kemijske obrane Oružanih snaga Republike Hrvatske, postrojbe civilne zaštite
(opće i specijalističke namjene – popis stožera civilne
zaštite županije), hitna medicinska pomoć i specijalizirane
jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba.
Specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih osoba za potrebe ovog Plana su specijalizirane jedinice koje obavljaju
djelatnost postupanja s opasnim otpadom, na temelju Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti postupanja s opasnim otpadom koja je izdala državna uprava za
zaštitu prirode i okoliša.
Specijalizirane jedinice provode sanaciju posljedica
izvanrednog događaja što razumijeva uklanjanje opasnosti
koja može nastati iz određene količine opasne tvari.
Kao interventne jedinice mogu se uključiti pravne i
fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti.
5.3 Ekspertna jedinica
Pravne i fizičke osobe čija je stručna pomoć nužna za
prepoznavanje opasnih tvari i prosudbu posljedica u slučaju izvanrednog događaja, ulaze u sastav ekspertne jedinice.
Ekspertna jedinica daje stručnu prosudbu mogućih
posljedica izvanrednog događaja, te prijedlog mjera zaštite,
spašavanja i tehničke intervencije.
U sastav ekspertne jedinice za provedbu Plana na
državnoj i županijskoj razini ulaze:
- Operativno-informativni centar INE;
- Hrvatski zavod za toksikologiju;
- tijelo državne uprave nadležno za hidrometeorologiju;
- Hrvatske vode;
- Agencija za posebni otpad;
- tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša.
Operativno dežurstvo ekspertne jedinice nalazi se u
Operativno-informativnom centru INE u Zagrebu, Av. V.
Holjevca 10 (tel: 01/645-1075)
5.4 Prijevoz i logistika
U slučaju iznenadnog događaja prijevoz i logistiku
obavljaju:
- interventne jedinice za svoje ljudstvo i opremu,
- javna poduzeća iz djelatnosti prijevoza,
- za potrebe izviđanja i brzog prijevoza osoba koje sudjeluju u provedbi Plana i potrebne opreme, na mjesto izvan-
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rednog događaja, mogu se koristiti helikopteri Oružanih
snaga i MUP-a RH, a na zahtjev Državnog eko-stožera
ili ovlaštenih osoba iz tijela državne uprave nadležnog za
obranu, odnosno tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove sukladno propisima iz nadležnosti ovih
tijela,
- za prijevoz se mogu koristiti zrakoplovi aero-klubova,
privatni zrakoplovi i druga sredstva prijevoza specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba.
6. ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA U PROVEDBI
PLANA
Županija, gradovi i općine dužni su u skladu s APELL
procesom izraditi Planove intervencija u zaštiti okoliša
uzimajući u obzir regionalne i lokalne posebnosti, te
stvarne i potencijalne rizike i opasnosti na svom području.
Tjelo nadležno za provođenje ovog Plana je Županijski
eko-stožer.
Ovlasti i dužnosti Županijskog eko-stožera su:
- donošenje odluka o primjeni Plana za područje županije,
kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim
Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša riješiti nastali izvanredni događaj,
- procjena rizika i opasnosti,
- usklađivanje mjera u provođenju Plana,
- procjena štete uzrokovane izvanrednim događajem,
- izvješćivanje javnosti,
- donošenje odluka o završetku intervencije,
- davanje prijedloga Županijskom poglavarstvu za osiguranje financijskih sredstava u županijskom proračunu za
redovito provođenje plana na području županije,
- poduzimanje i drugih mjera utvrđenih planom.
6.1 Osposobljavanje
Sve osobe koje učestvuju u provođenju Plana moraju
biti osposobljene, izvježbane i opremljene za uspješnu provedbu Plana.
Županijski eko-stožer donosi odluku o osposobljavanju
osoba koje prema Planu sudjeluju u intervenciji.
Dodatno osposobljavanje nije potrebno za osobe koje u
okviru svojih svakodnevnih poslova obavljaju poslove kao
i u ovom Planu.
Županijski eko-stožer u okviru svojih dužnosti i ovlasti
za uspješno provođenje mjera i aktivnosti može organizirati vježbe s ciljem provjere uspostave veza, obavještavanja sudionika i provjere spremnosti učesnika za uspješno
izvršavanje planiranih zadataka u provedbi Plana.
7. POSTUPCI I MJERE U SLUČAJU
IZVANREDNOG DOGAĐAJA
Onečišćivač koji je prouzročio nezgodu, odnosno svaka
osoba koja primjeti onečišćenje okoliša ili događaj koji
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može prouzročiti onečišćenje okoliša dužna je ODMAH
obavijestiti lokalnu policijsku postaju (upravu) na telefon
92.
Ako iz bilo kojeg razloga to nije u mogućnosti, treba
zatražiti pomoć prolaznika ili najbliže osobe, koja će obavijestiti policijsku (postaju) upravu.
Ukoliko postoji opasnost od požara, eksplozije ili trovanja ista će osoba odmah dojaviti i vatrogasnim postrojbama na telefon 93.
Od siječnja 2005. u uporabi jedinstveni telefon: 112
Obavijest treba sadržavati slijedeće:
- ime i prezime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest,
- datum i vrijeme primjećenog onečišćenja,
- lokaciju onečišćenja (adresa).
- područje onečišćenja (prosudba),
- jačinu ili opseg onečiščenja (prosudba),
- opis onečišćenja,
- podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišćenja (ukoliko su poznati),
Djelatnik policijske uprave koji primi obavijest o akcidentu dužan je ODMAH obavijestiti teritorijalno najbližu
policijsku postaju, koja obavlja prvu provjeru obavijesti
očevidom na mjestu izvanrednog događaja.
Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti, policijska ophodnja osigurava mjesto izvanrednog događaja, a policijska
postaja podatke prenosi Operativnom dežurstvu policijske
uprave, koja ODMAH obaviještava Državnu upravu za
zaštitu i spašavanje – 112 (dosad: Županijski centar za
obaviješćivanje na telefon 985).
Do dolaska interventnih jedinica policijska ophodnja
osigurava mjesto izvanrednog događaja. Po potrebi,
prekida se promet, ukoliko prijeti neposredna opasnost od
požara, eksplozije i drugih poljedica većeg opsega
Županijski centar za obaviješćivanje će o nastalom
izvanrednom događaju ODMAH obavijestiti:
voditelja stožera - župan: Božo Galić, tel. 032/344-201
ili njegove zamjenike:
Stajka Karaban, tel. 032/444-600
Silvana Tvrz, tel. 032/444-600
Josip Grčanac, tel. 032/342-229
koji po potrebi pozivaju dodatne interventne jedinice ili
ekspertnu jedinicu.
O činjenici da je aktiviran Plan za određeno županijsko
područje, obavještava se Državni eko-stožer, putem komunikacijske jedinice na državnoj razini.
Voditelj ili zamjenik voditelja eko-stožera, koji je primio obavijest od policijske uprave o izvanrednom događaju, dužan je obavijestiti člana Županijskog eko-stožera
mjesno nadležnog na određenom području te u slučaju potrebe, dogovoriti hitan sastanak Županijskog eko-stožera.
Zamjenik eko-stožera dužan je obavijestiti i:
1. osobu za komunikaciju s javnošću Eko-stožera
2. Inspekciju zaštite okoliša u Županiji tel. 032/450-375
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3. te prema potrebi: Zavod za javno zdravstvo Županije
– uzimanje uzoraka vode, tla i dr.
ili ostale nadležne inspekcije.
Član Županijskog eko-stožera mjesno nadležan na određenom području dužan je odmah izaći na teren i sačiniti
očevidnik ili zabilješke za izradu očevidnika intervencije o
zaštiti okoliša.
Član Županijskog eko-stožera će zajedno sa nadležnom
inspekcijom na terenu izvršiti procjenu nastalog onečišćenja i štete, a prema potrebi zatražit će i mišljenje Ekspertne
jedinice u Operativnom centru INE.
Član Županijskog eko-stožera uz pomoć Ekspertne
jedinice će dati prosudbu mogućih posljedica izvanrednog
događaja, te predložiti mjere zaštite, spašavanja i tehničke
intervencije, odnosno primjenu mjera previđenih ovim
Planom.
7.1 Usklađivanje učesnika u provedbi Plana
Voditelj javne vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom
intervencije i prema potrebi aktivira sve potrebne elemente
predviđene ovim Planom. Međutim ako na mjesto intervencije prva izađe dobrovoljna vatrogasna postrojba voditelj te vatrogasne postrojbe zapovjeda intervencijom do
dolaska javne vatrogasne postrojbe.
Županijjski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik
može narediti svakoj vatrogasnoj postrojbi s područja županije da sudjeloje u vatrogasnoj intervenciji s određenim
brojem vatrogasaca i tehničkom opremom (čl. 36. st. 2. Zakona).
Županijski vatrogasni zapovjednik: Antun Jelić, Zlatana Sremca 35, Vinkovci, telefon: 331-880, 331-890, 091794-0843, kuća: 331-526.
Županijski eko-stožer za vrijeme intervencije prema
potrebi zatražit će dodatne interventne jedinice za ublažavanje i uklanjanje nepoželjnih posljedica, a zbog načina
sanacije dodatno mišljenje ekspertne jedinice.
Aktiviranjem Plana član Županijskog eko-stožera (mjesno nadležan) ovlašten je pozvati specijalizirane jedinice za
sanaciju nastalog izvanrednog događaja.
Specijalizirane jedinice i tvrtke koje su ovlaštene djelovati u takvim situacijama su:
- Komunalije Hrgovčić, tel. 830-650, 098/269-140
- AEKS d.o.o., tel. 01/2881-442
- CROSCO d.o.o., tel. 01/3652-333
Ako je izvanredni događaj takvih razmjera da je
zahvatio odnosno ugrozio područje i susjedne županije ili
prijeti prekogranično onečišćenje, Državna uprava za zaštitu i spašavanje putem komunikacijske jedinice na državnoj
razini, obavještava Državni eko-stožer, koji u tom slučaju
preuzima daljnje usklađivanje mjera na provođenju aktivnosti predviđenih Planom.
U slučaju da je izvanredni događaj na području Županije takvih razmjera i da ima karakteristike elementarne
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nepogode, Županijski eko-stožer može Županu predložiti
proglašenje elementarne nepogode.
7.2 Prioriteti tijekom intervencija
Tijekom provođenja intervencija u zaštiti okoliša prednost treba dati:
- zaštiti i spašavanju ljudi
(dječje ustanove, bolnice, škole, objekti za smještaj
starih i nemoćnih osoba, stambeni objekti i dr.),
- spomenicima kulture
(galerije, muzeji, spomenici graditeljske baštine, sakralni objekti i dr.),
- zaštićenim djelovima prirode
(park prirode, park šuma, posebni rezervati, spomenik
parkovne arhitekture, spomenik prirode – popis u Prilogu
19.)
- komunalnim objektima
(vodoopskrbni objekti, plinska mreža, prijenosa energije (dalekovodi, plinovodi, naftovodi), te ostali gospodarski objekti)
- zaštiti i spašavanju životinja,
8. ZAKONSKA REGULATIVA I ZAKONSKE
OBVEZE ŽUPANIJE
Propisi koji direktno ili indirektno propisuju ponašanja
u svezi zaštite okoliša su brojni, a iz njih proizilaze određene obveze lokalne zajednice - Županije.
U Republici Hrvatskoj donešena je Strategija zaštite
okoliša, Deklaracija o zaštiti okoliša, te zakonska regulativa i podzakonski akti koji reguliraju pitanja zaštite okoliša
i održivog razvoja.
Strategija zaštite okoliša Republike Hrvatske stavlja
pred Županije, gradove i općine obvezu donošenja vlastitih
Programa zaštite okoliša s ciljem rješavanja i skrbi o regionalnim i lokalnim prirodnim resursima, a izradom periodičkih izvješća o stanju okoliša na svim razinama osigurava se praćenje realizacije planiranih aktivnosti definiranih
programima.
Zakonom o zaštiti okoliša (N.N., br. 82/94 i 128/99),
utvrđena je obveza Županije za donošenje Programa zaštite
okoliša, te drugih dokumenata važnih za njenu zaštitu.
Program zaštite okoliša najvažniji je strateški i dugoročni dokument, koji se izrađuje za razinu županije, a donosi ga predstavničko tijelo županije.
Sadržaj programa utvrđen je člankom 19. stavak 1.
Zakona, koji glasi:
“Program zaštite okoliša za područje županije sadrži
osnovne ciljeve, uvjete i mjerila zaštite okoliša u cjelini,
prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnim djelovima i
pojedinačnim prostornim cjelinama, te razrađuje načela i
smjernice zaštite okoliša sadržane u Strategiji zaštite okoliša”.
Program zaštite okoliša županije utvrđuje mjere zaštite
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okoliša u skladu s regionalnim i lokalnim posebnostima i
obilježjima.
Sadržaj Programa zaštite okoliša utvrđen je i drugim
propisima osim Zakona o zaštiti okoliša, i to prije svega
Zakonom o zaštiti zraka (N.N., br. 48/95) i Zakonom o
otpadu (N.N., br. 34/95), koji propisuju što Program treba
sadržavati u dijelovima koji govore o zraku i otpadu, dok
Plan intervencija u zaštiti okoliša (N.N., br. 82/99) navodi
da je Plan intervencija u zaštiti okoliša županije njegov
sastavni dio.
Zaštita prirode regulirana je Zakonom o zaštiti prirode
(N.N., br. 30/94 i 72/94), koji određuje i postupak proglašenja zaštićenih dijelova prirode u devet kategorija: nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat,
park šuma, zaštićeni krajolik, spomenik prirode, spomenik
parkovne arhitekture, pojedina biljna i životinjska vrsta.
Gospodarenje nacionalnim parkovima i parkovima prirode je u nadležnosti Republike Hrvatske, a ostale kategorije zaštite u nadležnosti su lokalne samouprave tj. županija.
Zakon o prostornom uređenju (N.N., br. 30/94 i 68/98)
ima također značajnu ulogu u zaštiti okoliša i postizanju
održivog razvoja, osiguranjem racionalnog korištenja i
zaštite prostora.
Dokumenti prostornog uređenja za područje županije i
planovi nižeg reda su: Prostorni plan Županije i područja
posebnih obilježja, te Posebni plan uređenja općine i grada,
Generalni plan uređenja te drugi prostorni planovi.
Prostorni plan županije je obvezujući i provedbeni
dokument, koji vrijede na čitavom području županije te
planovi nižeg reda moraju biti u skladu s njim.
Zakonom o vodama (N.N., br. 107/95) uređuje se gospodarenje vodama, zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštita voda od onečišćenja, uporaba i korištenje voda i druga
pitanja od značenja za osiguranje jedinstvenog vodnog režima u Republici Hrvatskoj.
Posebna pažnja u Zakonu posvećena je zaštiti voda od
onečišćenja.
U Zakonu o vodama određene su obveze županijske
Skupštine da nakon donošenja vodoprivredne osnove za
slivno područje na prijedlog vodoprivrednog poduzeća i
donošenje:
- Županijskog Pana za zaštitu voda,
- Županijskog Plana zaštite od poplava,
- određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta te
- donošenje odluka o odvodnji otpadnih voda.
Zakon o otpadu (N.N., br. 34/95) definirana su prava,
obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba te jedinica
lokalne samouprave i uprave u postupanju s otpadom.
Prema članku 11. tog Zakona, županije osiguravaju
provođenje mjera postupanja s neopasnim tehnološkim otpadom, s tim da provođenje te obveze mogu osigurati sporazumno i više županija.
Zbrinjavanje komunalnog otpada u obvezi je gradova i
općina, a postupanje s opasnim otpadom osigurava Vlada
Republike Hrvatske.
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Kod izrade Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite
okoliša, županija utvrđuje, provodi i nadzire ukupnu politiku postupanja s otpadom na svom području.
Zaštita okoliša je stvarna potreba u cilju provođenja
održivog razvoja, kako na međunarodnoj, tako i na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Sva složenost provođenja ovoga zadatka proizilazi iz
spoznaje da nema ljudske djelatnosti, koja nema izravan ili
posredan utjecaj na okoliš.
9. NAČIN I VREMENSKI TERMIN PERIODIČKOG
TESTIRANJA, ANALIZE I REVIZIJE PLANA
Obvezu izrade Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša do prvog propisanog roka (31. 12. 2000.) i do
njegovog produžetka (01. 06. 2001.) obavile su rijetki,
uglavnom veći gospodarski subjekti s organiziranim službama zaštite. Do početka rada ovog Povjerenstva bilo je
dostavljeno ukupno 11 Operativnih planova.
Ustrojem ovog Povjerenstva, od travnja 2003., kao prvi
zadatak bila je identifikacija obveznika izrade. Povjerenstvo se bavilo isključivo pravnim osobama i uputilo 50-tak
dopisa s pozivom na izradu i dostavu eventualno izrađenih
Operativnih planova. Kako jedinice lokalne uprave i samouprave nisu bile obuhvaćene radom Povjerenstva, a navedenih još 10-tak subjekata nije dostavilo nikakav odgovor
o obvezi odnosno izradi Plana, zasigurno je da će biti potrebe za izradom revizije županijskog Plana.
Uz dopise i požurnice potpisane od strane voditelja
eko-stožera (župana Vukovarsko-srijemskog) kojih je bilo
30-tak, u identifikaciji i poticanju izvršenja obveza aktivno
je sudjelovala i predstavnica inspekcije zaštite okoliša.
Dalje poticanje treba usmjeriti prvenstveno prema lokalnoj upravi i samoupravi ali i preostalim privrednim
subjektima koji su se do sada oglušili na tu obvezu, uz
identifikaciju eventualnih novih obveznika izrade.
Zbog potrebe periodičkog testiranja i analize provedbe
Plana potrebno je organizirati i provesti godišnju provjeru
vježbovne spremnosti pravnih osoba na reakciju, odziv i
otklanjanje posljedica vježbovnog izvanrednog događaja.
Identificirane pravne osobe sa količinama opasnih tvari
s najvećim indeksom opasnosti bi trebale biti prve u provođenju pokaznih vježbi intervencija u zaštiti okoliša, te
predlažemo jednu od slijedećih :
JANAF, mjerna stanica Sotin – opasna tvar: sirova
nafta
Sladorana d.d., Županja – opasne tvari: NaOH, SO2,
H2SO4, formaldeid, etilni alkohol itd.
INA-Naftaplin, Pogon Vinkovci – opasne tvari: sirova
nafta, zemni plin
Vodovod grada Vukovara d.o.o.- opasne tvari: klor
Lipovac d.d., poslovnica Vinka - opasne tvari: amonijak, klorovodična kiselina
Reviziju Plana potrebno je izvršiti svake godine, zbog
pojave novih pravnih subjekata, a prema rezultatima provedenih vježbovnih provjera eventualno i ranije.
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10. NAČIN UPOZNAVANJA SVIH SUDIONIKA S
PLANOM
Predstavnici lokalne uprave i samouprave, najznačajniji
gospodarski subjekti i oni koji su obveznici izrade Operativnog plana, predstavnici inspekcijskih organa, te članovi
Stručnog povjerenstva, dakle svi oni koji su uključeni u
izradu i donošenje Plana upoznati su s osnovnim načelima
sadržaja i provedbe ovog Plana.
Identificirani privredni subjekti, kroz prihvaćanje, odnosno vraćanje na dopunu ili izradu novog Operativnog
plana, uključeni su u izradu županijskog Plana i time
upoznati s njegovim osnovnim značajkama.
Članovi Županijskog eko-stožera trebaju biti detaljno
upoznati s Planom i svojim zadaćama i odgovornostima za
njegovo uspješno provođenje.
Komunikacijskim jedinicama, nakon upoznavanja s
Planom, treba osigurati redovito ažuriranje podataka o odgovornim osobama s adresama i brojevima telefona, fax-a i
mobitela.
Interventne jedinice (vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć, specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost postupanja s opasnim otpadom) treba detaljno upoznati s Planom i njihovim pravima
i obvezama, te ih opremiti i osposobiti da bi u slučaju
stvarne potrebe njima određene zadaće mogle biti izvršene
pravovremeno i učinkovito.
11. NAČIN USUGLAŠAVANJA PROVEDBE PLANA
S OSTALIM INTERVENTNIM MJERAMA KOJE
SE PROVODE TEMELJEM DRUGIH ZAKONA I
PROPISA
Provedba ovog Plana mora biti usaglašena sa ostalim
propisanim interventnim mjerama koje se provode temeljem drugih zakonskih obveza i to:
- Županijskog Plana zaštite od požara
(koji se donosi na temelju izrađene Procjene ugroženosti od požara i izrađenih planova zaštite od požara gradova
i općina, sukladno čl. 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od
požara N.N., br. 58/93)
- Županijskog Plana zaštite od poplava
(koji se odnosi na zaštitu od poplava na lokalnim vodama sukladno čl. 87. Zakona o vodama N.N., br. 107/95)
- Županijskog Plana za zaštitu voda (koji se donosi
temeljem čl. 76. Zakona o vodama N.N., br. 107/95)
- Odluke o zaštiti izvorišta, čije zone sanitarne zaštite
se prostiru na području više gradova i općina
- Plana postupanja u slučaju gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozivom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
te obavljanju i drugih poslova i u nesrećama, ekološkim i
inim nesrećama, VATROGASNA ZAJEDNICA VUKOVARSKE-SRIJEMSKE ŽUPANIJE na temelju članka čl.
4. st.2., čl. 32.,33.,čl.36., st.2., i čl. 37. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99.,117/01. i 96/03.) izradio je Županijski
zapovjednIk, studeni 2001.
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12. NAČIN INFORMIRANJA I UPOZNAVANJA
JAVNOSTI S PLANOM I NAČIN INFORMIRANJA JAVNOSTI PRI PRIMJENI PLANA
Voditelj i predstavnik eko-stožera za komunikaciju s
javnošću obavljaju informiranje i upoznavanje javnosti s
Planom putem medija koji djeluju na lokalnom i županijskom nivou
Potrebno je povremeno organizirati i provoditi program
osvješćivanja i obrazovanja javnosti zbog upoznavanja
problematike koja se odnosi na Plan kako bi se u cijelosti
usvojila načela ponašanja u slučaju neželjnih događaja.
Informacije u svezi Plana i neželjenih događaja treba
prilagoditi s obzirom na potrebe skupina kojima se prenose, kao npr:
- stručne ustanove,
- obrazovne ustanove,
- sredstva javnog priopćavanja,
- pučanstvo.
Informiranje javnosti pri primjeni Plana
Županijski eko-stožer, odnosno njegov voditelj ili osoba određena za komunikaciju s javnošću dužni su informirati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim
mjerama.
Osnovne informacije koje treba priopćiti javnosti su:
- kakav se izvanredni događaj dogodio?
- gdje se dogodio?
- kad se dogodio?
- Ima li ozljeđenih i koliko?
- koje se akcije poduzimaju na sprječavanju širenja i uklanjanju onečišćenja odnosno sanaciji štete?
- tko sudjeluje u intervenciji?
Također nužno je dati upute javnosti o postupanju u
datom slučaju.
Informacije o ozlijeđenim/poginulim osobama mogu
dati isključivo rukovoditelji zdravstvenih ustanova (Bolnica ili Domova zdravlja) gdje su te osobe smještene/zbrinute.
Podaci o poginulim osobama mogu se u pravilu objaviti tek nakon što su o tome obavještene obitelji poginulih.
13. PROCJENA VISINE POTREBNIH SREDSTAVA
ZA PROVOĐENJE PLANA
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a) osobna zaštitna sredstva prema odobrenom planu
nabave interventnih ekipa
b) oprema za voditelja eko-stožera i njegove zamjenike
(pager ili mobitel)
4. Troškovi provođenja godišnjih vježbi: na teret sredstava pravnih osoba
5. Troškovi intervencija u slučaju izvanrednog događaja:
a) ako je počinitelj koji prouzroči izvanredni događaj
poznat, prema načelima i propisima on plaća sve troškove i
to:
- troškove za provođenje intervencije
- troškove saniranja okoliša
- troškove naknada za obeštećenje
- iznose novčanih kazni, te
- ostale troškove
b) ako je počinitelj nepoznat, radi potrebe žurnog djelovanja na intervenciji potrebno je iz županijskog proračuna
osigurati interventnih: 100.000,00 kuna
6. Troškovi analize i revizije Plana u iznosu od
20.000,00 kuna
14. IZVJEŠĆIVANJE
Županijski eko-stožer, odnosno njegovi ovlašteni predstavnici, dužni su izvješćivati javnost o nastanku izvanrednog događaja i o poduzetim mjerama.
Za potrebe izrade očevidnika i dokumentiranja svih
aktivnosti za vrijeme intervencije potrebno je osigurati
snimanje fotografskom i video tehnikom.
Član eko-stožera određen za vođenje očevidnika dužan
je voditi očevidnik prema predlošku.
Županijski eko-stožer dužan je u roku 30 dana od
završetka intervencije dostaviti izvješće tijelu državne
uprave nadležnom za zaštitu okoliša.
Gradska i općinska poglavarstva dužna su do 15. siječnja tekuće godine dostaviti izvješća o provedenim intervencijama na svom području u prethodnoj godini.
Županijsko poglavarstvo dužno je do 31. siječnja tekuće godine dostaviti cjelovito izvješće o provedenim intervencijama i aktivnostima na provođenju Plana Županijskoj
skupštini i tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša.
15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Potrebna financijska sredstva za provođenje Plana osiguravaju se u županijskom proračunu i proračunu jedinica
lokalne uprave i samouprave.
Sredstva iz županijskog proračuna utrošila bi se na:
1. Edukaciju javnosti i preventivne aktivnosti u iznosu
od 100.000,00 kuna
2. Osposobljavanje interventnih ekipa u iznosu od
20.000,00 kuna
3. Nabavku opreme: iz sredstava redovite djelatnosti za

