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VUKVOARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANA 
 

Temeljem točke III., podtočke 6. Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne 

novine“, broj 04/21) i članka 30. i 41. Statuta 

Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije“, broj 3/18 i 2/20) na 

prijedlog Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske 

županije dana 25. veljače 2021. godine, župan 

Vukovarsko-srijemske županije , donio je  

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA 

AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA 

ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. GODINI 

ZA PODRUČJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 

ŽUPANIJE  

I. 

Ovaj Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2021. godini za područje 

Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: 

Plan operativne provedbe) temeljni je dokument 

koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti 

Vukovarsko-srijemske županije i tijela uključenih u 

provedbu mjera zaštite od požara na području 

Vukovarsko-srijemske županije .  

 

Svi subjekti Plana operativne provedbe obvezni su 

provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele 

godine u području svoje nadležnosti, te time dati 

doprinos u provedbi preventivnih i operativnih mjera 

zaštite od požara.  

II. 

Planom operativne provedbe obvezuju se 

gradonačelnici i općinski načelnici  da: 

 

a) temeljem iskustava iz protekle požarne sezone izvrše 

usklađivanje svih podataka i odrednica u važećim 

planovima zaštite od požara područja za koje su 

nadležni, 

 

b) organiziraju sjednice Stožera civilne zaštite i 

vatrogasnih zapovjedništava te: 

- razmotre stanje zaštite od požara na svom području i 

usvoje Plan rada za ovogodišnju požarnu sezonu, 

- razmotre, razrade i usvoje projekciju korištenja 

osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom 

požarne sezone, 

-  usvoje Plan operativne provedbe programa aktivnosti 

za svoje područje, koji mora biti usklađen s Planom 

angažiranja vatrogasnih snaga na području 

Vukovarsko-srijemske županije , 

- predlože potrebne radnje i odrede pogodne lokalitete 

i prostore na kojima bi se u slučaju potrebe mogla  

uspostaviti odgovarajuća zapovjedna mjesta za 

koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana 

intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na 

teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 

25/01), a izvješće o istome dostave Hrvatskoj 

vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom 

zapovjedniku Republike Hrvatske  

 

c) Izvješća/zapisnike sa održane sjednice Stožera 

civilne zaštite svog područja s vatrogasnim 

zapovjednicima dostave Hrvatskoj vatrogasnoj 

zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku 

Republike Hrvatske i Ravnateljstvu civilne zaštite, 

Službi civilne zaštite. 

 

Rok za izvršenje aktivnosti iz ove točke je odmah po 

donošenju Plana operativne provedbe. 

III. 

Obvezuju se općinska i gradska vijeća da sukladno 

članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(„Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) propišu 

i provedu potrebne mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, a za izvršene mjere koje se 

odnose na zaštitu od požara izrade izvješća, te ista 

dostave Vatrogasnoj zajednici Vukovarsko-srijemske 

županije – županijskom zapovjedniku i Ravnateljstvu 

civilne zaštite, Službi civilne zaštite do 21. svibnja 

2021. godine. 

IV. 

Obvezuju se općinska i gradska vijeća da u proračunu 

planiraju financijska sredstava za održavanje 

vatrogasne tehnike i opreme vatrogasnih postrojbi na 