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u "Službenom
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 351-01/05-01/08
Ur.broj: 2196/1-03-05-3
Vinkovci, 18. srpnja 2005. godine
Predsjednik Skupštine:
Mato Stojanović, ing.

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

Vrsta opasnosti

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

HCl

24 m3

D=5
katastrofalne
posljedice

agresivna
tvar

nagrizanja

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

E II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice
D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)
3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

C II

spremnik
podzemni

24

curenje,
požar

spremnik
nadzemni

943

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

spremnik
nadzemni
spremnik
nadzemni

Opasnost

IAEA

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja
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PRILOG 1: Popis gospodarskih subjekata koji postupaju s opasnim tvarima s vrstom opasnosti i učincima u slučaju izvanrednog događaja

GRAD VINKOVCI
LIPOVAC d.d.
poslovnica Vinka

2.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Skladište Vinkovci

1

naftni
derivati

1300 m3

3.

Hrvatske želj. d.o.o.
kolodvor Vinkovci

1

D-2

190 t

4.

PIK VINKOVCI
d.d. lokacija
M. Gupca Vinkovci

1

lož uljesrednje

200 t

30 m

D=3
ozbiljne
posljedice

bitumen

132 t

D=3
ozbiljne
posljedice

4
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

1

mazut

165 t

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

C II

spremnik
poluukopani

200

1

ulje za
loženje
ekstra
lako

25 t

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

24

2

6.

7.

8.

VINKOVAČKI
VODOVOD I
KANALIZACIJA
d.o.o. Vinkovci
kotlovnica A
VINKOVAČKI
VODOVOD I
KANALIZACIJA
d.o.o. Vinkovci
kotlovnica S-103

3

1*10-2

0,8

5

3*10-8

>5

1*10-2

1*10-2

Broj 10

ulje za
loženjeekstra
lako

5.
CESTORAD d.d.
Vinkovci

2800
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1.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

Plinara Istočne
Slavonije d.o.o.
Vinkovci
INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Kunjevci-BP
Vinkovci
INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Genscherova-BP
Vinkovci
INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Boškovićeva-BP
Vinkovci

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

1

ulje za
loženje
ekstra
lako

25 t

D=3
ozbiljne
posljedice

1

ulje za
loženje
ekstra
lako

25 t

1

ulje za
loženje
ekstra
lako

25 t

kloridna
kiselina

1,17 t

sulfatna
kiselina

9,2 t

1

priodni
plin

0,44 t

1

naftni
derivati

110 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

1

naftni
derivati

150 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

1

naftni
derivati

200 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

1

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Opasnost

IAEA

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

24

1*10-2

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

24

1*10-2

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

24

1*10-2

tosična
tekućina

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

15000

>20

podzemni
cjevovod

131

450
ugroženi
h

C II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

D=3
ozbiljne
posljedice
D=3
ozbiljne
posljedice
D=3
ozbiljne
posljedice

vrlo
toksična
tvar
vrlo lako
zapaljivi
plin

spremnik
nadzemni
požar i
eksplozija
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17.

VINKOVAČKI
VODOVOD I
KANALIZACIJA
d.o.o. Vinkovci DC
Kanovci

Masa /
volumen
opasne
tvari
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11.

VINKOVAČKI
VODOVOD I
KANALIZACIJA
d.o.o. Vinkovci
kotlovnica S-96
VINKOVAČKI
VODOVOD I
KANALIZACIJA
d.o.o. Vinkovci
kotlovnica S-122
VINKOVAČKI
VODOVOD I
KANALIZACIJA
d.o.o. Vinkovci
kotlovnica S-108

Vrsta
opasne
tvari

Broj 10

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Vrsta opasnosti

Broj
lokacija
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

18.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Kralja Zvonim.-BP
Vinkovci

1

naftni
derivati

140 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

19.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Spačva-Lubanj-BP
Vinkovci

1

naftni
derivati

110 m3

20.

OPĆA BOLNICA
Zvonarska 57,
Vinkovci

1

lož ulje

21.

BOSUT d.o.o.
M.Gupca, Vinkovci

1

mazut

22.

PIK VINKOVCI
d.d.
lokacija Sopot

2

D-2

23.

Plinara Istočne
Slavonije d.o.o.
mjerna st. Vinkovci

1

ETILMERKA
PTAN

24.

HRV. TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Vinkovci

25.

POLET d.o.o.
Vinkovci

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

26.

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Opasnost

IAEA

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

100 t

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

C II

spremnik
podzemni

24

25 t

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

50

0.8

5

3*10-8

17 m

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

spremnik
podzemni

398

0,4

6

3*10-8

0,175 t

D=2
značajne
posljedice

visoko
zapaljive
tvari

požar

1

ulje za
loženje

30 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

B II

spremnik
podzemni

516

0,4

45

1*10-8

1

D-2

20 m3

B II

spremnik
podzemni

399

0,4

6

3*10-8

D-2

25 t

3
(zapaljiva
tekućina)
3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

1

D=2
značajne
posljedice
D=2
značajne
posljedice

curenje,
požar

B II

spremnik
podzemni

149

amonijak
NH3

11 m3

3

ukapljeni
plin

C II
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27.

LIPOVAC d.d.
poslovnica Vinka

Vrsta opasnosti
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Vrsta
opasne
tvari
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Broj
lokacija
opasne
tvari

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

28.

Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci, Trg J
Runjanina 1

1

lož ulje

12 t

D=2
značajne
posljedice

29.

OPĆA BOLNICA
Kralja Zvonimira
64, Vinkovci

1

lož ulje

6t

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Vrsta opasnosti

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Opasnost

IAEA

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
poluukopani

24

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
podzemni

24

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Broj 10

Broj
lokacija
opasne
tvari

1*10-2

OPĆINA NEGOSLAVCI
1

prirodni
plin

5,031 t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

vrlo lako
zapaljivi
plin

požar i
eksplozija

BI

podzemni
cjevovod

293

31.

PLINACRO Zagreb,
plinovod
Negoslavci-Vukovar

1

zemni
plin

23,32 t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

vrlo lako
zapaljiva
tvar

požar,
eksplozija

CI

ukopani
plinovod

300
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30.

Plinara Istočne
Slavonije d.o.o.
mjerna st.
Negoslavci

40

GRAD VUKOVAR
JANAF d.d. Zagreb
mjerna stanica Sotin

1

nafta

7482 t

D=5
katastrofalne
posljedice

lako
zapaljiva
tvar

curenje,
požar

BI

nadzemni
spremnik

33.

Vodovod grada
Vukovara d.o.o.
J. Bate 4a,
Borovo nas.

1

klor

3t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

tosična
tvar

širenje
toksičnog
oblaka

D III

spremnik
nadzemni

640

34.

PLINACRO Zagreb,
mjerno-redukcijska
stanica, Vukovar

1

zemni
plin

40 t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

vrlo lako
zapaljiva
tvar

požar,
eksplozija

CI

plinska
stanica

450

35.

TEHNOSTAN d.d.
Vukovar
kotlovnica Blok
Centar

1

lož ulje
srednje

100 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

C II

spremnik
podzemni

228

684

150

3

30

3*10-6
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32.

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

Vrsta opasnosti
Opasnost

IAEA

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

TEHNOSTAN d.d.
Vukovar
toplana GVT

1

lož ulje
ekstra
lako

100 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

C II

spremnik
nadzemni

228

37.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Priljevo- Vukovar
BP

1

naftni
derivati

220 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

D II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

38.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Mitnica - Vukovar
BP

1

naftni
derivati

90 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

lož ulje
lako

100 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

curenje,
požar

CI

podzemni
spremnik

tekući
kisik

20 t

D=3
ozbiljne
posljedice

39.
OPĆA BOLNICA
VUKOVAR

2

40.

opasnost
hladnih
opeklina,
požar,
eksplozija

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

3

30

3*10-6

353

3

30

3*10-6

nadzemni
spremnik

TEHNOSTAN d.d.
Vukovar
kotlovnica D II

1

lož ulje
ekstra
lako

50 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

C II

spremnik
podzemni

228

3

30

3*10-6

42.

TEHNOSTAN d.d.
Vukovar
kotlovnica D-VI

1

lož ulje
srednje

50 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

C II

spremnik
podzemni

228

3

30

3*10-6

3
(zapaljiva
tekućina

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

spremnik
podzemni

371

0,4

6

3*10-8

požar i/ili
9 (zapaljivi
eksplozija
plin)
para

spremnik
nadzemni

165

0,4

6

3*10-8

43.
VUPIK d.d.
Klaonica Sotin
44.

2

lož ulje
ekstra
lako

50 m

D=2
značajne
posljedice

UNP

1000 kg

D=3
ozbiljne
posljedice

3

B II

Broj 10

41.
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36.

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Stranica 32

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

45.

Prvo plinarsko
društvo d.o.o.
A. Stepinca 27,
Vukovar

1

prirodni
plin

4,2 t

D=3
ozbiljne
posljedice

46.

INA-Osijek Petrol
BP Vukovar,
Kudeljarska 3

1

naftni
derivati

120 m3

47.

VUPIK d.d.
PJ Bobota- ratarstvo

1

D-2

48.

VUPIK d.d.
Govedarstvo
“Jakobovac”

1

49.

VUPIK d.d.
PJ Orlovača

50.

51.

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Opasnost

IAEA

vrlo lako
zapaljivi
plin

požar i
eksplozija

BI

podzemni
cjevovod

294

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
spremnik

455

3

23

3*10-6

120 m

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina

spremnik
podzemni

223

0,4

3

3*10-8

D-2

20 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina

spremnik
podzemni

421

0,4

6

3*10-8

1

D-2

20 m3

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina

spremnik
podzemni

324

0,4

3

3*10-8

VUPIK d.d.
PJ Ovčara

1

D-2

100 m3

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina

spremnik
podzemni

570

0,4

6

3*10-8

VUPIK d.d.
PJ poljoprivr. usluge

1

D-2

15 m3

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina

spremnik
podzemni

324

0,4

3

3*10-8

D-2

50 m3

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina

spremnik
podzemni

22,4*

/

0

1*10-2

rabljeno
ulje

30 m3

spremnik
podzemni

/

/

/

/

52.

3

2
3
(zapaljiva
tekućina

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

400

Stranica 33

Čazmatrans d.o.o.
Vukovar
53.

Vrsta opasnosti
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Vrsta
opasne
tvari

Broj 10

Broj
lokacija
opasne
tvari

Vrsta
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

54.

HRV. TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Vukovar

1

ulje za
loženje

30 t

D=2
značajne
posljedice

55.

TEHNOSTAN d.d.
Vukovar
kotlovnica Internati

1

lož ulje
ekstra
lako

20 m3

56.

TEHNOSTAN d.d.
Vukovar
kotlovnica A-II

1

lož ulje
ekstra
lako

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Vrsta opasnosti

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Opasnost

IAEA

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

B II

spremnik
podzemni

516

0,4

15

1*10-9

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

228

3

30

3*10-6

20 m3

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
podzemni

228

3

30

3*10-6

20 t

D=3
ozbiljne
posljedice

požar i/ili
9 (zapaljivi
eksplozija
plin)
para

B II

spremnik
nadzemni

364

3

4

1*10-6

3
(zapaljiva
tekućina)

D II

spremnik
podzemni

462

0,4

3

3*10-8

B II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
57.

PIK VINKOVCI
d.d.
lokacija farma
“Sremac” Rokovci

1

UNP

OPĆINA OTOK
58.

59.

60.

PIK VINKOVCI
d.d.
lokacija Otok
INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP - Otok
Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci –
Kolodvorska bb
Otok

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
istjecanje,
požar,
eksplozija

1

D-2

30 m

D=2
značajne
posljedice

1

naftni
derivati

40 m3

D=2
značajne
posljedice

zapaljiva
tekućina

1

lož ulje

10 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
podzemni

24

naftni
derivati

60 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani
spremnik

201

3
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Masa /
volumen
opasne
tvari

Stranica 34

Broj
lokacija
opasne
tvari

1*10-2

OPĆINA DRENOVCI
INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP - Drenovci

1

Broj 10

61.

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

Vrsta opasnosti
Opasnost

IAEA

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Broj 10

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

OPĆINA GUNJA
62.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP - Gunja

1

naftni
derivati

60 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

63.

Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci –Želj.st.
Stari Drenovci

1

lož ulje

20 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

24

1*10-2

64.

INA-Osijek Petrol
BP Babina Greda,
Jug bb, autocesta
B.Greda

1

naftni
derivati

120 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
spremnik

455

65.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP – Babina Greda

1

naftni
derivati

55 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

naftni
derivati

60 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

3

7

3*10-6
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OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINA IVANKOVO
66.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP – Ivankovo

1

OPĆINA NIJEMCI
INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP – Nijemci

1

naftni
derivati

40 m3

D=2
značajne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

B II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

68.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
Sektor proizvodnje
Đeletovci

1

Kaptažni zemni plin

5000
m3

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

vrlo lako
zapaljivi
plin

požar i
eksplozija

AI

nadzemni
rezervar

264

Stranica 35

67.

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

naftni
derivati

120 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

naftni
derivati

100 m3

Vrsta opasnosti

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Opasnost

IAEA

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

60 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

60 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

3
(zapaljiva
tekućina)

spremnik
podzemni

561

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Stranica 36

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

OPĆINA BOŠNJACI
69.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP – Bošnjaci

1

OPĆINA BOROVO

70.

1
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INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP – Borovo

OPĆINA MARKUŠICA
71.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP – Markušica

1

naftni
derivati

OPĆINA TOMPOJEVCI
72.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP – Mikluševci

1

naftni
derivati

GRAD ILOK
73.

ORBIT d.o.o.
Ilok

1

74.
RAZVITAK d.d.
Ilok

50 m

D=3
ozbiljne
posljedice

D-2

20 m3

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

lož uljeteško

30 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

3

2

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar i/ili
eksplozija
para
curenje,
požar

CI

3

30

3*10-6

spremnik
podzemni
spremnik
podzemni

Broj 10

75.

naftni
derivati

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

300 m3

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

Vrsta opasnosti

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

Opasnost

IAEA

1
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

AI

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

spremnik
podzemni

201

curenje,
požar

cjevovod

442

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Broj 10

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

OPĆINA STARI JANKOVCI
76.

PZ “JANKOVCI”
Stari Jankovci

1

lož uljelako

77.

Obrt BOŽIĆ
St. Jankovci

1

naftni
derivati

120 t

D=3
ozbiljne
posljedice

78.

JANAF d.d.
Zagreb naftovod
St. Jankovci

1

nafta

158 t

D=3
ozbiljne
posljedice

lako
zapaljiva
tvar

NaOH

20 t

D=5
katastrofalne
posljedice

visoko
toksična
tekućina

curenje

B
III

spremnik s
odvojenim
zaštitnim
sabirnim
prostorom

80.

mazut

5000 t

D=5
katastrofalne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

BI

spremnik
nadzemni

6900

81.

Skladište pesticida

28 t

D=5
katastrofalne
posljedice

toksična
tvar

H
III

skladište

3800

82.

H2SO4

36 t

D=5
katastrofalne
posljedice

vrlo
toksična
tvar

C
III

spremnik
nadzemni s
tankvanom

83.

SO2

11,8 t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

regulirana
otrovna
tvar

A II

nadzemna
građevina

spremnik
podzemni

79.

Sladorana d.d.
Županja

1*10-3

>5

1*10-2

>20

1*10-2

1*10-2

IDLH
844

4,8 km2

>5

1*10-2

Stranica 37

požar s
vrlo
opasnim
produktima
curenje,
disperzija
toksičnog
oblaka*
curenje,
disperzija
toksičnog
oblaka

50

/
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GRAD ŽUPANJA

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

84.

Mazut

250 t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

85.

Formaldehid

86.

Vrsta opasnosti

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

spremnik
nadzemni

/

spremnik
bez
sabirnog
bazena

500

68

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Opasnost

IAEA

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

AI

15 t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

slabo ishlapljiva
otrovna
tekućina

curenje,
disperzija
toksičnog
oblaka

ETILNI
ALKOHOL

2400 t

D=4
vrlo ozbiljne
posljedice

lako
zapaljive
tekućine

Prosipanje, požar

E II

spremnik
nadzemni s
tankvanom

87.

mazut

80 t

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

AI

spremnik
nadzemni

88.

Paletirani
rezanac

4160 t

D=3
ozbiljne
posljedice

Eksplozivna tvar

eksplozija

BI

skladište

89.

ETILNI
ALKOHOL

113 t

D=3
ozbiljne
posljedice

lako
zapaljive
tekućine

Prosipanje, požar

CII

spremnik
nadzemni s
tankvanom

90.

ETILNI
ALKOHOL

420 t

D=3
ozbiljne
posljedice

lako
zapaljive
tekućine

Prosipanje, požar

D II

spremnik
nadzemni s
tankvanom

48

1*10-2

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

CI

spremnik
podzemni

22,4

1*10-2

Eksplozivna tvar

eksplozija

skladište

77

Eksplozivna tvar

eksplozija

skladište

69

17,2 t

92.

Paletirani
rezanac

710 t

93.

rezanaci

350 t

D=1
beznačajne
posljedice
D=1
beznačajne
posljedice

/

1*10-2

1*10-2

/

500

0

1*10-2

1*10-2

/

0

1*10-2

/

1*10-2

Broj 10

D-2

2

1*10-2
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91.

C II

/

Stranica 38

Vrsta
opasne
tvari

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

94.

95.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP Braće RadićaŽupanja
INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP Motel JelenŽupanja

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

1

naftni
derivati

125 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

1

naftni
derivati

90 m3

Vrsta opasnosti

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

IAEA

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

96.

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
autocesta -Županja

1

naftni
derivati

110 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

97.

PJ Soljani

1

D-

20 m3

D=2
značajne
posljedice

1
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

1

naftni
derivati

120 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
spremnik

455

1

lož ulje

12 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
nadzemni

24

lož ulje
- lako

50 t

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B1

D=3
ozbiljne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

spremnik
podzemni

561

98.

99.

INA-Osijek Petrol
BP Županja,
Strossmayera bb,
Županja
Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci –Dr.Fr.
Račkog 4 Županja

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

spremnik
nadzemni

3

22

3*10-6

1*10-2
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Opasnost

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Broj 10

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

OPĆINA LOVAS
100.

PZ LOVAS

1

OPĆINA STARI MIKANOVCI
101.

1

naftni
derivati

3

100 m

3

30

3*10-6
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UGARKOVIĆ
d.o.o.
St. Mikanovci

102.

Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci –Braće
Kolodvorska bb,
St.Mikanovci

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

1

lož ulje

20 t

D=2
značajne
posljedice

D=3
ozbiljne
posljedice

Vrsta opasnosti

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

24

Opasnost

IAEA

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
podzemni

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar i/ili
eksplozija
para

C II

spremnik
podzemni

1
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja
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Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

1*10-2

OPĆINA TOVARNIK
103.

1*10-2

60 m

rabljeno
ulje

8 m3

naftni
derivati

80 m3

D=3
ozbiljne
posljedice

zapaljiva
tekućina

istjecanje,
požar,
eksplozija

C II

podzemni,
poluukopani spremnik

201

1

lož ulje

20 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
poluukopani

24

1*10-2

1

lož ulje

20 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

nadzemni
spremnik

24

1*10-2

lož ulje

20 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

curenje,
požar

B II

spremnik
podzemni

24

1*10-2

2

INA industr. nafte
d.d. Zagreb
BP - Tovarnik

1
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D-2

AGROTOVARNIK d.o.o.
Tovarnik

104.

105.

3

spremnik
podzemni

OPĆINA VRBANJA
106.

107.

Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci –Naselje
Spačva, Vrbanja
Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci –
M.Trconića 23,
Strošinci

OPĆINA CERNA
108.

1

Broj 10

Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci – B.
Radića 75a, Cerna

109.

Hrvatske šume JP
Uprava šuma
Vinkovci –Kralja
Tomislava 2,
Cerna

Vrsta
opasne
tvari

Masa /
volumen
opasne
tvari

Indeks
opasnosti

Kategorija
učinka
(IAEA)

1

lož ulje

10 t

D=2
značajne
posljedice

3
(zapaljiva
tekućina)

Vrsta opasnosti
Opasnost

IAEA

curenje,
požar

B II

Način
skladištenja
opasne tvari

Max.
doseg
učinka
(m)

spremnik
podzemni

24

Površina
zahva- Procjena
broja
ćena
žrtava
učinkom
(ha)

Vjerojatnost
pojave
najgoreg
događaja

Broj 10

Red. Naziv gospodarskog
br.
subjekta

Broj
lokacija
opasne
tvari

1*10-2

Napomena: * lokva
** spremnik
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- OPI u zaštiti okoliša “HŽ kolodvor Vinkovci” nije svrstan u tablicu zbog povremene pojave opasnosti po okoliš uslijed transporta. (nije stalna lokacija opasnih tvari)
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Broj 10

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
Temeljem, članak 10. stavak 7. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 33/01. i 60/01.), članak 12. Odluke o grbu i zastavi Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/93.),
članak 35. i 47. Statuta Vukovarsko-srijemske županije
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
10/01., 3/02. i 4/03.) i članak 43. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01. i 6/04.), Poglavarstvo Vukovarsko-srijemske županije na 2. sjednici održanoj 04.
srpnja 2005. godine, donosi:

RJEŠENJE
o odobrenju uporabe grba Vukovarsko-srijemske
županije
I.
Poduzeću "Stradun" d.o.o. iz Cerne odobrava se uporaba grba Vukovarsko-srijemske županije u svrhu tiskanja
promotivnog letka.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 017-02/05-01/02
Ur. broj: 2196/1-02-05-1
Vukovar, 04. srpnja 2005. godine
Župan:
Božo Galić, dipl. ing.

Temeljem Ugovora o provedbi Projekta "LOKALNI
PROJEKTI RAZVOJA - PODUZETNIK" za 2004. godine,
članak 12., 35. i 47. Statuta Vukovarsko-srijemske županije
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
10/01., 3/02. i 4/03.) i članak 43. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01. i 6/04.), Poglavarstvo Vukovarsko-srijemske županije na 2. sjednici održanoj 04.
srpnja 2005. godine, donosi:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka javnog natječaja "LOKALNI PROJEKTI
RAZVOJA - PODUZETNIK" za 2004. godine

Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka javnog
natječaja "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA - PODUZETNIK" za 2004. godinu u sastavu:
1. župan Vukovarsko-srijemske županije
predsjednik
2. predstavnik Ministarstva gospodarstva
rada i poduzetništva
zamjenik predsjednika
3. predstavnik HGK - Županijska komora
Vukovarsko-srijemske županije
član
4. predstavnik HOK - Obrtnička komora
Vukovarsko-srijemske županije
član
5. predstavnik poslovne banke s kojom
Županija potpiše Ugovor
član
Članak 2.
Za tajnika Povjerenstva imenuje se pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo, obnovu i razvoj. Sve administrativne i tehničke poslove u svezi rada Povjerenstva obavljati
će Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske županije.
Članak3.
Zadaća Povjerenstva je da po raspisanom natječaju prikupi zahtjeve, izvrši njihovu obradu i sukladno tome utvrdi
projekte za koje će sufinancirati kamatnu stopu, te takve
poduzetničke projekte dostavi Banci u svrhu donošenja konačne odluke o odobrenju kredita.
Članak 4.
Povjerenstvo je dužno u svom radu pridržavali se odredbi Ugovora i njegovih sastavnih dijelova te Poslovnika
o radu Povjerenstva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA
- PODUZETNIK" za 2004. godinu ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/04).
Klasa: 119-01/05-01/10
Ur. broj: 2196/1-02-05-1
Vukovar, 04. srpnja 2005. godine
Župan:
Božo Galić, dipl. ing.
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Temeljem članka 24.o Zakona o unutarnjim poslovima
("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 29/91. (pročišćeni tekst), 73/91., 19/92., 33/92., 76/94., 161/98., 29/00. i
53/00., a u skladu s člankom 8. Pravilnika o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne službe ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj
31/95.), članak 35. i 47. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 10/01., 3/02. i 4/03.) i članak 43. Poslovnika o radu
Županijskog poglavarstva ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 17/01. i 6/04.), Poglavarstvo Vukovarsko-srijemske županije na 2. sjednici održanoj 04.
srpnja 2005. godine, donosi:
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III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o imenovanju predsjednika i članova Stožera civilne zaštite
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
9/01.).
Klasa: 810-06/05-01/01
Ur. broj: 2196/1-02-05-1
Vukovar, 04. srpnja 2005. godine
Župan:
Božo Galić, dipl. ing.

ODLUKU
o imenovanju predsjednika, zamjenika
predsjednika, tajnika i članova Stožera
civilne zaštite
I.
U Stožer civilne zaštite imenuju se
1. Božo Galić, župan, za predsjednika,
2. Petar Kulić, zamjenik župana, za zamjenika predsjednika,
3. Josip Grubišić, viši stručni referent - Koordinator civilnih obrambenih priprema u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za tajnika,
4. Josip Colarić, član za zaštitu i spašavanje od neeksplodiranih minsko razornih naprava i ubojitih sredstava,
5. Antun Jelić, član za zaštitu i spašavanje od požara,
6. Antun Ivanšić, član za zaštitu i spašavanje od ruševina,
7. Kata Krešić, član za prvu medicinsku pomoć, zaštitu od
epidemija i asanaciju,
8. Antun Jemrić, član za zaštitu od nekontroliranog oslobođenja opasnih tvari i uporabe radijacijsko-kemijskobioloških borbenih sredstava,
9. Dražen Koić, član za veterinarsku zaštitu i pomoć,
10. Andrija Matić, član za zaštitu i spašavanje bilja i biljnih
proizvoda,
11. Zvonimir Škrlec, član za zaštitu i spašavanje na vodi i
zaštitu i spašavanje od rušenja visokih brana te obrane
od poplava,
12. Gabrijel Šokičić član za evakuaciju građana i zbrinjavanje ugroženih, stradalih, prognanih i izbjeglih osoba,
13. Krešimir Šlafhauzer, član za zamračivanje i sklanjanje
pučanstva i materijalnih dobara
II.
Stožer civilne zaštite će nakon prve sjednice, a u roku
od dva mjeseca podnijeti Poglavarstvu Izvješće o ustroju
civilne zaštite, sustavu i djelovanju civilne zaštite, te budućem programu rada.

Temeljem članka 12., 35. i 47. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 10/01., 3/02. i 4/03.) i članak 43. Poslovnika
o radu Županijskog poglavarstva ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01. i 6/04.), Poglavarstvo Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 11. srpnja 2005. godine, donosi:

ZAKLJUČAK
I.
Županijsko poglavarstvo predlaže Skupštini trgovačkog
društva Vodoprivreda Vinkovci d.d. da razriješi predstavnike Županije, članove Nadzornog odbora, Josipa Filipovića i Mirka Štivića,
a imenuje
Tomislava Čuljka i
Zvonimira Paulenka
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
III.
Stupanjem na snagu ovoga Zaključka prestaje važiti
Zaključak Županijskog poglavarstva ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj 6/03.).
Klasa: 325-01/05-01/23
Ur. broj: 2196/1-02-05-1
Vukovar, 11. srpnja 2005. godine
Župan:
Božo Galić, dipl. ing.
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Temeljem članka 12., 35. i 47. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 10/01., 3/02. i 4/03.) i članka 43. Poslovnika
o radu Županijskog poglavarstva ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 17/01. i 6/04.), Poglavarstvo Vukovarsko-srijemske županije na 3. sjednici održanoj 11. srpnja 2005. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I.
Županijsko poglavarstvo predlaže Skupštini trgovačkog
društva Plinara Istočne Slavonije d.o.o. da razriješi predstavnike Županije, članove Nadzornog odbora, Željka Rapčana, Nikolu Volarevića i Mirka Štivića.
a imenuje
Dražena Milinkovića,

Broj 10

Mirka Švigira i
Petra Kataja
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
III.
Stupanjem na snagu ovoga Zaključka prestaje važiti
Zaključak Županijskog poglavarstva (Klasa: 119-02/0101/03; Ur. broj: 2188/1-02-01-1) od 3. rujna 2001. godine.
Klasa: 310-05/05-01/04
Ur. broj: 2196/1-02-05-1
Vukovar, 11. srpnja 2005. godine
Župan:
Božo Galić, dipl. ing.

GRAD ILOK
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 31. Statuta Grada Iloka ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 5/99, 4/01) te
članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 2/96)
Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 02. sjednici održanoj
23. lipnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
I.
U Odbor za izbor i imenovanja imenuje se:
1. Stanislav Rora
II.
Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže izbor
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, izbor
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, izbor tajnika
Gradskog vijeća, izbor članova radnih tijela vijeća i članove drugih tijela koje, temeljem zakona i drugih propisa,
bira Gradsko vijeće, te predlaže visinu plaće i naknade za
rad izabranih osoba.

Ur. broj: 2196/02-02-05-358
Ilok, 23. lipnja 2005. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Ivan Buhač, dipl. inž.

Temeljem članka 31. Statuta Grada Iloka ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 5/99, 4/01) te
članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 2/96)
Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 02. sjednici održanoj
23. lipnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja
I.
Jure Topić razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor
i imenovanja.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.

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

Klasa: 026-01/05-01/01

Klasa: 026-01/05-01/01
Ur. broj: 2196/02-02-05-358/2
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Ilok, 23. lipnja 2005. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Ivan Buhač, dipl. inž.
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vukovarsko-srijemske županije br. 11/01, 10/02) mijenja se
stavak 2. i glasi:
"Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno."
II.
U ostalom dijelu Statut ostaje neizmjenjen.

Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/01, 10/02,
4/03) te članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća grada Iloka
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
2/96) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 02. sjednici
održanoj 23. lipnja 2005. godine donosi

Statutarnu ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Iloka

III.
Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom
vjesniku" vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 026-01/05-01/01
Ur. broj: 2196/02-02-05-381
Ilok, 23. lipnja 2005. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Ivan Buhač, dipl. inž.

I.
U članku 35. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik"

OPĆINA BABINA GREDA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 26. Statuta općine Babina Greda
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
16/01.) i članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 16/01.) Općinsko vijeće općine Babina Greda
na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2005. godine, donijelo
je

Na temelju članka 28.i 31. Statuta općine Babina Greda
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
16/01.) i članka 10. i 30. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine
Babina Greda na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2005.
godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanje

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
I.
PAVO BARIĆ, izabire se za predsjednika Općinskog
vijeća općine Babina Greda.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/7
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 11. lipnja, 2005. godine
Predsjedavatelj:
Jakob Galović

I.
U Odbor za izbor i imenovanje općine Babina Greda
izabiru se:
1. ANTUN OMAZIĆ, predsjednik,
2. PAVO BARIĆ, član,
3. MATO PETRIČEVIĆ, član,
4. ZORAN DOMINKOVIĆ, član,
5. JOSIP MRKONJIĆ, član.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/6
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Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 11. lipnja, 2005. godine
Predsjedavatelj:
Jakob Galović

Na temelju članka 28. i 29. Statuta općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
16/01.) i članka 5. i 32. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine Babina Greda na sjednici održanoj dana 11. lipnja, 2005.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Mandatne komisije
I.
ANTUN OMAZIĆ, izabire se za predsjednika Mandatne komisije.
II.
Za članove Mandatne komisije izabiru se:
1. PAVO BARIĆ,
2. MATO PETRIČEVIĆ.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/3
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 11. lipnja, 2005. godine
Ovlašteni predsjedavatelj:
Kata Tomljenović, dipl. iur.

Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01., članka 40. Statuta općine Babina
Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 16/01.) i članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije 16/01.), Općinsko vijeće općine Babina Greda
na 2. sjednici održanoj dana 06. srpnja, 2005. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izboru članova Općinskog poglavarstva
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I.
Za članove Općinskog poglavarstva općine Babina
Greda izabiru se:
1. JAKOB GALOVIĆ,
2. DAMIR GUGIĆ,
3. ŽELJKO KNEŽEVIĆ.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/16
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 06. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Pavo Barić

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01., članka 17. i 48. Statuta općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 16/01.) i članka 39. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Babina Greda, Općinsko vijeće općine Babina Greda na 2. sjednici održanoj dana 06. srpnja 2005. godine,
donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izboru načelnika Općina Babina Greda
I.
MATO STOJANOVIĆ, izabire se za općinskog načelnika općine Babina Greda.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/14
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 06. srpnja, 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Pavo Barić

Na temelju članka 30. Statuta općine Babina Greda
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
16/01.) i članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća općine
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Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine Babina Greda na sjednici održanoj dana 12. srpnja, 2005. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izboru odbora za Statut i poslovnik
I.
U ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK općine Babina Greda izabiru se:
1. Željko Kopić, predsjednik
2. Ivan Stojanović, član
3. Josip Krnić, član,
4. Zoran Dominković, član
5. Pavo Barić, član
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/28
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 12. srpnja, 2005. godine
Predsjednik:
Pavo Barić

Na temelju članka 28. i 33. Statuta općine Babina
Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 16/01.) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine
Babina Greda na sjednici održanoj dana 12. srpnja, 2005.
godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izboru odbora za financije i proračun
I.
U ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN općine
Babina Greda izabiru se:
1. JOSIP KRNIĆ, predsjednik
2. IVAN STOJANOVIĆ, član
3. ZORAN DOMINKOVIĆ, član,
4. NEDILJKO LUKIĆ, član
5. ŽELJKO KOPIĆ, član
II.
Odbor iz točke I ove Odluke raspravlja o proračunu i
financijama Općine, zauzima stavove te daje mišljenje o
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pitanjima koje se odnose na Proračun, porezni sustav, stanje prihoda i rashoda i ostala pitanja koja se tiču financijskog poslovanja općine Babina Greda.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/29
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 12. srpnja, 2005. godine
Predsjednik:
Pavo Barić

Na temelju članka 28. i 32. Statuta općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
16/01.) i članka 26.i 34. Poslovnika Općinskog vijeća općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine Babina
Greda na sjednici održanoj dana 12. srpnja, 2005. godine,
donijelo je slijedeću:

ODLUKU
o izboru odbora za predstavke i pritužbe
I.
U ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE općine
Babina Greda izabiru se:
1. Željko Grgić, predsjednik
2. Nediljko Lukić, član
3. Josip Krnić, član,
4. Željko Kopić, član
5. Josip Knežević, član
II.
Odbor iz točke I ove Odluke raspravlja o podnesenim
prigovorima i pritužbama na rad Jedinstvenog upravnog
odjela te o prigovorima i pritužbama na zaposlene i o drugim uočenim nepravilnostima te predlaže određene mjere
za otklanjanje uočenih nepravilnosti.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/30
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 12. srpnja, 2005. godine
Predsjednik:
Pavo Barić
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Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.) i članka 28. Statuta općine Babina
Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 16/01.) i članka 26., 27., 28. i 29. Poslovnika Općinskog vijeća općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće
općine Babina Greda na sjednici održanoj dana 12. srpnja,
2005. godine, donijelo je slijedeću

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.), članka 28. Statuta općine Babina
Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 16/01.) i članka 26-29. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine
Babina Greda na sjednici održanoj dana 12. srpnja, 2005.
godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje štete od
elementarnih nepogoda i ostalih šteta

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za otvaranje ponuda u
postupku javne nabave roba i usluga

I.
U Povjerenstvo za utvrđivanje štete od elementarnih
nepogoda i ostalih šteta na području Općine Babina Greda,
imenuju se:
1. JAKOB GALOVIĆ, predsjednik
2. ŽELJKO KOPIĆ, član,
3. MIRKO GREGIĆ, član,
4. ĐUKA ĐAKOVIĆ,član,
5. MATO VUKOVIĆ, član.

I.
U POVJERENSTVO ZA OTVARANJE PONUDA U
POSTUPKU JAVNE NABAVE ROBA I USLUGA
Općine Babina Greda izabiru se:
1. IVAN STOJANOVIĆ, predsjednik
2. IVAN DŽINIĆ, član
3. ZORAN DOMINKOVIĆ, član,
4. MATO PUŠELJIĆ, član
5. BRANKO PECHA, član

II.
Imenovano Povjerenstvo iz točke I ove Odluke dužno
je prikupiti podatke o štetama od elementarnih nepogoda i
drugim štetama te izvršiti obradu podataka o ukupnoj šteti.

II.
Povjerenstvo iz točke I ove Odluke otvara prispjele
ponude u postupku javne nabave roba i usluga i raspisanih
natječaja za koncesiju te obrađene ponude sa prijedlogom
najpovoljnije ponude dostavlja Općinskom poglavarstvu ili
Općinskom vijeću na donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/31
Ur. broj: 2212/02-01/05-1
Babina Greda, 12. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Pavo Barić

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/32
Ur. broj: 2212/02-01/05-01-1
Babina Greda, 12. srpnja 2005. godine
Predsjednik:
Pavo Barić

OPĆINA BABINA GREDA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.) i članka 26. Statuta općine Babina

Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 16/01.) i članka 11. i 24. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-
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srijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine
Babina Greda na sjednici održanoj dana 12. srpnja, 2005.
godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
I.
ŽELJKO KOPIĆ, izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Babina Greda.
II.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Općinskog vijeća ili Općinsko vijeće.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/27
Ur. broj: 2212/02-01/05-1
Babina Greda, 12. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Pavo Barić
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Hrvatske broj 33/01.) i članka 49. Statuta općine Babina
Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 16/01.) i članka 12. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Babina Greda ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 16/01.), Općinsko vijeće općine Babina Greda na sjednici održanoj dana 12. srpnja, 2005. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izboru zamjenika načelnika
I.
ANTUN OMAZIĆ, izabire se za zamjenika načelnika
Općine Babina Greda.
II.
Zamjenik načelnika zamjenjuje načelnika u slučaju njegove odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti načelnika u
obavljanju njegove dužnosti.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-01/33
Ur. broj: 2212/02-01/05-1
Babina Greda, 12. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Pavo Barić

Na temelju članka 41. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike

OPĆINA BOGDANOVCI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samouprvi ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje), članka 20. stavak 2. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 155/02.), Općinsko vijeće općine Bogdanovci na
drugoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2005. godine donijelo je:

STATUT
općine Bogdanovci
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine Bogdanovci, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno
sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada
tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici
konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima
iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi,
oblici suradnje jedinica lokalne samuprave, te druga pitanja
važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Bogdanovci.
Članak 2.
Općina Bogdanovci je jedinica lokalne samouprave na
području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gra-
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dova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina obuhvaća područja naselja:
Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci.
Općina Bogdanovci obuhvaća područje omeđeno granicama katastarskih općina:
Jankovci, Cerić, Marinci, Bršadin, Vukovar, Berak,
Negoslavci, Slakovci, Orolik i Srijemske Laze.
Granice općine Bogdanovci mogu se mijenjati na način
i po postupku koji su propisani zakonom.
Članak 3.
Općina Bogdanovci je pravna osoba.
Sjedište općine Bogdanovci je:
Bogdanovci, Bana Josipa Jelačića 1.
Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel općine Bogdanovci imaju pečate.
Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove
uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Članak 4.
Općina će naknadno izraditi grb.
Članak 5.
Općina će naknado izraditi zastavu.
Članak 6.
Općinsko vijeće svojom odlukom utvrđuje potrebni
opis grba općine, opis zastave općine i njihovu uporabu i
čuvanje.
Članak 7.
Dan općine Bogdanovci, odredit će se naknadno.
Članak 8.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite
uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog
života od značaja za općinu.
Nagrada općine Bogdanovci i draga priznanja dodjeljuje se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom.
Članak 9.
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građanima
općine Bogdanovci osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za općinu.
Počasnim građanima dodjeljuje se posebna Povelja općine.
Članak 10.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka općine Bogdanovci uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama
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lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.
Kada općina Bogdanovci ocijeni da postoji dugoročan i
trajan interes za uspostavu suradnje i mogućnosti za njihov
razvitak može sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima.
Pod uvjetom i na način utvrđen zakonom općina Bogdanovci može uspostavljati i ostvarivati suradnju s međunarodnim udrugama jedinica lokalne samouprave.
Članak 11.
Općina Bogdanovci može odlukom općinskog vijeća
proglasiti prijateljskim gradom ili općinom pojedini grad ili
općinu radi njihovog udjela u ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa kojima se ostvaruje prijateljstvo među narodima i potiče razvoj grada ili općine Bogdanovci i Republike Hrvatske.
Članak 12.
Općina Bogdanovci, u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Vukovarsko-srijemske županije,
te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a
koje je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka
u ime Općine Bogdanovci mogu podnositi Općinsko vijeće
i predsjednik Općinskog vijeća neposredno nadležnom
tijelu ili posredno putem članova Skupštine Vukovarskosrijemske županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.
II. SAMUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 13.
Općina Bogdanovci samostalna je u odlučivanju o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo
nadzora ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
Članak 14.
Općina Bogdanovci obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji
nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i
to osobito poslovi koji se odnose na;
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalne djelatnosti,
- brigu o djeci,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- protupožarnu i civilnu zaštitu.
Posebnim zakonima, kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se poslovi
koje je općina Bogdanovci dužna organizirati kao i poslovi
koje će općina Bogdanovci obavljati ako osigura uvjete za
njihovo obavljanje.
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Način organiziranja poslova iz stavka 2. i uvjeti za njihovo obavijanje uredit će se općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 15.
Općina Bogdanovci može obavijanje pojedinih poslova
iz članka 14, ovoga Statuta prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju ili na mjesni odbor na području općine
Bogdanovci, ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina Bogdanovci može obavljanje pojedninih poslova iz članka 14. ovoga Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava,
nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1.
ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih
članova.
Članak 16.
Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine
Vukovarsko-srijemske županije, da općina Bogdanovci, uz
suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavijanje određenih poslova koji se odnose na:
- školstvo,
- zdravstvo,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- gospodraski razvoj,
- promet i prometnu infrastrukturu
ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavijanje.
Postupak iz stavka 1. ovog članka, općina Bogdanovci
može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

-

-

-

-

-

Članak 17.
Općina Bogdanovci u okviru samoupravnog djelokruga
raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu općine,
promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti
vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti
predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja,
primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i
športa,
osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja
prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša.
obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu općine, osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti:
vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima,
organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih,
društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i
potreba stanovništva,
obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju općini
Bogdanovci,
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- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog
standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i
obavlja poslove socijalne skrbi,
- potiče aktivnosti udruga građana,
- promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
- donosi proračun općine Bogdanovci,
- obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog
reda,
- obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj
svezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju
aktima u okviru djelokruga tijela općine Bogdanovci u
skladu sa zakonom.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U
ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
okalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog
zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Članak 19.
Lokalni referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg
akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Lokalni referendum, na temelju odredaba zakona ovoga
Statuta raspisuje Općinsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina
članova Općinskog vijeća, polovina mjesnih odbora na
području općine Bogdanovci ili 20% birača upisanih u
birački popis općine.
Članak 20.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
- područje za koje se raspisuje referendum,
- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno
naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje
referendum,
- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više
prijedloga o kojima će birači odlučivati,
- dan održavanja referenduma.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do
dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20
niti više od 40 dana
Članak 21.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Op-
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ćinsko vijeće općine Bogdanovci. Tijela općine Bogdanovci ne mogu donijeti akt koje je sadržajno suprotan
odluci iz stavka 1. ovog članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.
Članak 22.
Općinsko vijeće Općine Bogdanovci može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili
o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugima
pitanjima određenim zakonom.
Aktom iz članka 1. ovoga stavka određuje se pitanje o
kojem će se tražiti mišljenje. Općinsko vijeće može sazvati
mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (
dio naselja ili slično).
Članak 23.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću općine Bogdanovci donošenje određenog akta ili rješavanje
određenih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača općine Bogdanovci.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni
tekst građanske inicijative. Popisi birača,, kojima se ne
može bez dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o
kojoj se osobi radi, su nevažeći.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 24.
Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen
zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela
Općine Bogdanovci i na nepravilan odnos zaposlenih u
tijelu Općine Bogdanovci ako se obraćaju tim tijelima radi
ostvarivanja svojih prava i interesa i izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.
IV. OPĆINSKO TIJELO
Članak 25.
Tijelo opć0ine je Općinsko vijeće.
Članak 26.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana općine
Bogdanovci i tijelo lokalne samouprave. koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte te obavlja druge poslove u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Općinsko viječe obavlja i poslove koji su zakonom i
drugim propisima dani u nadležnost općinskog poglavarstva.
Članak 27.
Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način
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određen zakonom.
Članak 28.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut općine Bogdanovci,
- donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji
obračun proračuna,
- donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine Bogdanovci,
- donosi poslovnik o radu,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća po postupku utvrđenom za njihov izbor,
- osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća
- imenuje i razrješava osobe određene zakonom, propisima
i ovim Statutom,
- uređuje ustroj i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
općine Bogdanovci,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu Bogdanovci te odlučuje o
njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u
skladu sa zakonom,
- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u
vlasništvu općine Bogdanovci,
- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima općine Bogdanovci,
- obavlja izbor i imenovanje, opoziv i razrješenje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
- odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima općina Bogdanovci ima 100%-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika općine Bogdanovci u skupštinama trgovačkih društava u kojima općina Bogdanovci ima 100%-tni udjel odnosno dionice,
- odlučuje o stjecanju i prijenosu ( kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom,
Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u
skladu sa zakonom,
- odlučuje o davanju koncesija,
- osigurava izvršavanje odluka i općih akata Općinskog vijeća,
- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela i
zajedničkog upravnog tijela, te nadzire njihov rad,
- raspisuje izbore za članove vijeća mjesnh odbora,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća ili općinskog poglavarstva,
- donosi odluke o općinskim porezima, pristojbama naknadama i drugim vrstama prihoda od interesa za općinu.
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Članak 29.
Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća,
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može
dati Odbor za izbor i imenovanje, kao i najmanje 1/3
članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika
može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Članak 30.
Predsjednik Općinskog vijeća općine Bogdanovci
obavlja dužnost načelnika općine Bogdanovci, a potpredsjednik Općinskog vijeća općine Bogdanovci obavlja dužnost zamjenika načelnika.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća svoju
dužnost obavljaju profesionalno.
Članak 31.
Predsjednik Općinskog vijeća u obavijanju dužnosti
načelnika općine Bogdanovci:
- zastupa općinu Bogdanovci,
- zastupa općinsko vijeće
- daje punomoći za zastupanje općine Bogdanovci u pojedinim stvarima,
- saziva sjednice i predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog tijela i općine Bogdanovci,
- ima pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i općih akata,
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog
vijeća ako ocijeni daje tim aktom provrijeđen zakon ili
drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku
od 15 dana ukloni nedostatke, te ako to Općinsko vijeće
ne učini, predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 15
dana obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave,
- brine o javnosti rada,
- obavlja druge poslove koji su zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili odlukom i drugim općim aktom
stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća i predsjednika
Općinskog vijeća kada obavlja dužnost općinskog načelnika.
Članak 32.
Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti
zamjenjuje potpredsjednik.
Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan se pridržavati uputa predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za obavjanje poslova iz njegova djelokruga, koje je povjerio potpredsjedniku.
Članak 33.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i
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druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih
pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga
iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja
odluka i općih akata općinskog vijeća, za koordinaciju u
rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih
poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.
Općinsko tijelo osniva:
- Odbor za izbor i imenovanje
- Odbor za Statut i Poslovnik
- Mandatnu komisiju
- Odbor za financije i proračun
- i druge odbore po potrebi.
Članak 34.
Članovi Općinskog vijeća osobito imaju pravo:
- predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata,
- postavljati upite Općinskom vijeću i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i tražiti razmatranje pojedinih
pitanja iz samoupravnog djelokruga,
- na naknadu troškova u skladu s Odlukom Općinskog vijeća.
Članak 35.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici
Općinskog vijeća, prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća i članova Općinskog vijeća.
Članak 36.
Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine Bogdanovci i za poslove državne
uprave prenijete na općinu Bogdanovci ustrojava Jedinstveni upravni odjel.
Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka neposredno izvršava i nadzire provođenje odluka i općih akata Općinskog vijeća,
Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Jedinstvenim upravnim odjelom općine Bogdanovci
upravlja pročelnik, kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko vijeće.
Jedinstveni upravni odjel općine Bogdanovci samostalan je u okviru svoga djelokruga i za svoj zakoniti i pravodobni rad u obavljanju poslova odgovoran je Općinskom
vijeću i predsjedniku općinskog vijeća.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela općine
Bogdanovci osiguravaju se u proračunu općine Bogdanovci, državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih
zakonom.
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V. PRAVA ETNIČKIH I NACIONALNIH
ZAJEDNICA ILI MANJINA
Članak 37.
Pripadnici rusinske nacionalne manjine imaju pravo na
tri člana, srpske nacionalne manjine na jednog člana i ukrajinske nacionalne manjine na jednog člana u predstavničkom tijelu općine Bogdanovci.
Rusini u naselju Petrovci ostvaruju pravo na uporabu
rusinskog pisma i jezika.
Prilikom državnih blagdana i drugih svečanosti u naselju Petrovci pored zastave Republike Hrvatske, zastave općine Bogdanovci ističe se i zastava pripadnika nacionalne
manjine Rusina.
VI. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 38.
Na području općine Bogdanovci osnivaju se mjesni
odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području općine Bogdanovci mjesni odbori su:
Mjesni odbor Bogdanovci
Mjesni odbor Petrovci
Mjesni odbor Svinjarevci.
Područja mjesnih odbora idu katastarskim granicama i
utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni
odbor dužan je uvažavati interes općine Bogdanovci u
cjelini.
Članak 39.
Inicijativu i prijedog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko vijeće,
vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana područja
mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja. Prijedlog sadrži podatke o:
- podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
- imena mjesnog odbora,
- području i granicama mjesnog odbora,
- sjedištu mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog
odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno
mišljenje Vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.
Članak 40.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i
predsjednik Vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju
biračko pravo. Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se
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neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće. Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje
četiri godine.
Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju
stanovnika mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima;
7 u Mjesnom odboru Petrovci
5 u Mjesnom odboru Bogdanovci
5 u Mjesnom odboru Svinjarevci

-

-

Članak 41.
Vijeće mjesnog odbora:
donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet
u njihovoj realizaciji,
donosi pravila mjesnog odbora,
donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
saziva mjesne zborove građana,
odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom
odboru u proračunu općine Bogdanovci,
predlaže promjenu područja mjesnog odbora, odnosno
daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama
i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu
području,
surađuje s drugim mjesnim odborima na području općine
Bogdanovci,
surađuje s udrugama na svom području o pitanjima od
interesa za građane mjesnog dobora,
obavlja i drage poslove utvrđene zakonom, odlukama i
općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 42.
Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.
Članak 43.
Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju
se u općinskom proračunu.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom
proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.
Članak 44.
Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore
obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Članak 45.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izra-
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de i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata
općine Bogdanovci i njihova ostvarenja te drugih akata
od utjecaja na život i rad područja odbora,
- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,
- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina,
parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
Članak 46.
Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga saziva na
četiri godine.
Funkcija članova mjesnog odbora je počasna.

-

Članak 47.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:
predstavlja Mjesni odbor i Vijeće mjesnog odbora,
saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda
sjednicama Vijeća i potpisuje akte vijeća,
provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća,
surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
informira građane o pitanjima važnim za Mjesni odbor,
obavlja druge poslove koje mu povjeri Vijeće mjesnog
odbora i Općinsko vijeće Općine Bogdanovci.

Članak 48.
Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Općinskom vijeću za zakonitost svoga rada. Predsjednik Vijeća mjesnog
odbora odgovoran je za svoj rad Vijeću mjesnog odbora,
Općinskom vijeću za zakonitost rada, a predsjedniku Općinskog vijeća za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga,

-

Članak 49.
Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
prisustvovati sjednicama Vijeća mjesnog odbora,
predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih
pitanja iz njegovog djelokruga,
raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na
dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
obavljati poslove i zadaće koje mu u okvira svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Članak 50.
Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i
predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja Općinsko
vijeće u skladu sa zakonom.
VII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
BOGDANOVCI
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Članak 51.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava
koja pripadaju općini Bogdanovci čine imovinu općine
Bogdanovci.
Članak 52.
Stvarima i imovinskim pravima u vlasništva općine
Bogdanovci upravlja i koristi se Općinsko vijeće.
Nekretninu u vlasništvu općine Bogdanovci, općinsko
vijeće može otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati
samo na osnovu javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po
tržnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.
Iznimno, nekretninu u vlasništvu općine Bogdanovci,
Općinsko vijeće može odlukom ustupiti bez naknade, a
sukladno zakonu.

-

-

-

Članak 53.
Prihodi općine Bogdanovci su
općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinska prava,
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
vlasništvu općine odnosno onih u kojima općina ima
udio ili dionice,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje
koje sama propiše u skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom i
Vukovarsko-srijemskom županijom,
sredstva pomoći i dotacije Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske predviđena u županijskom, odnosno državnom proračunu,
inozemne i druge pomoći i dotacije.

Članak 54.
Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu
poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza,
oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.
Članak 55.
Svi prihodi koji pripadaju općni Bogdanovci i svi rashodi za poslove koje općina obavlja iskazuju se u proračunu općine Bogdanovci.
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i
primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun
se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka i
pronalaženjem novih prihoda.
Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.
Članak 56.
Općina Bogdanovci sastavlja bilancu imovine u kojoj
iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovod-
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stvenim propisima.
Sredstva koja ostvare korisnici proračunskih sredstava,
kojih je općina Bogdanovci osnivač, prihod su općinskog
proračuna ako Općinsko vijeće drugačije ne odluči.

Broj 10

Obavljanje određenih javnih službi općina može povjeriti, na temelju ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.
X. JAVNOST RADA

Članak 57.
Općina Bogdanovci može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.
Članak 58.
Općina Bogdanovci može davati jamstva korisnicima
proračuna, i pravnim osobama u vlasništvu općine Bogdanovci, odnosno onim društvima u kojima ima udio ili dionice i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.
VIII. AKTI OPĆINE BOGDANOVCI
Članak 59.
Općinsko vijeće donosi Statut. Poslovnik, odluke, općinski proračun, obračun proračuna, pravilnike, upute, naputke, zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna
tumačenja općih akata.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 60.
Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte
Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava
o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju općini
Bogdanovci donosi se no skraćenom upravnom postupku.
Protiv pojejdinačnog akta iz stavka 1. i 2. ovoga članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko srijemske županije.
Članak 61.
Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 62.
Podrobnije odredbe o aktima općine Bogdanovci, postupku donošenja i objavi akata te o vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
X. JAVNA SLUŽBA
Članak 63.
Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih
i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava,
javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim
jedinicma lokalne samouprave.

Članak 64.
Djelovanje općine Bogdanovci je javno.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Bogdanovci preko sredstava javnog priopćavanja ili
na drugi prikladan način.
Članak 65.
Sjednice Općinskog vijeća su javne i mogu im prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja uz prethodnu najavu.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio
sjednice Općinskog vijeća, kada se raspravlja o materijalu
koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim
stupnjem povjerljivosti.
Članak 66.
Predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje
primjedbe.
Članak 67.
Općina Bogdanovci organizirat će svoj rad i poslovanje
tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i
djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava
i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.
Članak 68.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, kao i druga
pitanja s radnim vremenom u Jedinstvenom upravnom odjelu, utvrđuje Općinsko vijeće.
Jedinstveni upravni odjel općine mora u svoje uredovno vrijeme omogućiti građanima uvid u važeće republičke
zakone i opće akte Općine Bogdanovci.
Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način
javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i
drugim važnim pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog
odjela.
Članak 69.
Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća i predsjednika Općinskog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 70.
Na zgradi na kojoj su smještena tijela općine mora biti
istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora
biti istaknut raspored prostorija tijela Općine Bogdanovci.
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Broj 10
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz
samoupravnog djelokruga općine Bogdanovci sukladno
posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti općine Bogdanovci u onim odredbama koje
nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1.
ovoga članka, primjenjuje se neposredno odredbe zakona i
ovoga Statuta.
Članak 72.
Općina Bogdanovci donijet će opće akte, kojima se
uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga općine Bogdanovci, u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
Članak 73.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom
za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti radno tijelo Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća i 1/3 članova
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za
promjenu Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu
Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije
isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
Promjena
Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Općinskog vijeća.
Članak 74.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut općine Bogdanovci objavljen u "Službenom
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01,
09/02, 01/03 i 04/03.
Članak 75.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 012-03/05-04/01
Ur.broj. 2196/03-05-04
Bogdanovci, 08. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Samarđić

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine" Republike
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Hrvatske broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje) i
članka 24.. Statuta općine Bogdanovci ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01, 09/02, 01/03 i
04/03.), na drugoj sjednici Općinskog vijeća općine Bogdanovci održanog dana 08. srpnja 2005. godine donosi:

POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Bogdanovci
I. OPĆE ODREDBE

-

Članak 1.
Ovim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uređuje se
unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća i to:
postupak konstituiranja Vijeća
prava i dužnosti vijećnika
način rada Vijeća
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća
provođenje postupka odgovornosti
izbor i način rada radnih tijela
vrsta akata Vijeća
poslovni red na sjednicama
druga pitanja važna za rad Vijeća

II. POSTUPAK KONSTITUIRANJA VIJEĆA
Članak 2.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika
na konstituirajućoj sjednici na kojoj je nazočna većina
vijećnika.
Konstituirajuću sjednicu saziva čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili osobe koju on ovlasti.
Članak 3.
Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana prestanka
mandata ili njegovo stavljanja u mirovanje član Vijeća ima
sva prava i dužnosti određena zakonom, Statutom i ovim
Poslovnikom.
Članak 4.
Konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava, do izbora
predsjednika, dobno najstariji vijećnik.
Članak 5.
Vijeće ima mandatnu komisiju.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje jedne trećine vijećnika.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih članova kao i o podne-
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senim ostavkama na dužnost vijećnika, te o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati dužnost vijećnika.
- predlaže odluku o prestanku mandata vijećnika kad se ispune zakonom ispunjeni uvjeti i izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika.
Članak 6.
Nakon izvješća mandatne komisije o provedenim izborima predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
"Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Općinskog
vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i
socijalnog probitka općine Bogdanovci i Republike Hrvatske, da ću se u obnašanju dužnosti vijećnika pridržavati
Ustava, zakona i Statuta općine Bogdanovci i da ću štititi
ustavni poredak Republike Hrvatske".
Vijećnik odgovora: "Prisežem"
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje predsjedniku nakon završetka sjednice.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik Vijeća kad počinje obnašati dužnost
vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj su nazočni.
Članak 7.
Vijećnik stavlja mandat u mirovanje koji za vrijeme
trajarija mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to
vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.
Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika na temelju
prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u
tijeku trajanja mandata.
Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim zakonom.
Danom podnesene ostavke vijećnika, njegov zamjenik
počinje obavljati dužnost vijećnika.
Članak 8.
Vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika. Ako ovim Poslovnikom nije
drugačije utvrđeno Vijeće donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih vijećnika osim donošenja
Statuta, njegovih izmjena i dopuna, proračuna i godišnjeg
obračuna Općine, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, kada se odlučuje većinom svih izabranih vijećnika.
Na sjednici Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće javnim
glasovanjem ne odluči da se o nekim pitanjima glasuje tajno.
III. IZBOR RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA I IZVRŠNIH
TIJELA OPĆINE BOGDANOVCI
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Članak 9.
Na konstituirajućoj sjednici biraju se iz reda vijećnika:
- Odbor za izbor i imenovanje
- Odbor za Statut i Poslovnik.
Predsjednik i članovi odbora za izbor i imenovanje Odbor za izbor i imenovanje biraju se na prijedlog predsjedatelja ili jedne trećine vijećnika s time daje njegov sastav
pribiližno razmjeran stranakom sastavu Vijeća.
Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. Odbor raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor
članova radnih tijela Vijeća koje temeljem zakona i drugih
propisa bira Općinsko vijeće.
Članak 10.
Po izboru odbora iz članka 9. ovog Poslovnika, na konstituirajućoj sjednici Vijeća pristupa se izboru predsjednika
i potpredsjednika Vijeća.
Predsjednika i potpredsjednika Vijeća biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine vijećnika.
Kada je predloženo više kondidata Vijeće može odlučiti da se izbor izvrši tajnim glasovanjem.
Članak 11.
Nakon izbora predsjednika i potpredsjednika Vijeća bira se Odbor za Statut i Poslovnik.
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika, zamjenika i tri člana.
Odbor raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik
Općinskog vijeća, predlaže donošenje odluka i dugih općih
akata iz nadležnosti Vijeća kojima se razrađuju odredbe
statutarne naravi te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.
Članak 12.
Po izboru Odbora za Statut i Poslovnik bira se Odbor
za proračun i financije. Odbor za proračun i financije ima
predsjednika, zamjenika i tri člana. Odbor raspravlja o
proračunu i financijama Općine, zauzima stavove te daje
mišljenja o pitanjima koja se odnose na:
- općinski proračun i godišnji obračun
- porezni sustav i poreznu politiku
- stanje o prihodima i rashodima Općine
- ostala pitanja koja se tiču financiranja i financijskog poslovanja Općine.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
a) Nazočnost sjednicama
Članak 13.
Vijećnik ima pravo i dužnost biti nazočan sjednicama i
sudjelovati u radu Vijeća kao i u radu radnih tijela Vijeća
čiji je član.
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Članak 14.
Vijećnik je dužan obnašati zadaće koje mu u okviru
svog djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je
član.

osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća, priložiti pravila
rada te podatke o članovima.
Prostor, sredstva i drage uvjete za rad kluba osigurava
općinsko vijeće.

b) Podnošenje prijedloga

Članak 21.
Radi ramjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih osnovnih stavova, unapređivanja rada te razvijanja drugih oblika
međusobne suradnje i aktivnosti članova Vijeća može se
osnovati međustranačke vijeće Općine ( sukladno čl. 21.).
Pravilima koje donosi Vijeće utvrđuje se ustrojstvo, zadaci i način rada te prava i dužnosti članova međustranačkog Vijeća općine.
Prostor, sredstva i druge uvjete za rad međustranačkog
vijeća općine, osigurava Općinsko vijeće.

Članak 15.
U obavljanju prava i dužnosti, vijećnik može pokrenuti
raspravu o pitanjima iz djelokruga Vijeća te podnositi prijedloge za donošenje odluka i dragih akata.
Članak 16.
U pripremanju svog prijedloga za donošenje odluka ili
drugog akta vijećnik ima pravo tražiti stručnu pomoć od
Županijskih službi i Jedinstvenog upravnog odjela.

V. PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK VIJEĆA
c) Postavljanje pitanja, traženje izvješća i podataka
Članak 17.
Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se odnose
na rad i djelokrug Vijeća, odbora i drugih radnih tijela.
Jedinstvenog upavnog odjela i trgovačkih društava koje
obavljaju poslove za Općinu.
Pitanja se u pravilu, postavljaju pismeno a mogu i usmeno.
Pismena pitanja podnose se poštom ili se predaju na
sjednici, a usmena pitanja postavljaju se na početku sjednice.
Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici moraju biti
sažeta i kratka.
Članak 18.
Na zahtjev vijećnika, Jedinstveni upravni odjel koji
obavlja poslove za potrebe Vijeća dužan je vijećniku
pružiti izvješće i podatke potrebne za obavljanje njegove
dužnosti, koja se odnose na pitanja iz njegovog djelokruga
kao i druge podatke s kojima raspolaže.
Izvješća se daju najkasnije u roku od 15 dana pismeno.
Članak 19.
Vijećnik ima pravo tražiti izvješća i objašnjenja i od
predsjednika Vijeća, predsjednika radnog tijela o pitanjima
koja se odnose na rad tijela.
Vijećnik se redovno i pravodobno informira o svim
pitanjima iz djelokruga Vijeća i njegovih radnih tijela.
d) Međustranačke vijeće općine i klubovi vijećnika
Članak 20.
U Vijeću se može osnovati klub članova prema stranačkoj pripadnosti te klubovi nezavisnih Članova i klub Članova iz reda etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.
Klub mora imati najmanje tri člana.
Klubovi iz stavka l. ovoga članka obvezni su o svom

Članak 22.
Predsjednik vijeća, koji obavlja i dužnost načelnika
općine Boganovci:
- zastupa općinu Bogdanovci,
- predstavlja i zastupa Općinsko vijeća,
- daje punomoći za zastupanje općine Bogdanovci u pojedinim stvarima,
- saziva sjednice i predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- predsjedava i održava red na sjednicama Vijeća,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odijela općine Bogdanovci,
- brine se o radu Vijeća i njegovih radnih tijela,
- predlaže Općinskom vijeću, donošenje odluka i općih
akata,
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Vijeće,
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni daje tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis,
- brine se o provođenju načela javnosti rada Vijeća,
- brine se o suradnji Vijeća sa vijećima drugih općina, gradova i skupština županija,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.
Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti
zamjenjuje potpredsjednik.
VI. RADNA TIJELA
Članak 23.
Radna tijela Vijeća osnivaju se odlukom kojom se
utvrđuje njihov sastav i djelokrug.
Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova
koji se biraju među vijećnicima, na prijedlog Odbora za
izbor i imenovanje, tako da je sastav radnog tijela približno
razmjeran stranačkom sastavu Vijeća.
U radna tijela mogu se birati i stručne osobe koje nisu
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vijećnici.
Članak 24.
Radna tijela mogu predlagati odluke i druge akte iz djelokruga Vijeća.
U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o
kojima odlučuje Vijeće.
U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, primjedbe,
prijedlozi i poticaji koji se odnose na donošenje odluka i
drugih općih akata, ili koja su važna za gospodarstvo i druge djelatnosti od interesa za građane.
Članak 25.
Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad radnog
tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.
Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti
poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovu zaključka Vijeća,
zahtjev predsjednika Vijeća ili dva člana radnog tijela.
Predsjedniku radnog tijela u slučaju spriječenosti ili
odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi radno tijelo.
Radna tijela donose odluke većinom glasova nazočnih
članova ako na sjednici prisustvuje većina članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.
VII. ODNOS VIJEĆA I UPRAVNIH TIJELA
Članak 27.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima pravo i
dužnost sudjelovati u radu na sjednici Vijeća bez prava
odlučivanja kad se raspravlja o prijedlogu akata kojima se
uređuje pitanje iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
kojim rukovodi i kad se raspravlja o dragim pitanjima koja
su od interesa iz djelokruga tog tijela, a osobito kad se
raspravlja o prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz
djelokruga Jedinstvenog ulpravnog odjela.
VIII. AKTI
Akti Vijeća
Članak 28.
Vijeće u ostvarivanju svojih prava i obveza obavlja
Ustavom, zakonom i Statutom utvrđene poslove i u svezi s
tim donosi odluke, planove, preporuke, zaključke i druge
opće akte.
Članak 29.
Radna tijela Vijeća predlažu zaključke, preporuke i rješenja.
Članak 30.
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za
građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i obveze odnosno druga pitanja od općeg interesa
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za općinu kad je to propisano zakonom ili Statutom.
Preporukom Vijeće izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih
problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se
odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih akata što ih
donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s drugim gradovima, u pitanjima od zajedničkog interesa te predlaže način i mjere koje
bi se trebale poduzimati radi rješavanja pojedinih pitanja.
Članak 31.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili
utvrđuje obveza Poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela u pripremanju akata i mjere za primjenu odluka Vijeća.
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga
Vijeća, radnih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela.
1. Postupak za donošenje odluka i drugih akata
a) Pokretanje postupka
Članak 32.
Postupak za donošenje odluka odnosno drugog akta pokreće se prijedlogom za donošenje odluke ili drugih akata.
Članak 33.
Pravo predlagati donošenja odluka i drugih akata ima
svaki vijećnik, radna tijela Vijeća, klubovi vijećnika i predsjednik Vijeća.
Članak 34.
Inicijativa za donošenje odluke i drugih akata Vijeća
mogu davati građani i pravne osobe, te Jedinstveni upravni
odjel.
b) Prijedlog za donošenje odluke
Članak 35.
Prijedlog za donošenje odluke mora sadržavati pravnu
osnovu, temeljna pitanja i ocjena stanja koje treba urediti
odlukom, ocjenu potrebnih sredstava za provođenje odluke
i tekst prijedloga odluke s obrazloženjem.
c) Podnošenje prijedloga za donošenje odluke.
Članak 36.
Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke podnosi se predsjedniku Vijeća. Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt Odluke radnom tijelu Vijeća.
Vijeća odnosno predstavnici nacionalnih manjina osnovani za područje općine Bogdanovci imaju pravo:
- predlaganja odluka kojima se uređuju pitanja od značaja
za nacionalne manjine odnosno mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina,
- isticati kandidate za dužnost u tijelima općine Bogda-
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novci koje imenuje Općinsko vijeće o čemu će biti pismeno obaviješteni od strane predsjednika Općinskog vijeća najmanje 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj
se vrši imenovanje.

Nakon provedene rasprave i odlučivanju o amandmanima odlučuje se o donošenju odluke.

Članak 37.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća
prijedlog razmatra radno tijelo u čijem djelokrugu su pitanja koja se uređuju odlukom.
Radno tijelo se izjašnjava o svim elementima prijedloga odluke, a Odbor za Statut i Poslovnik posebno i o zakonskim i statutarnim osnovama odluke.

Članak43.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke podnosi se pismeno u obliku amandmana uz obrazloženje prije
rasprave o predloženoj odluci. Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji odluke.

Članak 38.
Kad razmotri prijedlog odluke, nadležno radno tijelo
podnosi svoje izvješće Vijeću sa stavovima, prijedlozima i
primjedbama iznesenim tijekom njegovog razmatranja.
Izvješće radnog tijela upućuje se predsjedniku Vijeća
koji ga dostavlja predlagatelju odluke, predsjednicima
drugih radnih tijela te svim vijećnicima.
e) Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća
Članak 39.
O prijedlogu za donošenje odluke raspravit će Vijeće
najkasnije u roku od mjesec dana od podnošenja predsjedniku Vijeća.
Članak 40.
Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim
amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje
odluke.
Članak 41.
Predlagatelj odluke, odnosno njegov predstavnik, može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i
kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenje, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
Predstavnik radnog tijela na kojem će se raspravljati
prijedlog Odluke koja sadrži pitanja koja se tiču položaja
nacionalnih manjina dužan je o tome pismeno obavijestiti
vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine i to najmanje 5 dana prije održavanja radnog tijela.
Članak 42.
Tijekom rasprave o prijedlogu odluke raspravlja se o
prijedlogu po dijelovima i glavama, a ako se na sjednici
tako odluči i po člancima.
Tijekom rasprave odlučuje se i o podnesenim amandmanima.

f) Amandmani

Članak 44.
Vijećnik može podnijeti amandman na prijedlog odluke
i na sjednici u tijeku rasprave.
Predlagatelj odluke može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Članak 45.
O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i predsjednik Općinskog vijeća, neovisno da li je predlagatelj
odluke ili ne.
Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i
iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije glasovanja o
pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 46.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim
dijelom odluke i o njemu se odvojeno glasuje, ako ga je
podnio predlagatelj odluke ili ako se predlagatelj odluke s
njime saglasio.
Članak 47.
O amanadmanima se glasuje prema redoslijedu članka
prijedloga odluka na koju se odnose.
Ako je na jedan članak prijedloga podneseno više
amandmana, najprije se glasuje o amandmanu prema redosljedu podnošenja.

IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
Članak 48.
Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća po potrebi, a
najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, radnog tijela vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Članak 49.
Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u pravilu pet dana prije sjednice, ako postoje opravdani razlozi
koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti i kraći. Uz
poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda. sav materijal
koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda i zapisnik o radu s
prethodne sjednice.
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Članak 50.
Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti javnosti, materijal za takvu raspravu mora se dostaviti u pismenom obliku ili uručiti na sjednici. O održavanju sjednice
Vijeća bez nazočnosti javnosti odlučuje predsjednik Vijeća.
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz predhodnog
stavka predsjednik Vijeća pozvat će osobe, čija nazočnost
nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim će vijećnike
obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti
javnosti.
1. Dnevni red
Članak 51.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.
Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu prijedlog dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve
predmete iz djelokruga Vijeća što su mu u rokovima i na
način predviđeni Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagači.
Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog reda
uvrstio predmet što ga je bio predložio ovlašteni predlagač
u roku i na način predviđen Poslovnikom, a prediagač
ostane pri svom prijedlogu, o stavljanju prijedloga se odlučuje na sjednici bez rasprave. Isto tako se postupa s prijedlogom što ga ovlašteni predlagač podnese poslije sazivanja
sjednice Vijeća.
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se "za" ili "protiv"
većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
2. Predsjedanje i sudjelovanje u radu
Članak 52.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik.
Predsjednika Vijeća kad je odsutan ili spriječen zamjenjuje potpredsjednik.
Ako su odsutni ili spriječeni predsjednik i zamjenik
Vijećem predsjedava predsjedatelj koga izabere Vijeće. Do
izbora predsjedatelja sjednici Vijeća predsjedava dobno
najstariji vijećnik.
Članak 53.
U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća imaju pravo
sudjelovati svi vijećnici.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i po potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja
vijećnika.
Članak 54.
Sjednici Vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih
glasila i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjedni-
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ca održava bez nazočnosti javnosti.
3. Otvaranje i tijek sjednice
Članak 55.
Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća, potrebno je da je nazočna većina vijećnika.
Nazočnost većine vijećnika se utvrđuje brojanjem ili
prozivanjem vijećnika.
Nazočnost se mora utvrditi:
- na početku sjednice,
- kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
- kad to zatraži najmanje jedna trećina vijećnika.
Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban broj nazočnih otvara sjednicu.
Kad predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu za određeni
dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti ili odgoditi i ako za
njenog trajanja utvrdi da nerna više potrebnog broja nazočnih vijećnika.
O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju vijećnici koji
nisu nazočni.
4. Održavanje reda na sjednici
Članak 56.
Red na sjednici osigurava predsjednik.
Za povredu reda na sjednici predsjednik može izreći
mjere: opomenu ili oduzimanje riječi.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici redovnim mjerama, odredit će se kratak prekid sjednice.
Članak 57.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka Vijeće
može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže određeni dan i
sat o čemu se pismeno izvješćuju sarno vijećnici koji nisu
nazočni.
O prekidu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se bez
rasprave.
Članak 58.
Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu
na prethodnoj sjednici.
Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik sa
prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno zapisnik
koji je izmjenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama
smatra se usvojenim.
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Članak 59.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redoslijedom utvđenim u
dnevnom redu.
U tijeku sjednice Vijeća može se iznijeniti redoslijed
razmatranja pojedinih pitanja.
Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može
dati dopunsko usmeno obrazloženje.
Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, izvjestitelj
radnog tijela ako je potrebno, može i usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.
5. Sudjelovanje u raspravi
Članak 60.
Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku prije rasprave te u tijeku rasprave sve do njezinog
zaključenja.
Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
deset minuta, a predsjednici klubova do petnaest minuta.
Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i
dulje.
Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se
prijavili.
Predsjednik može dopustiti da i mimo reda govori
predstavnik predlagača.
Članak 61.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili
povredi utvrđenog dnevnog reda kao i vijećniku koji zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži daje netočno izložen, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži,
Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.
Članak 62.
O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenje, tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s predloženim
rješenjima.
Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema
više prijavljenih govornika
Članak 63.
Predlagač može svoj prijedlog povući dok o njemu još
nije donesen zaključak.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti na
istoj sjednici.
6. Odlučivanje
Članak 64.
Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave.
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O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se poslije
zaključenja rasprave.
Članak 65.
Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega će
provesti predsjednik uz pomoć dvaju vijećnika koje izabere
Vijeće.
Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 66.
Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i veličine.
Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački listić, koji
kad ispuni stavlja u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne
može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za ili protiv prijedloga.
O tajnom glasovanju vodi se posebno zapisnik.
7. Zapisnik
Članak 67.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivosti stvari ili kada je sa rasprave o nekom predmetu isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.
Članak 68.
Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja
sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika odnosno
predsjedatelja, imena nazočnih vijećnika, imena odsutnih
vijećnika s posebnom napomenom za one koji su svoj
nedolazak ispričali, imena ostalih sudionika na sjednici,
kratak tijek sjednice s nazivom pitanja o kojima se raspravilo i odlučivalo, imena govornika, rezultat glasovanja o
pojedinim pitanjima te naziv svih odluka i dragih akata
donesenih na sjednici.
U zapisnik se unose izlaganja i rasprave kada to vijećnik izričito zahtijeva.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.
X. JAVNOST RADA
Članak 69.
Rad Općinskog vijeća je javan.
Općinsko vijeće izvješćuje javnost o svome radu i radu
svih radnih tijela te stavovima i odlukama koje je usvojilo.
Odluke Općinskog vijeća objavljuju se u "Službenom
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 70.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća općine Bogdanovci objavljen
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u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijernske županije"
broj 14/01 i 06/04.
Članak 71.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko - srijemske
županije.
Klasa: 012-04/05-04/02
Ur.broj: 2196/03-05-04
Bogdanovci, 08. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Samarđić

Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu" ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 26/03,
82/04. i 178/04.) članka 3. Zakona o koncesijama" ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 89/92.), članka 24.
Statuta općine Bogdanovci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01, 09/02, 01/03 i 04/03.),
Općinsko vijeće općine Bogdanovci na drugoj sjednici
održanoj dana 08. srpnja 2005. godine, donosi:

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova u naseljima općine Bogdanovci
I.
Općina Bogdanovci (davatelj koncesije) po provedenom javnom natječaju ("Vukovarske novine" od 17. lipnja
2005. godine) dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova Dimnjačarskom obrtu vlasnika Mato Janeš
iz Otoka, A. Hebranga, 44 (korisnik koncesije).
II.
Dimnjačarski poslovi obavljaju se sukladno Zakonu,
posebnim ugovorom o koncesiji davatelja koncesije i sukladno dogovorenim pravilima davatelja i korisnika koncesije.
III.
Koncesija iz točke I. dodjeljuje se na vrijeme trajanja
od pet godina.
Početak roka od pet godina započinje danom zaključenja ugovora o dodjeli koncesije.
IV.
Za dodjeljenu koncesiju korisnik koncesije plaća općini
Bogdanovci naknadu u visini od 5 % od naplaćenog mjesečnog iznosa.
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Naknada iz stavka 1. plaća se tromjesečno do 15. u
mjesecu za prethodno tromjesečje.
V.
Svi odnosi između davatelja i korisnika koncesije regulirat će se ugovorom o dodjeli koncesije.
Ugovor iz stavka I. obvezno mora sadržavati sve podatke propisane člankom 12, Zakona.
Ugovor o dodjeli koncesiji potpisuje predsjednik općinskog vijeća.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 01. 09. 2005. godine.
Odluka Klasa: 363-01/03-04/11, Ur.br. 2188/07-03-04
od 11. prosinca 2003. godine stavlja se van snage.
Klasa: 363-01/05-04/31
Ur.broj: 2196/03-05-04
Bogdanovci, 08. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Samarđić

Na temelju članka 24. Statuta općine Bogdanovci
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
12/01, 09/02 i 01/03.), Općinsko vijeće općine Bogdanovci
na 02. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2005. godine,
donosi:

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna općine Bogdanovci za 2004. godinu
I.
Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za
2004. godinu.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 400-08/05-04/80
Ur.broj: 2196/03-05-04
Bogdanovci, 08. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Samarđić
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OPĆINA BOROVO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 40 st. 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.), te članka 44 Statuta ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.) na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 02. lipnja 2005. godine,
donosi:

RJEŠENJE
Članak 1.
Bosić Rado, oecc. iz Borova, ul. Glavna 83 imenuje se
za načelnika općine Borovo.
Članak 2.
Rješenje o imenovanju načelnika općine Borovo bit će
objavljeno u "Službenom vjesniku" Vukovarsko srijemske
županije.
Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-3
Borovo, 03. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Na temelju članka 35. a u vezi sa člankom 41. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 33/01.) te članka 28
Statuta ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 12/01.), Općinsko vijeće općine Borovo na 1. redovnoj
sjednici održanoj dana 15. lipnja 2005. godine donosi:

STATUTARNU ODLUKU
Članak 1.
Ovom Statutarnom Odlukom mjenja se članak 45. statuta Općine Borovo, donešenog na 3. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2001. godine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.) koji glasi:
"Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika
svoju dužnost u pravilu obavljaju profesionalno."
Članak 2.
Ostale Odredbe Statuta općine Borovo sie mjenjaju se,
niti se dopunjavaju.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-8
Borovo, 16. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.) te članka 28. Statuta, 34. Poslovnika
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
12/01.), Općinsko vijeće općine Borovo na 1. redovnoj
sjednici održanoj dana 15. lipnja 2005. godine donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama poslovnika o radu
Općinskog vijeća općine Borovo
Članak 1.
Članak 22. st. 4 Poslovnika o radu Općinskog vijeća
općine Borovo, donešenog na sjednici održanoj dana 11.
srpnja 1997 godine ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 10/97.) dopunjava se na način da se
iza riječi "biraju se" dodaje riječi "u pravilu".
Članak 2.
Članak 27. st. 1 Poslovnika mjenja se na način da se
umjesto riječi "četiri" upisuje se riječ "dva".
Članak 3.
Članak 29. st. 1 t. 5 mjenja se na način da se umjesto riječi "četiri" upisuje se riječ "dva".
Članak 4.
Ostale Odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća
općine Borovo ne mjenjaju se, niti se dopunjavaju.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko srijemske županije.
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Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-9
Borovo, 16. lipnja 2005. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Na temelju članka 35. st. 1 t. 3 Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 33/01.) te članka 28. st. 11. 8 Statuta, članak 34. Poslovnika ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.), Općinsko vijeće općine Borovo na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15. lipnja
2005. godine, donosi:

ODLUKU
o imenovanju općinskog poglavarstva
Članak 1.
Imenuje se Općinsko poglavarstvo općine Borovo kako
slijedi:
1. Rado Bosić oecc, predsjednik
2. Duško Drobić, član zadužen za komunalne djelatnosti
3. Dušan Latas, član zadužen za društvene djelatnosti
4. Radoslav Šijaković, član zadužen za položaj i status
umirovljenika
5. Sanja Bosić, član zadužen za posebne projekte i kontakte sa nevladinim udruženjima
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-10
Borovo, 16. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Na temelju članka 35. st. 11. 3 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 33/01.) te članka 28. st. 1. toč. 8.
Statuta, članak 34 Poslovnika ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.), Općinsko vijeće
općine Borovo na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15.
lipnja 2005. godine, donosi:

ODLUKU
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Članak 1.
Duško Drobić - član Općinskog poglavarstva općine
Borovo imenuje se za zamjenika načelnika, koji će ovu
dužnost obavljati profesionalno.
Članak 2.
Zamjenik načelnika općine Borovo imenovan u članak
1. ove Odluke zadužuje se za obavljanje cjelokupne komunalne djelatnosti.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-11
Borovo, 16. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.) te članka 28. st, članka 34 Poslovnika ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
12/01.), Općinsko vijeće općine Borovo na 1. redovnoj
sjednici održanoj dana 15. lipnja 2005. godine, donosi:

ODLUKU
o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća
Članak 1.
Osnivaju se radna tijela općinskog vijeća općine Borovo kako slijedi:
1. Odbor za financije i proračun
2. Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od EN
3. Odbor za javnu nabavu
4. Odbor za društvene djelatnosti
Članak 2.
Imenuju se članovi radnih tijela iz članak 1. ove Odluke kako slijedi;
1. Odbor za financije i proračun
- Lazo Bosić, predsjednik
- Srđan Jeremie, član
- Miloš Erić, član
2. Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od EN
- Siniša Rakazović, predsjednik
- Milisav Cvijanović, član
- Pavle Vujković, član
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- Borislav Nikolić, član
- Milan Poznanović, član
3. Odbor za javnu nabavu
- Dragan Nedić, predsjednik
- Lazo Bosić, član
- Lazić Bosić, član
4. Odbor za društvene djelatnosti
- Danko Nikolić, predsjednik
- Mićun Nenezić, član
- Slobodan Landup, član

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-12
Borovo, 16. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović
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1. Radna mjesta sa PKV-komunalni radnik
2. Radna mjesta sa NSS - komunalni radnik

0,85
0,60

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke o nazivima radnih
mjesta i koeficijentima složenosti poslova u općini Borovo
prestaju važiti odredbe Odluke o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova Klasa: 022-05/02 Ur.br:
2138-08-02-02-22 od dana 04.02.2002 god.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. srpnja 2005. godine.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-13
Borovo, 16. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Na temelju članak 1. i članak 2. Uredbe o izmjenama i
dopunama Uredbe o nazivima radnih mjestima i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 112/01.) te članak 28. st. članak 34. Poslovnika ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.), Općinsko vijeće općine Borovo na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15. lipnja 2005.
godine, donosi:

ODLUKU
o nazivima radnih mjesta i koeficijentima
složenosti poslova
Članak 1.
Nazivi radnih mjesta kao i koeficijenti složenosti poslova u općini Borovo utvrđuju se kako slijedi:
I. Položaji prve vrste
1. Načelnik
1,90
2. Zamjenik načelnika
1,38
3. Tajnik - pročelnik
1,70
II. Položaji druge vrste
1. Voditelj odjeljka računovodstvenih poslova
1,20
III. Položaji treće vrste
1. Voditelj odjeljka stambeno komunalnih poslova 1,05
IV. Radna mjesta treće vrste
2. Informatički referent
3. Administrativni tajnik
0,95
IV. Radna mjesta četvrte vrste

Na temelju članka 3 st. 2 Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.), te članak 28. st. članak 34 Poslovnika ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
12/01.), Općinsko vijeće općine Borovo na 1. redovnoj
sjednici

ODLUKU
o visini naknade članovima općinskog vijeća,
općinskog poglavarstva i osobama koje po službenoj
dužnosti prisustvuju sjednicama
Članak 1.
Novčana naknada članovima općinskog vijeća i općinskog poglavarstva utvrđuje se u neto iznosu od 300,00 kn
mjesečno.
Novčanu naknadu utvrđenu u st. 1 ovoga članka, vijećnici i članovi općinskog poglavarstva ostvaruju kada prisustvuju sjednicama
Članak 2.
Novčanu naknadu u neto iznosu od 300,00 kn po sjednici, ostvaruju osobe koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednicama općinskog vijeća i općinskog poglavarstva:
- načelnik općine,
- tajnik općinskog vijeća,
- zapisničar općinskog vijeća i poglavarstva,
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- izvjestitelji.

Članak 3
Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na naknadu u neto iznosu od 1.100,00 kn mjesečno.
Članak 4.
Predsjednici i članovi radnih tijela vijeća i poglavarstva
ostvaraju pravo na naknadu u neto iznosu od 100,00 kn po
odžanoj sjednici radnog tijela.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o visini naknade članovima vijeća i poglavarstva i osobama koje prisustvuju sjednicama Klasa: 12102/03 Ur. broj: 2188-08-03-03-09 od dana 18. 02. 2003.
godine.
Članak 6.
Odluka stupana snagu danom donošenja, a primjenjuje
se od 01. lipnja 2005. godine.
Članak 7.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-03/1
Ur. broj: 2196/04-03-05-14
Borovo, 16. lipnja 2005. godine

Broj 10

na 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Klasa: 40008/04-01/29, Ur. broj: 2196/05-03-04-82 od dana 22. 12.
2004 god. mijenja se na način da se briše tekst "sanacija
nogometnog igrališta" umjesto kojega se unosi tekst "sanacija nerazvrstanih cesta".
II.
U točki III predmetnog Plana mijenja se vrijednost
predviđena za sanaciju nerazvrstanih cesta na način da se
briše iznos "300.000,00 kn" umjesto kojega se unosi
"400.000,00 kn".
U točki III Plana u cijelosti se briše tekst "sanacija nogometnog igrališta, ukupnoj vrijednosti od 100.000,00 kn".
III.
Ostale točke Plana javne nabave za 2005. godinu ne
mijenjaju se niti se dopunjavaju.
IV.
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave
za 2005. godinu stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko srijemske
županije.
Klasa: 400-08/05-03/2
Ur. broj: 2196/04-03-05-21
Borovo, 30. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 96/03.) članak 28. Statuta
i članak 34. Poslovnika ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 12/01.), Općinsko vijeće općine
Borovo na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 29. lipnja
2005. godine, donosi:

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Plana javne nabave
za 2005. godinu
I.
Točka II Plana javne nabava za 2005. godinu usvojen
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefin. imov.
Rashodi poslovanja

Općinsko vijeće Općine Borovo na 2. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2005. godine sukladno članku 32.
stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 96/03.), te članka 28 . Statuta općine Borovo i članka 34. Pravilnika ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.) donosi:

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2005. GODINU
OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Borovo za 2005. godinu (u daljem
tekstu: Proračun) sastoji se od:
PLAN
4.398.000,00
3.373.000,00

+ POV.
- SMANJ.
+365.000,00
+230.000,00

%
8,3
6,8

NOVI
IZNOS
4.763.000,00
3.603.000,00
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Rashodi za nab. nef. imovine
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
B. RAČUN ZADUŽ. / FINANC.
NETO ZADUŽ. / FINANC.
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽ/FIN.

Stranica 69

1.025.000,00
-

+135.000,00
-

13,2
-

1.160.000,00
-

-

-

-

-

Članak 2.
Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciju utvrdjuju se u računu prihoda i rashoda kako slijedi:

PRORAČUN OPĆINE BOROVO ZA 2005. GODINU

PRIHODI
6
61
611
612
613
614

63
633

634
64
641
642

65
651

652
66
662

IZDACI
3

OPIS

PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD POREZA
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
6111 Porez i prirez na dohodak
Porez na dobit
6121 Porez na dobit od poduzetništva
POREZ NA IMOVINU
6134 Povremeni porezi na imovinu
POREZI NA ROBU I USLUGE
6142 Porez na promet
6145 Porez na koriš. dobara izv.akt.
POTPORE
POTPORE IZ PRORAČUNA
6331 Tekuće potpore iz proračuna
6332 Kapital, potpore iz županij. proračuna
OSTALE POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽ.
6342 Ost. kap. potpore unutar opće države
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
6413 Kamate na oroč.sred.i dopozit po viđenju
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
6421 Naknade za koncesije
6422 Prihodi od zakupa i izna. imovine
6423 Prihod od spom. rente
PRIH. OD ADMIN. PRIST. PO POS. PROP
ADMIN. (UPRAVNE) PRISTOJBE
6512 Županij. grad. i općin. pristojbe
6513 Ostale upravne pristojbe
PRIH. PO POSEBNIM PROPISIMA
6523 Kom. dopr.i dr. nak. utvrđ. poseb. zakonom
OSTALI PRIHODI
KAZNE
6627 Ostale nespomenute kazne
UKUPNO PRIHODI

OPIS
RASHODI
RASHODI POSLOVANJA

PLAN
%

+Povećanje
- Smanjenje

Postotak
%

Novi iznos

4.398.000,00
2.828.000,00
2.428.000,00
2.428.000,00
325.000,00
325000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
833.000,00
533.000,00
333.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00
165.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
20.000,00
137.000,00
3.000,00
570.000,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
560.000,00
560.000,00
2.000,00
2000,00
2.000,00
4.398.000,00

+365.000,00
+170.000,00
+ 168.000,00
+168.000,00

8,3
6,0
6,9
6,9

+2.000,00
+2.000,00

5,0
20,0

+140.000,00
+140.000,00

16,8
26,3

+140.000,00

70,0

+55.000,00

9,7

+55.000,00
+55.000,00

9,8
9,8

+365.000,00

8,3

4.763.000,00
2.998.000,00
2.596.000,00
2.596.000,00
325.000,00
325.000,00
35.000,00
35.000,00
42.000,00
12.000,00
30.000,00
973.000,00
673.000,00
333.000,00
340.000,00
300.000,00
300.000,00
165.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
20.000,00
137.000,00
3.000,00
625.000,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
615.000,00
615.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.763.000,00

PLAN
%

+Povećanje
- Smanjenje

Postotak
%

3.373.300,00 +230.000,00

Novi iznos

6,8 3.603.000,00
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IZDACI
31
311
312
313

32
321

322

323

329

34
343

37
372

38
381
382
4
41
411
42
421
422

OPIS
RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLAĆE
3111 Plaće za redovan rad
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
3121 Ostali rashodi za zaposlene
DOPRINOSI NA PLAĆE
3132 Dop. za zdrav. osigur. na plaće
3133 Doprinos za zapošljavanje na plaće
MATERIJALNI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIM
3211 Nak. za služb. putovanja
3213 Stručna usavršavanja zaposlenika
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
3221 Uredski materijal i ost. mat. rashodi
3223 Energija
3224 Mater. i idjel. za tek. inv. održavanje
3225 Sitni inv. i auto gume
RASHODI ZA USLUGE
3231 Usluge tel. pošte i prijevoza
3232 Usluge tek. invest. održavanja
3233 Usluge promidžbe i informiranja
3234 Komunalne usluge
3237 Intelektualne i osob. usluge
3238 Računalne usluge
3239 Ostale usluge
OST. NESPOM. RASHODI POSLOV.
3291 Nak. za rad pred. i izvršnih tijela
3292 Premija osiguranja
3293 Reprezentacija
3299 Ost. nespom. rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
OSTALI FINANCISJKI RASHODI
3431 Bankarske usluge i usluge plat. prometa
3434 Ost. nespom. fin. izdaci
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.
OSTALE NAK. GRAĐ. I KUĆ. IZ PROR.
3721 Nak. građanima i kućanstvima u novcu
3722 Ost. nak. u naravi (novogodišnji paketići)
DONACIJE I OSTALI RASHODI
TEKUĆE DONACIJE
3811 Tekuće donacije u novcu
KAPITAL. DONACIJE NEPROF.ORGAN.
3821 Kapitalne donacije neprof. organ
RASH. ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE
RASH. ZA NABAVU NEPR. IMOVINE
ZEMLJIŠTE
4111 Ostala zemljišta
RASH. ZA NABAV. PROIZ. DUG. IMOV.
GRAĐEV. OBJEKTI
4214 Ostali građevinski objekti
POSTROJENJA I OPREMA
4221 Uredska oprema i namještaj
4227 Uređaji i oprema za ostale namjene

PLAN
%

Broj 10
+Povećanje
- Smanjenje

1.324.000,00
1.173.300,00
1.173.000,00
35.000,00
35.000,00
116.000,00
104.000,00
12.000,00
910.000,00 +111.000,00
10.000,00
+ 9.500,00
8.000,00
2.000,00
+9.500,00
309.000,00
+5.000,00
32.000,00
-1.000,00
250.000,00
-1.000,00
25.000,00
+7.000,00
2.000,00
426.000,00
+500,00
27.000,00
-500,00
78.000,00
+5.000,00
25.000,00
-5.000,00
211.000,00 +20.000,00
70.000,00
-19.000,00
3.000,00
+3.000,00
12.000,00
-3.000.00
165.000,00 +96.000,00
140.000,00 +98.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
-2.000,00
45.000,00
+8.000,00
45.000,00
+8.000,00
15.000,00
-2.000,00
30.000,00 +10.000,00
149.000,00 +10.000,00
149.000,00 + 10.000,00
124.000,00 +10.000,00
25.000,00
945.000,00 +101.000,00
705.000,00 +92.000,00
705.000,00 +92.000,00
240.000,00
+9.000,00
240.000,00
+9.000,00
1.025.000,00 +135.000,00
15.000,00
+1.000,00
15.000,00
+1.000,00
15.000,00
+1.000,00
480.000,00 +54.000,00
470.000,00 +60.000,00
470.000,00 +60.000,00
10.000,00
-6.000,00
1.000,00
+3.000,00
9.000,00
-9.000,00

Postotak
%

12,2
95,0
475,0
1,6
-3,1
-0,4
28,0
0,1
1,9
6,4
-20,0
9,5
-27,1
100,0
-25,0
58,2
70,0

-40,0
17,8
17,8
-13,3
33.3
6,7
6,7
8,1
10,7
13,1
13,1
3,8,
3,8
13,2
6,7
6,7
6,7
11,2
12,8
12,8
-60,0
300,0
-100,0

Novi iznos
1.324.000,00
1.173.000,00
1.173.000,00
35.000,00
35.000,00
116.000,00
104.000,00
12.000,00
1.021.000,00
19.500,00
8.000,00
11.500,00
314.000,00
31.000,00
249.000,00
32.000,00
2.000,00
426.500,00
26.500,00
83.000,00
20.000,00
231.000,00
51.000,00
6.000,00
9.000,00
261.000,00
238.000,00
5.000,00
15.000,00
3.000,00
53.000,00
53.000,00
13.000,00
40.000,00
159.000.00
159.000,00
134.000,00
25.000,00
1.046.000,00
797.000,00
797.000,00
249.000,00
249.000,00
1.160.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
534.000,00
530.000,00
530.000,00
4.000,00
4.000,00
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IZDACI
45
451

OPIS
RASHODI ZA DOD. ULAG. NA IMOV.
DODATNA ULAG. NA GRAĐ. OBJEK.
4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima
UKUPNO RASHODI

Stranica 71

PLAN
+Povećanje
%
- Smanjenje
530.000,00 +80.000,00
530.000,00 +80.000,00
530.000,00 +80.000,00
4.398.000,00 +365.000,00

Postotak
Novi iznos
%
15,1 610.000,00
15,1 610.000,00
15,1 610.000,00
8,3 4.763.000,00

Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 4.763.000,00 raspoređuju se po
nositeljima i korisnicima prema propisanim klasifikacijama:

PRORAČUN ZA 2005. GODINU
POSEBNI DIO
Broj
konta

VRSTA IZDATAKA

UKUPNO IZDACI:
RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA
Aktivnost: Administrativ. teh. i stručno osoblje
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3111
Plaće za redovan rad
3121
Ostali rashodi za zaposlene
3132
Dop. za zdrav. osiguranje
3133
Doprinosi za zapošljavanje
3211
Službena putovanja
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
3221
Ured. mat. i ost. mat. rashodi
3223
Energija
3224
Mater. i dijel. za tek. i invest. održ.
3225
Sitan inventar
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
Usluge tek. i invest. održavanja
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3234
Komunalne usluge
3237
Intelekt. i osobne usluge
3238
Računalne usluge
3239
Ostale usluge
3292
Premije osiguranja
3293
Reprezentacija
3299
Ostali nespom. rashodi poslovanja
3431
Bankarske usluge i usluge plat. prometa
3434
Ost. nespom financ. izdaci
PROGRAM: GOSPODARSTVO I KOMUNALNA
DJELATNOST
Aktivnost: Javna rasvjeta
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 06 USLUGE
UNAPR. STAN. I ZAJ.
3223
El. energija za javnu rasvjetu
3232
Usluge tek. održ. postrojenja - javna rasvjeta
Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA
3234
Deratizacija i dezinsekcija

Planirano

+Povećanje
- Smanjenje

%

Novi
plan

4.398.000,00
4.026.500,00
1.261.500,00
1.261.500,00
1.261.500,00
873.000,00
24.500,00
104.000,00
12.000,00
8.000,00
1.000,00
29.000,00
7.000,00
25.000,00
2.000,00
26.500,00
18.000,00
25.000,00
6.000,00
24.000,00
3.000,00
9.000,00
5.000,00
13.500,00
3.000,00
13.000,00
30.000,00

+365.000,00
+395.500,00
+36.500,00
+36.500,00
+36.500,00
+6.000,00
+2.000,00
+7.000,00
+5.000.00
-5.000,00
+7.000,00
+3.000,00
+1.500,00
+10.000,00

8,3
9,8
2,9
2,9
2,9
600,0
6,9
28,0
27,8
-20,0
29,2
100,0
11,2
33,3

4.763.000,00
4.422.000,00
1.298.000,00
1.298.000,00
1.298.000,00
873.000,00
24.500,00
104.000,00
12.000,00
8.000,00
7.000,00
31.000,00
7.000,00
32.000,00
2.000,00
26.500,00
23.000,00
-20.000,00
6.000,00
31.000,00
6.000,00
9.000,00
5.000,00
15.000,00
3.000,00
13.000,00
40.000,00

522.000,00
277.000,00

-

-

277.000,00

277.000,00
220.000,00
57.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

-

-

277.000,00
220.000,00
57.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
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Broj
konta

VRSTA IZDATAKA

Planirano

Aktivnost: Održavanje kom. infrastrukture
195.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 06 USL. UNAP.
STAN. I ZAJED.
195.000,00
3234
Sanacija staza na groblju
60.000,00
3234
Sanacija otresnica
30.000,00
3234
Sanacija poljop. puteva
40.000,00
3234
Ozelenjavanje javnih površina
15.000,00
3234
Sanacija deponija smeća
10.000,00
3237
Dosnimavanje grobnih mjesta
40.000,00
PROGRAM. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA
125.000,00
Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela
125.000,00
FUNKCIJAKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 125.000,00
3291
Nak. član. pred. i izvršnih tijela
105.000,00
3291
Nak član. povjerenstava i troškovi lokalnih izbora
20.000,00
PROGRAM: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
149.000,00
Aktivnost: Pomoć građanskima i kućanstvima
149.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 149.000,00
3721
Pomoć obiteljima i kućanstvima
100.000,00
3721
Stipendije i školarine
24.000,00
3722
Ost nak. u naravi (novogod. paketići)
25.000,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU
I DRUŠT. DJELAT.
803.000,00
Aktivnost: Donacije za društvene djelatnosti
563.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 08 KULTURA,
SPORT I RELIGIJA
563.000,00
3811
Tek. donacije vjerskim zajednicama
6.000,00
3811
Tek. donac. Vijeću nac. Manjine
3811
Tek. donac. udrugama i pol. strankama
180.000,00
3811
Tek. donacije sportskim udrugama
187.000,00
3811
Tek. donacije Radio Borovu
120.000,00
3811
Tek. donacije za kult. zabav. manifestacije
70.000,00
Aktivnost: Kapitalne donacije za društvene djelatnosti
240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 08 KULTURA,
SPORT I RELIG.
240.000,00
3821
Kap. donac. zdravstv. organizacijama
3821
Kap. donacije za grad. Parohijskog doma
200.000,00
3821
Kap. donacije za grad. Lovačkog doma
40.000,00
PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA
142.000,00
Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a
142.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 03 JAVNI RED
I SIGURNOST
142.000,00
3811
Tek. donac. DVD-u (5%)
142.000,00
PROGRAM: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.024.000,00
Aktivnost: Kupovina zemljišta
15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 06 USLUGE UNAPR.
STAN I ZAJ.
15.000,00
4111 Ostala zemljišta- proširenje groblja
15.000,00
Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture
470.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 06 USLUGE UNAPR.
STAN. I ZAJ.
470.000,00
4214 Izgradnja parkirališta
280.000,00
4214 Izgradnja pješačkih staza
190.000,00
4314 Izgradnja javne rasvjete
-

Broj 10
+Povećanje
- Smanjenje

%

Novi
plan

-

-

195.000,00

+20.000,00
-20.000,00
+113.000,00
+113.000,00
+113.000,00
+38.000,00
+75.000,00
+10.000,00
+10.000,00
+10.000,00
+10.000,00
-

200,0
-50,0
90,4
90,4
90,4
36,2
375,0
6,7
6,7
6,7
10,0
-

195.000,00
60.000,00
30.000,00
40.000,00
15.000,00
30.000,00
20.000,00
238.000,00
238.000,00
238.000,00
143.000,00
95.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
110.000,00
24.000,00
25.000,00

+92.000,00
+83.000,00

11,5
14,7

895.000,00
646.000,00

+83.000,00
+35.000,00
+48.000,00
+9.000,00

14,7
26,7
3,7

646.000,00
6.000,00
35.000,00
228.000,00
187.000,00
120.000,00
70.000,00
249.000,00

+9.000,00
+9.000,00
+9.000,00
+9.000,00

3,7
6,3
6,3

249.000,00
9.000,00
200.000,00
40.000,00
151.000,00
151.000,00

+9.000,00
+9.000,00
+135.000,00
+1.000,00

6,3
6,3
13,2
6,7

151.000,00
151.000,00
1.159.000,00
16.000,00

+1.000,00
+1.000,00
+60.000,00

6,7
6,7
12,8

16.000,00
16.000,00
530.000,00

+60.000,00
+60.000,00

12,8
-

530.000.00
280.000,00
190.000,00
60.000,00
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konta

VRSTA IZDATAKA

Aktivnost: Nabavka uredske opreme
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA:01 OPĆE JAVNE USLUGE
4221 Računala i računska oprema
4227 Nabavka fotokopirnog stroja
Aktivnost: Dodatna ulaganja na građev. objekte
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 06 USLUGE UNAPREĐ.
STAN I ZAJ.
4511 Sanacija lokalnih cesta
4511 Sanacija igrališta za male sportove
4511 Sanacija stolarije i zgrade Općine
4511 Sanacija Doma kulture
RAZDJEL 02 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ
PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST
Aktivnost: Rashodi za zaposlene
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 09 OBRAZOVANJE
3111 Plaće za zaposlene
3121 Ostali rashodi za zaposlene
Aktivnost: Materijalni rashodi
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 09 OBRAZOVANJE
3213 Tečajevi i stručni ispiti
3223 Gorivo za grijanje Vrtića
3232 Usluge tek.i inv. održavanja
Aktivnost: Nabavka uredske opreme
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 09 OBRAZOVANJE
4221 Nabavka DVD-a za Vrtić
RAZDJEL 03 - PRORAČUNSKI KORISNIK VIJEĆE
NAC. MANJINE
PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST
Aktivnost: Materijalni rashodi
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 08 KULTURA, SPORT
I RELIGIJA
3213 Seminari, savjetovanja i simpozij
3221 Uredski materijal i ost. mater, rashodi
3223 Motorni benzin
3231 Poštarina
3237 Ost. intelek. usluge
3239 Grafičke i tiskarske usluge
3291 Naknade članovima predstav. i izvršnih tijela
3293 Reprezentacija
3299 Ost. nespomenuti rashodi
3431 Usluge platnog prometa
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Planirano

+Povećanje
- Smanjenje

%

Novi
plan

9.000,00
9.000,00
9.000,00
530.000,00

-6.000,00
-6.000,00
+3.000,00
-9.000,00
+80.000,00

6,7
66,7
-100,0
75,7

3.000,00
3.000,00
3.000,00
610.000,00

530.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
336.500,00
336.500,00
310.500,00
310.500,00
300.000,00
10.500,00
25.000,00
25.000,00
22.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

+80.000,00
+100.000,00
-100.000,00
+20.000,00
+60.000,00
+4.500,00
+4.500,00
+4.5000,00
+4.500,00
+4.500,00
-

15,1
33,3
20,0
200,0
1,3
1,3
18,0
18,0
-

610.000,00
400.000,00
100,0
120.000,00
90.000,00
341.000,00
341.000,00
310.500,00
310.500,00
300,000,00
10.500,00
29.500,00
29.500,00
4.500,00
22.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

35.000,00
35.000,00
35.000,00

-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00

-100,0
-100.0
-100,0

-

35.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
5.00,00
6.000,00
3.000,00
15.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00

-35.000,00
-1.000,00
-3.000,00
-1.000,00
-500,00
-6.000,00
-3.000,00
-15.000,00
-1.500,00
-2.000,00
-2.000,00

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

-

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom dnošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko srijemske županije.
Klasa: 400-08/05-03/2
Ur. broj: 2196/04-03-05-23
Predsjednik Općinskog vijeća:
Siniša Rakazović
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OPĆINA GRADIŠTE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 172/03), te članka 28. Statuta općine Gradište
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
11/01) i članka 37. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Gradište, Općinsko vijeće je na svojoj 24.-oj sjednici održanoj dana 23. ožujka 2005. donijelo:

ODLUKU
o osnivanju i ustroju Kataloga informacijama
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva i ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire općina Gradišta, a
u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u
smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija općine
Gradište, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove
Odluke.
Članak 3.
Ovlašteniku prava na informaciju omogućit će se pristup informaciji na jedan od načina navedenih u članku 10.
Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji odredi
Službenik za informacije.

Članak 4.
Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje, a u okviru uredovnog
vremena općinske uprave.
Članak 5.
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen
pristup informaciji izradom preslika dokumenta koji sadrže
traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu
preslika u iznosu od 1,50 kuna po stranici (format A4).
Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup
informaciji uvidom u dokumente dužan je platiti naknadu u
iznosu od 50,00 kuna. U slučaju dostavljanja ovlašteniku
preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine.
Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se u korist
žiro računa općine Gradište broj: 2340009-1813700001,
model 24, poziv na broj 7706- (broj zahtjeva iz upisnika),
svrha doznake naknada za uvid u Katalogu informacija.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

KATALOG INFORMACIJA

Naziv
informacije
Proračun

Status
posjeduje
P
P

Opis
sadržaja
prihodi, rashodi,
financijska građa, primiciizdaci, račun financiranja
proračun s proračunskim
korisnicima

Konsolidirani
proračun

P

Polugodišnje
izvješće o
izvršenju
proračuna
Godišnji
obračun prihoda

P

izvršenje proračuna za
šestomjesečno razdoblje

P

izvršenje proračuna za
fiskalnu godinu

Način
osiguravanja

Vrijeme prava
na pristup

upoznavanje
javnosti, nadzor
financija
upoznavanje
javnosti, nadzor
financija
upoznavanje
javnosti i predst.
tijela

redovita
objava, uvid,
preslika
redovita
objava, uvid,
preslika
uvid,
preslika

cijele
proračunske
godine
cijele
proračunske
godine
cijele
proračunske
godine

upoznavanje
javnosti i predst.
tijela

reodivita
objava, uvid,
preslika

cijele
proračunske
godine

Namjena
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Naziv
informacije
Prostorni plan

Status
posjeduje
P
P

Opis
sadržaja

osnova gradnje

upoznavanje
javnosti,
propisana
obveza
uređuje statut,
odnose iz
nadležnosti lok.
samouprave
izvršenje nabave
tijekom godine
sukladno
proračunu
zakonito
postupanje

P

obavljanje poslova iz
nadležnosti lokalne
samouprave

Opći akti

P

statut, odluke, planovi

Plan javne
nabave

P

na temelju proračuna
sistematizacije, nabave
roba i usluga u
proračunskoj godini
natječaj, ponude,
ostvarivanja, odluke,
ugovori
socijalni program, popis
korisnika

Evidencija
korisnika
socijalnog
programa
općine Gradište

P

P

Namjena

građevinsko područje,
uvjeti gradnje

Zapisnici
Općinskog
vijeća

Javna nabava pojedinačno
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Klasa: 011-01/05-01/01
Urbroj: 2188/12-05-02/01
Gradište, 23. ožujka 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić

Temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" Republike Hrvatske
broj 172/03), te članka 28. Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/01) i
članka 37. Poslovnika Općinskog vijeća općine Gradište,
Općinsko vijeće je na svojoj 24-oj sjednici održanoj dana
23. ožujka 2005. donijelo:

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje
Članak 1.
Pročelnik Općine Gradište Branko Dretvić određuje se
za osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

upoznavanje
javnosti

Način
osiguravanja

Vrijeme prava
na pristup

redovita
objava, uvid,
izvod
uvid,
preslika

bez
ograničenja
bez
ograničenja

redovita
objava, uvid,
preslika

bez
ograničenja

redovita
objava, uvid,
preslika

cijele
proračunske
godine

uvid

cijele
proračunske
godine
cijele
proračunske
godine

uvid

Članak 2.
Službenik za informiranje obavlja poslove u skladu s
člankom 22., stavak 3. i 5. Zakona o pravu na pristup informacijama i to;
- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i
redovito objavljuje informacije, sukladno svom unutarnjem ustroju,
- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima, koji se odnose na općinu Gradište
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u
vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,
- poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija koje posjeduje općina Gradište.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 011-01/05-01/02
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 23. ožujka 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić
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Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001),
te članka 9 i 28 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
dana 03. lipnja 2005. godine, donijelo:

Broj 10

Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 03. lipnja 2005. godine
Predsjedatelj:
Vlatko Smolčić

ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanje
I.
KATARINA STOJANOVIĆ izabire se za predsjednika
Odbora za izbor i menovanje.

1.
2.
3.
4.

II.
Za članove Odbora za izbor i imenovanje izabiru se:
Ivan Dugalić
Antun Validžić
Vlatko Smolčić
Anto Ćaćić

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/01
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 03. lipnja 2005. godine
Predsjedatelj:

Na temelju članka 29 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" županije Vukovarsko-srijemske broj 11/2001),
te članka 10 i 28 Poslovnika općinskog Vijeća ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), općinsko Vijeće je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 03. lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
I.
ANTUN IVANŠIĆ izabire se za predsjednika Općinskog vijeća.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/04

Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001)
te članka 5 i 30 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 03. lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o izboru Mandatne komisije
I.
IVAN DUGALIĆ izabire se za predsjednika Mandatne
komisije.
II.
Za članove Mandatne komisije izabiru se:
1. Franjo Matinac
2. Franjo Babić
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/01
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 03. lipnja 2005. godine
Predsjedatelj:
Silvana Mijatović

Na temelju članka 29 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001),
te članka 10 i 28 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 2.-oj sjednici Općinskog vijeća održanoj
dana 13.lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o izboru potpredsjednika općinskog Vijeća
I.
ĐURĐICA ČOLAKOVAC, izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/04
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 13. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić

Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001),
te članka 9 i 29 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 2.-oj sjednici Općinskog vijeća održanoj
dana 13. lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
I.
IVAN DUGALIĆ izabire se za predsjednika Odbora za
Statut i Poslovnik.

1.
2.
3.
4.

II.
Za članove Odbora za Statut i Poslovnik izabiru se;
Marko Božić
Slavko Durdov
Franjo Matinac
Franjo Babić

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/06
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 13. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić
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dana 13. lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o izboru Odbora za proračun i financije
I.
ANTUN IVANŠIĆ izabire se za predsjednika Odbora
za proračun i financije.
II.
Za članove Odbora za proračun i financije izabiru se:
1. Josip Muhvić
2. Zlatko Đerek
3. Đurđica Čolakovac
4. Mirko Brnada
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/07
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 13. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić

Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001) i
članka 32 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 2.-oj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13.
lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe
I.
ZLATKO ĐEREK izabire se za predsjednika Odbora
za predstavke i pritužbe.
II.
Za članove Odbora za predstavke i pritužbe izabiru se;
1. Antun Validžić
2. Mirko Brnada

Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001) i
članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 2.-oj sjednici Općinskog vijeća održanoj

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
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Klasa: 013-03/05-01/08
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 13. lipnja 2005. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić

Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001) i
članka 11 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 2.-oj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13.
lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o izboru načelnika i zamjenika načelnika
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ODLUKU
o imenovanju članova općinskog Poglavarstva
I.
U Poglavarstvo općine Gradište imenuju se;
1. Srećko Papac
2. Ante Perković
3. Vlado Beblje
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/10
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 13. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić

I.
SREĆKO PAPAC izabire se za načelnika općine Gradište.
II.
Za zamjenika načelnika izabire se ANTE PERKOVIĆ.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 013-03/05-01/09
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 13. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić

Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001) i
članka 12 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 2.-oj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13.
lipnja 2005. godine, donijelo:

Na temelju članka 28 Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2001) i
članka 37 Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj 4/2002), Općinsko vijeće je na 2.-oj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13.
lipnja 2005. godine, donijelo:

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća državnog ureda za reviziju
Članak 1.
Usvaja se izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna općine Gradište za 2004. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 041-01/05-01/01
Urbroj: 2212/06-05-02/01
Gradište, 13. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Ivanšić

Broj 10
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OPĆINA MARKUŠICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 33/01., 60/01., 10/02., 106/03.) članka 23. Statuta općine Markušica ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 14/01., 04/03.) Općinsko vijeće
općine Markušica na sjednici održanoj dana 04. srpnja
2005. godine donosi:

ODLUKU
o Izmjenama i dopuna Statuta općine Markušica
Članak 1.
U Statutu općine Markušica ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 14/01., 04/03.) u članku 1.
točka.c) između riječi "pisma" i riječi "nacionalne" umeću
se riječi "i druga prava srpske".
Članak 2.
Nazivu odjeljka IV. POSEBNE ODREDBE, iza riječi
"ODREDBE" dodaju se riječi "O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISMA SRPSKE NACINALNE MANJINE"
Članak 3.
U članku 8. stavak 1. riječi "Rad Općinskog vijeća odvija se" zamjenjuju se sa riječima "Rad Općinskog vijeća i
Općinskog poglavarstva može se organizirati".
U stavku 2., točki 3. između riječi "zaglavlja" i riječi
"akata" umeće se riječ "općinskih".
Članak 4.
Članak 9. mijenja se i glasi:
"Općina, u skladu sa svojim mogućnostima, financijski
pomaže informativnu i izdavačku djelatnost pripadnika
srpske nacionalne manjine, te pruža financijsku pomoć u
radu kulturno-umjetničkih društava srpske nacionalne manjine."
Članak 5.
Iz članka 9. dodaje se novi pododjeljak:
"2. Ravnopravna službena upotreba nacionalne zastave
i simbola. "
Članak 6.
Članka 10. mijenja se i glasi:
"Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo slobodno isticati svoju nacionalnu zastavu i simbole, zajedno
sa zastavom Republike Hrvatske, na Dan Općine i dane
državnih praznika, te da zastava srpske nacionalne manjine

bude stalno istaknuta na zgradi Općine, zajedno sa zastavom Republike Hrvatske. "
Članak 7.
Iz članka 10. briše se naziv odjeljka i dodaje se novi
pododjeljak:
"3. Vijeće srpske nacionalne manjine općine Markušica"
Članak 8.
Članak 11. mijenja se i glasi:
"Temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ovoga Statuta, pripadnici srpske nacionalne manjine s područja Općine biraju svoje predstavnike
u Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Markušica.
Članovi Vijeća biraju se neposredno, tajnim glasanjem.
Mandat članova Vijeća traje četiri godine.
Članovi Vijeća nemaju obvezajući mandat i nisu opozivi."
Članak 9.
Članak 12. mijenja se i glasi
"U ostvarivanju zadataka i ciljeva utvrđenih zakonom i
ovim Statutom, Vijeće srpske nacionalne manjine ima pravo:
- predlagati mjere za očuvanje, unapređivanje i zaštitu položaja srpske nacionalne manjine,
- podnositi prijedloge općih akata tijelima Općine, kojima
se uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu,
- predlagati kandidate za predstavnike srpske nacionalne
manjine ili za dužnosti u tijelima Općine i tijelima državne uprave, u skladu sa zakonom,
- zahtjevati da bude obaviješteno o svakom pitanju koje se
tiče položaja srpske nacionalne manjine, o kome će raspravljati Općinsko vijeće i njegova radna tijela,
- davati mišljenja i prijedloge o odredbama općih akata
Općinskim tijelima, koja ih donose, a kojima se uređuju
prava i slobode srpske nacionalne manjine,
- davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i
televizijskih postaja namijenjenih srpskoj nacionalnoj
manjini ili programe koji se odnose na manjinska pitanja,
- organizirati savjetovanja."
Članak 10.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Za djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njegovo djelovanje
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(administrativni i slični troškovi), sredstva se osiguravaju u
proračunu Općine."
Članak 11.
Članak 14. mijenja se i glasi:
"Ostala pitanja, u vezi izbora, konstituiranja i rada Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini, detaljno se uređuju Statutom i Poslovnikom Vijeća srpske nacionalne manjine."
Članak 12.
Iz članka 14. mijenja se naziv odjeljka i glasi:
"V OBILJEŽJA, PEČATI I DAN OPĆINE"
Članak 13.
Članak 15. mijenja se i glasi:
Općina može imati svoja obilježja.
Obilježja Općine mogu biti:
a) grb Općine i
b) zastava Općine.
Odluku o izradi grba i zastave Općine donosi Općinsko
vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 14.
Članak 16. mijenja se i glasi:
"Izgled grba i zastave, te način njihovog isticanja i
upotrebe, utvrdit će Općinsko vijeće posebnom odlukom,
uz prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave. "
Članak 15.
Članak 17. mijenja se i glasi:
"Općina ima pečat.
Tijela Općine mogu imati posebne pečate.
Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka, te način njihove upotrebe i čuvanja, uređuju se posebnom odlukom
Općinskog poglavarstva."
Članak 16.
Članak 18. mijenja se i glasi:
"U općini se svečano obilježava 28. kolovoz kao Dan
Općine, svake kalendarske godine.
Toga dana održava se zajednička svečana sjednica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.
U povodu Dana Općine mogu se dodijeliti priznanja
Općine i prirediti druge svečanosti, te razne kulturne i
sportske manifestacije."
Članak 17.
Iz članka 18. dodaje se naziv odjeljka i glasi:
"VI JAVNA PRIZNANJA OPĆINE"
Članak 18.
Članak 19. mijenja se i glasi:
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"Za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja
za razvitak i ugled Općine, te poticanja na aktivnosti koje
su tome usmjerene, Općina može dodjeliti javno priznanje.
Vrste javnih priznanja koje Općina dodjeljuje, njihov
sadržaj i oblik, te kriterij i postupak njihove dodjele uređuju se posebnim aktom Općinskog vijeća."
Članak 19.
Iz članka 19. dodaje se naziv odjeljka i glasi:
"VII USTROJSTVO OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE"
Članak 20.
Dosadašnji članci 20 i 21 se brišu,a članak 22 i 23 postaju članci 20 i 21.
Članak 21.
Dosadašnji Članak 24. postaje Članak 22. mijenja i
glasi:
"Općinsko vijeće ima petnaest članova izabranih na
način određen zakonom.
Pripadnici hrvatskog naroda u Općini Markušica, u
kojoj pripadnici srpske nacionalne manjine čine većinu
stanovništva, imaju pravo na najmanje jednog predstavnika
u Općinskom vijeću.
Ukoliko na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika hrvatskog naroda u Općinskom vijeću, broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja
koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila
ostvarena, u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i ovim Statutom."
Članak 22.
Dosadašnji članci 25., 26., 27. i 28. i postaju članci 23.,
24., 25. i 26.
Članak 23.
Dosadašnji članak 29. postaje Članak 27. i iza riječi
"predsjednika" umeću se riječi "Općinskog vijeća"
Članak 24.
Dosadašnji Članak 30. postaje Članak 28. mijenja i
glasi:
"Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na
sjednici prisutna većina članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih svojih
članova o:
- donošenju Statuta Općine te njegovim izmjenama ili dopunama,
- usvajanju Poslovnika Općinskog vijeća,
- donošenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,
- izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Op-
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ćinskog vijeća,
- izboru i razrješenju općinskog načelnika i članova Općinskog poglavarstva,
- povjerenju općinskom načelniku i članovima Općinskog
poglavarstva i drugim pitanjima određenim zakonom,
ovim Statutom i odlukom Općinskog vijeća."
Članak 25.
Dosadašnji članci 31, 32 i 33 postaju članci 29,30,31.
Članak 26.
Dosadašnji Članak 34. postaje Članak 32. mijenja se i
glasi:
"Općinskog načelnika (u daljem tekstu: načelnik) bira
Općinsko vijeće iz reda svojih članova, u pravilu između
nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile
mandate u Općinskom vijeću, na način i po postupku
utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća, u skladu s ovim
Statutom i zakonom.
Načelnik svoju dužnost može obavljati profesionalno
ili volonterski, a odluku o tome donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih svojih vijećnika, na prijedlog Općinskog poglavarstva ili načelnika."
Članak 27.
Dosadašnji članci 35., 36., 37. i 38. postaju članci 33.,
34., 35. i 36.
Članak 28.
Dosadašnji Članak 39. postaje Članak 37. i iza riječi
«zamjenjuje» umeću se riječi «jedan od njegovih« te iz
riječi «zamjenika» umeću se riječi «kojeg on odredi,«.
Članak 29.
Dosadašnji članci 40., 41., 42., 43., 44., 45. i 46. postaju članci 38., 39., 40., 41., 42., 43. i 44.
Članak 30.
Dosadašnji Članak 47. postaje Članak 45.mijenja se i
glasi:
"Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, u Općini se može ustrojiti Jedinstveni upravni odjel ili
potrebne službe (upravna tijela).
Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko
vijeće, u skladu s ovim Statutom i zakonom."
Članak 31.
Dosadašnji Članak 48. postaje Članak 46. mijenja se i
glasi:
"Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Pročelnika imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju
javnog natječaja."
Iza dosadašnjeg Članka 48. briše se naziv odjeljka !
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Članak 32.
Dosadašnji Članak 49. postaje Članak 47. mijenja se i
glasi:
"Unutarnje ustrojstvo Općinske uprave uređuje se Pravilnikom o radnim mjestima općine Markušica, koji donosi
Općinsko poglavarstvo. Pravilnik mora sadržavati: naziv
svakog radnog mjesta i potreban broj izvršitelja, opis
poslova i radnih zadataka za svako radno mjesto sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova, način
obračuna plaće zaposlenika Općine i druge odredbe propisane aktima Općine i zakonom."
Dodaje se naziv odjeljak:
"VII IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE"
Članak 33.
Dosadašnji Članak 50. postaje Članak 48. mijenja se i
glasi:
"Sve nekretnine i pokretne stvari, te prava koja pripadaju Općini po zakonu čine imovinu Općine.
Imovinom u vlasništvu Općine mora se upravljati, koristiti se i raspolagati poštujući načelo pažnje dobrog domaćina.
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.
Svom imovinom Općine upravlja i raspolaže Općinsko
vijeće u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća."
Iza članka 50. briše se naziv odjeljka.
Članak 34.
Članak 49. glasi:
"Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine su:
1. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko
vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje
koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom."
Članak 35.
Članak 50. glasi:
"Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom.
Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu
ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi,
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vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje
od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko
vijeće u skladu sa zakonom."
Iza novog Članka 50. dodaje se naziv odjeljka
"VII OBLICI KONZULTIRANJE GRAĐANA"
Članak 36.
Iza naziva odjeljka X MJESNA SAMOUPRAVA" dodaje se pododjeljak koji glasi
"a) Osnivanje mjesnih odbora"
Članak 37.
Iza Članka 56. dodaje se novi pododjeljak koji glasi:
b) Postupak za osnivanje ili preustroj mjesnih odbora
Članak 38.
U Članku 55. riječi "osnivaju se" zamjenjuju se s riječima "osnovani su"
Članak 39.
U Članku 57. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. "Inicijativa i prijedlog se podnosi Općinskom vijeću"
Iza Članka 57. u nazivu pododjeljka mijenja se oznaka
pododjeljka i glasi: c)
Članak 40.
U Članku 58. dodaje se stavak 3. i glasi:
"Predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora imaju
pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom
Općinskog vijeća."
Članak 41.
U Članku 59. dodaje se stavak 3. i glasi:
"Konstiruirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora mora
se održati u roku od 30 dana od dana okončanja izbor za
Vijeće mjesnog odbora".
Članak 42.
U Članku 60. riječi "odgovara načelniku" zamjenjuju se
s riječima "odgovoran je Općinskom vijeću i poglavarstvu"
Članak 43.
Članku 62. riječi "može raspustiti" zamjenjuju se s riječima "može predložiti Općinskom vijeću da raspusti"
Članak 44.
Članak 63. mijenja se i glasi:
"Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada
mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru građana, a
potom na suglasnost Općinskom poglavarstvu i vijeću.
Godišnji program rada mjesnog odbora donosi se za
kalendarsku godinu, mora se zasnivati na realnim potreba-
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ma i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.
Vijeće mjesnog odbora može donijeti i četverogodišnji
program rada mjesnog odbora, koji se donosi za period
mandatnog razdoblja vijeća mjesnog odbora.
Program rada mjesnog odbora mora sadržavati popis
aktivnosti, te predviđene izvore i iznose sredstava potrebnih za njihovu realizaciju."
Članak 45.
U Članku 74. riječ "načelnik" zamjenjuje se s riječima
"predsjednik Općinskog vijeća"
Članak 46.
Iza Članka 74. dodaje se novi odjeljak:
"XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA"
s novim člankom 74 a.
Članak 74.a glasi:
"Postupak za promjenu Statuta Općine pokreće se
prijedlogom za promjenu Statuta.
Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti:
- jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća,
- Općinsko poglavarstvo,
- Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se pismeno
predsjedniku Općinskog vijeća.
Postupak pripreme prijedloga i donošenja promjena
Statuta podrobnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća."
Članak 47.
Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik za utvrdi i
objavi pročišćeni tekst Statuta općine Markušica
Članak 48.
Ove izmjene i dopune Statuta općine Markušica stupaju
na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 012-03/05-01-1
Ur. broj: 2188/05-05-01
Markušica, 04. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavoljub Stanisavljević

Na osnovu članka 23. i članka 28. Statuta općine Markušica ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 14/01., 04/03.) Općinsko vijeće općine Markušica na
sjednici održanoj dana 04. srpnja 2005. godine donijelo je:
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Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavoljub Stanisavljević

ODLUKU
o naknadama članovima Općinskog vijeća,
poglavarstva, radnih tijela i drugim osobama
koje bira ili imenuje Općinsko vijeća
ili poglavarstvo.
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuju novčane naknade predsjedniku i članovima Općinskog vijeća, načelniku i njegovu zamjeniku koji dužnost ne obavljaju profesionalno i članovima Općinskog poglavarstva te radnih tijela.
Članak 2.
Članovi Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima, te za pripremu, praćenje i
izvršenje određenih zadaća., imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 170,00 kn po održanoj sjednici.
Naknada predsjedniku Općinskog vijeća iznosi
1.000,00 kuna mjesečno.
Visina naknade određena je u neto iznosu.
Članak 3.
Načelnik koji dužnost ne obavlja profesionalno ima
pravo na mjesečnu novčanu naknadu u paušalnom mjesečnom iznosu od 3.000,00 kuna.
Zamjenik načelnika koji dužnost ne obavlja profesionalno, a kojeg utvrđuje načelnik, ima pravo na mjesečnu
novčanu naknadu u paušalnom mjesečnom iznosu od
2.000,00 kuna.
Član Općinskog poglavarstva koji dužnost ne obavlja
profesionalno za svoj rad u Općinskom poglavarstvu i njegovim radnim tijelima, te za praćenje i izvršenje određenih
zadaća, ima pravo na naknadu u iznosu od 170,00 kn po
održanoj sjednici.
Visina naknade određena je u neto iznosu.
Članak 4.
Sredstva za isplatu novčanih naknada iz ove Odluke
osiguravaju se u Proračunu općine Markušica
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o visini naknade vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje općinsko vijeće ili poglavarstvo na određene
funkcije Klasa: 402-08-97-01-02, Ur. broj: 2188-29-97-01,
od dana 15. listopada 1997. godine.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenje i objavit
će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-01-5
Ur. broj: 2188/05-05-01
Markušica, 04. srpnja 2005. godine
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Na osnovu članka 23. i članka 31. Statuta općine Markušica ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 14/01., 04/03.) Općinsko vijeće općine Markušica na
sjednici održanoj dana 04. srpnja 2005. godine donijelo je:

ODLUKU
o radnim tijelima Općinskog vijeća
Članak 1.
Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i
drugih prijedloga Općinskog vijeća , pripreme rasprave na
sjednicama Općinskog vijeća, praćenja provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata što ih donosi Općinsko vijeće te za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne nadležnosti Općinskog vijeća, Općinsko vijeće općine Markušica (u daljnjem
tekstu: Vijeće) osniva odbore, komisije i druga stalna i
povremena radna tijela.
Članak 2.
Svako radno tijelo Vijeća ima predsjednika, zamjenika
predsjednika i određeni broj članova.
Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se tako da
sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi Vijeća.
U radna tijela se kao članovi mogu imenovati i predstavnici pojedinih organizacija i zajednica odnosno organa
i tijela, te pojedini znanstveni i stručni djelatnici, ali njihov
broj ne može biti veći od broja članova imenovanih iz reda
vijećnika ukoliko ovom ili drugom odlukom nije drugačije
određeno.
Članak 3.
Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela Vijeća imenuju se na vrijeme do isteka mandata Vijeća koje ih je imenovalo.
Predsjednik i članovi radnih tijela Vijeća mogu biti
opozvani i prije isteka vremena na koje su imenovani.

-

Članak 4.
Radna tijela Vijeća su:
Mandatna komisija
Odbor za izbor i imenovanje
Odbor za Statut i Poslovnik
Odbor za Proračun i financije
Komisija za procjenu šteta od el. nepogode
Komisija za procjenu šteta od divljači
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- Komisija za poljoprivredu i privredu
- Komisija za kulturu i sport
- Komisija za popis birača

Članak 5.
Radi rasprave o pojedinim pitanjima, odnosno radi izvršenja drugih zadaća iz samoupravnog djelokruga rada
Općine, Vijeća može, pored radnih tijela iz članka 4. osnivati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju tijela određuje se njegov naziv,
djelokrug rada i nadležnosti te sastav, način rada i mandat
njegovih članova.
Članak 6.
Mandatna komisija
- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika kao i o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika Vijeća
- predlaže odluku o prestanku mandata vijećnika kada se
ispune zakonom predviđeni uvjeti i izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i 2 člana.
Odbor za izbor i imenovanja
- razmatra opća pitanja kadrovske politike i pitanja u svezi
s izborom, imenovanjem i razrješenjem nositelja određenih dužnosti koje bira, imenuje odnosno razrješava Vijeće,
- razmatra prijedloge ovlaštenih predlagatelja za izbor i
opoziv, odnosno imenovanje i razrješenje dužnosnik koje
bira, odnosno imenuje Vijeće, a u vezi ispunjavanja
uvjeta za te dužnosti i o tome daje mišljenje Vijeću,
- predlaže Vijeću izbor i imenovanje, odnosno razrješenje
nositelja određenih dužnosti koje ono bira, imenuje i razrješava,
- predlaže Vijeću kandidate za predsjednike i članove radnih tijela Vijeća,
- razmatra i Vijeću predlaže opće akte o plaćama i drugim
primanjima dužnosnika koje bira ili imenuje Vijeće odnosno naknadama vijećnicima.
Odbor za izbor i imenovanja čine predsjednik i 4 člana.
Članak 7.
Odbor za Statut i poslovnik
- Predlaže izmjene, dopune Statuta i Poslovnika
- ukazuje na potrebu donošenja ili promjene odluka i drugih općih akata,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća u pogledu njihove usklađenosti s ustavom, zakonom i Statutom Općine.
- razmatra akte na koje svoju suglasnost daje Vijeće s

Broj 10

aspekta njihove zakonitosti i o tome daje svoje mišljenje,
- razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja
odluka i drugih općih akata Vijeća,
- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata
Vijeća kada je tim aktima za toovlašten ili kada to
ocijeni potrebnim,
- daje na zahtjev vijećnika, Vijeća i njenih tijela mišljenje u
vezi s primjenom Statuta i Poslovnika Vijeća, odluka i
drugih općih akata,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Odbor za Statut i Poslovnik čine predsjednik, 4 člana.
Članak 8.
Odbor za Proračun i financije
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuje visina poreza, taksa i drugih davanja koja su prihodi
Vijeća
- razmatra prijedlog proračuna Općine i završnog računa
proračuna Općine te druge akte iz oblasti financija,
- obavlja i druge poslove iz područja financija koje joj
povjeri Vijeće.
Odbor za Proračun i financije čine predsjednik i 4 člana.
Članak 9.
Komisija za procjenu šteta od elementarne nepogode
- razmatra stanje na području Općine Markušica te predlaže proglašenje stanje elementarne nepogode
- vrši zaprimanje zahtjeva za utvrđivanje štete, procjenu te
izrađuje konačni izvještaj o elementarnoj nepogodi
Komisija za procjenu šteta od elementarne nepogode
čine predsjednik i 4 člana.
Članak 10.
Komisija za procjenu šteta od divljači
- vrši zaprimanje zahtjeva za utvrđivanje štete, procjenu te
izrađuje konačni izvještaj o pričinjenoj šteti od divljači
Komisija za procjenu šteta od divljači čine predsjednik
i 4 člana.
Članak 11.
Komisija za poljoprivredu i privredu
- razmatra pitanja koja se odnose na stanje u poljoprivredi
i privredi i o njima podnosi svoja mišljenja i prijedloge
Vijeću,
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata Vijeća kojima
se uređuju odnosi u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i drugih privrednih djelatnosti te prati
provođenje utvrđene politike i izvršavanje odluka i drugih akata Vijeća u ovom području,
- razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Vijeća
u području gospodarstva.
Komisiju za poljoprivredu i privredu čine predsjednik i
4 člana.
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Članak 12.
Komisija za prosvjetu, kulturu i sport

- razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i
donošenje odluka i drugih akata u djelatnostima prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta,
- proučava i razmatra problematiku usklađivanja interesa i
ravnomjernog razvitka te utvrđivanja mreže organizacija
i objekata društvene brige o djeci predškolske dobi, osnovnog i srednjeg školstva, kulture, tehničke kulture i
sporta te predlaže poduzimanje tome usmjerenih mjera i
aktivnosti,
- razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Vijeća
u području prosvjete, kulture, fizičke i tehničke kulture.
Komisiju za prosvjetu, kulturu i sport čine predsjednik i
4 člana.
Članak 13.
Komisija za popis birača
- prati stanje biračkih spiskova za područje Općine Markušica
- vrši ovjeru biračkih spiskova
Komisiju za popis birača čine predsjednik i 2 člana.
Članak 14.
Radna tijela rade na način utvrđen Poslovnikom Vijeća.
Članak 15.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za radna
tijela Vijeća obavlja stručna služba općine Markušica
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-01-4
Ur. broj:2188/05-05-01
Markušica, 04. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavoljub Stanisavljević

Na osnovu članka 31. Statuta općine Markušica
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
14/03., 04/03.) Općinsko Vijeće općine Markušica na sjednici održanoj dana 04. srpnja 2005. godine donosi:

RJEŠENJE
o imenovanju članova radnih tijela i predstavnika
Općinskog vijeća općine Markušica
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I.
Imenuju se članovi radnih tijela Općinskog Vijeća Općine Markušica kako slijedi:

1.
2.
3.
4.
5.

Odbor za proračun i financije
Marko Medić, predsjednik
Radenko Bošković, zamj.predsjednika
Ilija Jovanović, član
Zoran Cvetković, član
Mile Drača, član

1.
2.
3.
4.
5.

Komisija za procjenu šteta od elementarne nepogode
Savo Mirković, predsjednik
Dušan Buzaretić, zamj. predsjednika
Miloš Avrić, član
Vojin Nikolić, član
Stanko Petrović, član

1.
2.
3.
4.
5.

Komisija za procjenu šteta od divljači
Tomislav Miljuš, predsjednik
Stanko Maričić, zamj.predsjednika
Stanislav Kojčinović, član
Srđan Marjanović, član
Milan Vasić, član

1.
2.
3.
4.
5.

Komisija za poljoprivredu i privredu
Miroslav Jelača, predsjednik
Budimir Drača, zamj. predsjednika
Miroslav Jurić, član
Predrag Turićanin, član
Radenko Bošković, član

1.
2.
3.
4.
5.

Komisija za kulturu i sport
Marta Tadić, predsjednik
Ognjen Peković, zamj. predsjednika
Milan Vasić, član
Suzana Simić, član
Ilija Jovanović, član

Komisija za popis birača
1. Stevan Cvetković, predsjednik
2. Milan Mijakovac, član
3. Marta Tadić, član
II.
Imenuju se predstavnici Općine Markušica u tijelima
kako slijedi:
Zajedničko vijeće općina-Vukovar
1. Budimir Drača
2. Miroslav Jelača
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III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
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Ur. broj: 2188-05-05-04
U Markušici, 04.srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavoljub Stanisavljević

Klasa: 040-01/05-01-3

OPĆINA NIJEMCI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 28. Statuta općine Nijemci ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01), te
članka 9. Poslovnika općine Nijemci ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj: 16/01), Općinsko vijeće općine Nijemci na svojoj 2. sjednici održanoj 13.
srpnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o dopuni, razrješenju i imenovanju Odbora
za izbor i imenovanje

RJEŠENJE
o dopuni, razrješenju i imenovanju člana
Mandatne komisije
I.
Zvonko Čavka, Nijemci, Kolodvorska 86, razrješuje se
dužnosti člana Mandatne komisije.
II.
Tomislav Subotić, Nijemci, J. J. Strossmayera 7, bira se
za člana Mandatne komisije.

I.
Vladimir Majsinger, Đeletovci, B. Radića 16, razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za izbor i imenovanje.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.

II.
Željko Farago, Đeletovci, H. Žrtava 16, bira se za predsjednika Odbora za izbor i imenovanje.

Klasa: 021-05/05-04/12
Ur.broj: 2188/06-05-04/2
Nijemci, 13. srpnja 2005. godine

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-04/11
Ur.broj: 2188/06-05-04/2
Nijemci, 13. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović

Temeljem članka 28. Statuta općine Nijemci ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01), te
članka 5. Poslovnika općine Nijemci ("Službeni-vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj: 16/01), Općinsko
vijeće općine Nijemci na svojoj 2. sjednici održanoj 13.
srpnja 2005. godine donosi

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović

Temeljem članka 22. Statuta općine Nijemci ("Službeni
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01), te
članka 13. Poslovnika općinskog vijeća općine Nijemci
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj:
16/01), općinsko vijeće općine Nijemci na svojoj 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru dva potpredsjednika Općinskog
vijeća općine Nijemci
I.
Potpredsjednici općinskog vijeća općine Nijemci su:
1. ĐURO ĐURAŠEVIĆ
2. PAVO JURKOVIĆ
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II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 021-05/05-04/13
Ur.broj: 2188/06-05-04-1
Nijemci, 13. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović
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I.
Predsjednik i članovi Odbora za Proračun i financije
su:
1.
2.
3.
4.
5.

STJEPAN STOJAK - predsjednik
STANKO BALIĆ - član
MARTA DŽIGUMOVIĆ - član
PERO DAMJANOVIĆ - član
PAVO JURKOVIĆ - član

II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Temeljem članka 28. Statuta općine Nijemci ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01), te
članka 11. Poslovnika općinskog vijeća općine Nijemci
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj:
16/01), Općinsko vijeće općine Nijemci na svojoj 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2005. godine donosi

Klasa: 021-05/05-04/15
Ur.broj: 2188/06-05-04-1
Nijemci, 13. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović

RJEŠENJE
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

1.
2.
3.
4.
5.

I.
Predsjednik i članovi Odbora za Statut i Poslovnik su:
MARKO ŠIBALIĆ - predsjednik
STANKO BALIĆ - član
ŽELJKO FARAGO - član
ĐURO ĐURAŠEVIĆ -član
BRANIMIR ŽDERIĆ - član

Na temelju članka 45., 46. i 47. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike hrvatske broj: 33/01.), te članka 18., 38. i 39.
Statuta općine Nijemci ("Službeni vjesnik Vikovarskosrijemske županije broj: 12/01), Općinsko vijeće općine
Nijemci, na svojoj sjednici održanoj dana 16. srpnja 2005.
godine donosi

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

ODLUKU
o Imenovanju članova Općinskog poglavarstva
općine Nijemci

Klasa: 021-05/05-04/14
Ur.broj: 2188/06-05-04-1
Nijemci, 13. srpnja 2005. godine

Članak 1.
Za članove Općinskog poglavarstva imenovani su:
1. Ivica Klem - predsjednik
2. Ilija Aleksić - član
3. Zdravko Čulina - član
4. Dragutin Kremer - član
5. Vladimir Majsinger - član

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović

Temeljem članka 28. Statuta općine Nijemci ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01), te
članka 12. Poslovnika Općinskog vijeća općine Nijemci
("Službeni. vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj:
16/01), Općinsko vijeće općine Nijemci na svojoj 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za proračun i financije

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 013-03/05-04/16
Ur.broj: 2188/06-05-04/1
Nijemci, 16. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović
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Na temelju članka 18. Statuta općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01),
Općinsko vijeće općine Nijemci na svojoj sjednici održanoj
dana 16. srpnja 2005. godine donosi

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

ODLUKU
o imenovanju potpisnika žiro računa općine Nijemci

Klasa: 021-05/05-04/18
Ur. broj: 2188/06-05-04/1
Nijemci, 16. srpnja 2005. godine

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 1.
Za potpisnike žiro računa općine Nijemci imenuju se:
IVICA KLEM
ILIJA ALEKSIĆ
ZDRAVKO ČULINA
KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ
MARINA ŠTRANGAR

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 450-02/05-04/17
Ur. broj: 2188/06-05-04/2
Nijemci, 16. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović

Na temelju članka 33. Statuta općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 12/01), te
članka 17. Poslovnika općine Nijemci ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije broj: 16/01), Općinsko vijeće općine Nijemci na svojoj sjednici održanoj dana 16.
srpnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o izboru zamjenika načelnika općine Nijemci
Članak 1.
Za zamjenike načelnika općine Nijemci imenuju se:
2. ILIJA ALEKSIĆ
3. ZDRAVKO ČULINA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj: 58/93), te članku
5. Statuta općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj: 12/01) Općinsko vijeće općine
Nijemci, na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2005.
godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija, te Procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija
Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, te Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađena od strane tvrtke Kontroling d.o.o. Osijek.
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 214-04/01-01/20
Ur.broj: 2188/06-01-01/2
Nijemci, 13. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Krunoslav Marijanović

OPĆINA NUŠTAR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25. Statuta općine
Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije

broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće općine
Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi
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RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti člana Mandatne komisije
općine Nuštar
I.
PETAR ŠUKER razrješuje se dužnosti predsjednika
Mandatne komisije općine Nuštar.
II.
Ovo Rješenje stupa na sangu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 022-05/05-01/454
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić
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Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25. Statuta općine
Nuštr ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće općine
Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti člana Povjerenstva za izbor
i imenovanje općine Nuštar
I.
MARIO ŽOKVIĆ razrješuje se dužnosti predsjednika
Odbora za izbor i imenovanje općine Nuštar.
II.
Ovo Rješenje stupa na sangu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 022-05/05-01/456
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine

Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25. i 35. Statuta
općine Nuštr ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće
općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Mandatne komisije
općine Nuštar
I.
KLARA HOJSAK imenuje se za predsjednika Mandatne komisije općine Nuštar.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 022-05/05-01/455
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25.i 35. Statuta
općine Nuštr ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće
općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005.
godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Povjerenstva za izbor i
imenovanje općine Nuštar
I.
JOSIP IVANKOVIĆ imenuje se za predsjednika Odbora za izbor i imenovanje općine Nuštar.
II.
Ovo Rješenje stupa na sangu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 022-05/05-01/457
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine

Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić
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Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25. i 40. Statuta
općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće
općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva
općine Nuštar
I.
Za članove Općinskog poglavarstva općine Nuštar izabrani su;
- DRAGO EREŠ
- MARIO ŽOKVIĆ
- PETAR ŠUKER
- ŽELJKO MARŠIĆ
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 022-05/05-01/458
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Temeljem članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 33/01),
članka 33. Statuta općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01., 15/01., 9/02. i
6/05.), Općinsko vijeće općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika članova Općinskog
vijeća općine Nuštar
I.
KLARA HOJSAK, JOSIP IVANKOVIĆ, TOMISLAV
TOKIĆ I VID PEZIĆ imenuju se zamjenicima članova
Općinskog vijeća općine Nuštar.
II.
Zamjenicima članova počinje mandat člana Općinskog
vijeća općine Nuštar dana 21. lipnja 2005. godine.

Broj 10

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 022-05/05-01/459
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Temeljem članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područje (regionalne)
samouprave ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj
33/01.), članka 33. stavak 4. Statuta općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.,
15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće općine Nuštar na 2.
sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o mirovanju mandata vijećnika Općinskog
vijeća općine Nuštar
I.
STIPI TOMIĆU iz Nuštra, Petra Svačića 16 C, DRAGI
EREŠU iz Cerića, Bana Mačića 19, MARIU ŽOKVIĆU iz
Nuštra, Križni put 81 i PETRU ŠUKERU iz Nuštra, Frankopanska 2 stavlja se u mirovanje mandat vijećnika Općinskog vijeća općine Nuštar sa danom 21. lipnja 2005. godine, a to iz razloga obnašanja dužnosti člana Općinskog
poglavarsta općine Nuštar.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 022-05/05-01/460
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Temeljem članka 35. stavak 3., članka 41. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25. stavak
6. Statuta općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21.
lipnja 2005. godine donosi
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RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika općine Nuštar
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županije broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće
općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi

I.
DRAGO EREŠ izabran je za zamjenika načelnika Općine Nuštar.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za Statu i Poslovnik

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku' Vukovarsko-srijemske županije.

I.
JOSIP IVANKOVIĆ izabran je za predsjednika, a
KLARA HOJSAK I SUZANA CIKAČ za članove Odbora
za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća općine Nutšar.

Klasa: 022-05/05-01/461
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj 33/01.), članka 34. Statuta općine Nuštar
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj
12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Nuštar
I.
VID PEZIĆ i JOSIP MAGDIĆ izabrani su za potpredsjednike Općinskog vijeća općine Nuštar.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 022-05/05-01/462
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25. i 35. Statuta
općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske

Klasa: 022-05/05-01/463
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
Republike Hrvatske broj 33/01.), članka 25. i 35. Statuta
općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije broj 12/01., 15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće
općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005.
godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za proračun i financije
općine Nuštar
I.
VID PEZIĆ izabran je za predsjednika, a JOSIP IVANKOVIĆ i ANTE MIHALJEVIĆ za članove Odbora za proračun i financije općine Nuštar.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske
županije.
Klasa: 022-05/05-01/464
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić
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Temeljem članka 25. Statuta općine Nuštar ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/01.,
15/01., 9/02. i 6/05.), Općinsko vijeće općine Nuštar na 2.
sjednici održanoj 21. lipnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna
općine Nuštar za 2004. godinu.

Broj 10

čnog ureda Vukovar o obavljenoj reviziji proračuna općine
Nuštar za 2004. godinu.
II.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županje.
Klasa: 022-05/05-01/465
Ur. broj: 2188/07
Nuštar, 21. lipnja 2005. godine

I.
Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju - Podru-

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Pezić

OPĆINA NUŠTAR
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" Republike
Hrvatske broj: 33/01.), članka 42. Statuta općine Nuštar
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj:
12/01., 15/01. 9/02. i 6/05.), te članka 36. Poslovnika
Općinskog poglavarstva ("Službeni vjesnik" Vukovarskosrijemske županije, broj: 16/01.), Općinsko poglavarstvo
Nuštar na sjednici održanoj 24. lipnja 2005. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanj u potpisnika financijske dokumentacije
za žiro-račun Općine Nuštar - kod FINE Vinkovci

IV.
Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje vrijediti Odluka o imenovanju potpisnika na dokumentima žiro-računa općine Nuštar.
Klasa: 022-05/01-01/440
Ur. broj: 2188-07
Nuštar, 24. lipnja 2005. godine.
Načelnik:
prof. Stipe Tomić

I.
Za potpisnike financijske dokumentacija općine Nuštar
imenuju se:
1. STIPE TOMIĆ
2. DRAGO EREŠ
3. PETAR ŠUKER
4. MARIO ŽOKVIĆ
5. ŽELJKO MARŠIĆ
6. ĐURO KORICA

Poglavarstvo općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 30,
lipnja 2005. godine, temeljem članka 14. "Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja prostornih planova ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj: 101/98., 39/04., i
45/04.), članka 42. Statuta općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 12/01., 15/01. i
9/02.) te članka 36, Poslovnika Općinskog poglavarstva
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj:
16/01), donosi

II.
Ovlaštene osobe iz točke 1. ovog Zaključka potpisivanje će vršiti po dvojica.

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju konačnog prijedloga prostornog
plana uređenja općine Nuštar

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i biti
će objavljen u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

I.
Prihvaća se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Prostornog plana uređenja općine Nuštar i utvrđuje konačni
Prijedlog Prostornog plana uređenja općine Nuštar u koji
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će se unijeti Prijedlog Vijeća MO Cerić po kojem je
granica građevinskog područja površine 129,2 Ha identična
po površini prijedlogu Zavoda za prostorno planiranje
Osijek, a razlikuju se pojedini dijelovi granice građevinskog područja.

4. Ministarstvo kulture, Uprava zu zaštitu prirode, Zagreb,
5. Ministarstvo poljoprivrede, Šumarstvu i vodno gospodarstva, Zagreb
Nakon pribavljenih suglasnosti, Vijeće općine donosi
Odluku o Prostornom planu uređenja općine Nuštar.

II.
Utvrđuje, se prijedlog Odluke u donošenju Prostornog
plana uređenja općine Nuštar.

IV.
Ovaj Zaključak stupa mi snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

III.
Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine
Nuštar upućuje se radi ishođenja suglasnost i mišljenja;
1. Županijski zavod za prostorno uređenje, Vukovar,
2. Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
- Služba za prostorno uređenje, Vukovar,
3. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel, Osijek,

Klasa; 022-05/05-01/466
Ur. broj: 2188/07
Nuštar; 30, lipnja 2005. godine.
Načelnik:
Stipe Tomić

OPĆINA VRBANJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 19. Statuta Općine Vrbanja ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/2001) i
članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća Vrbanja, Općinsko
vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 05. srpnja 2005. godine donosi:

ODLUKU
o prihvaćanju Nalaza Državnog ureda za reviziju
Članak 1.
Prihvaća se Nalaz Državnog ureda za reviziju Klasa:
041-01/05-01/19, Ur. broj: 613-18-05-4 od 06. lipnja 2005.
godine a za 2004. godinu.

Članak 2.
OpćinaVrbanja pridržavat će se izvršenja prihoda i
izdataka do visine planirane u Proračunu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana donošenja i bit će objavljena u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije
Klasa: 041-01/05-01/1254
Ur. broj: 2212/08-01/01-05-1
Vrbanja, 05. srpnja 2005. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Željko Žaper
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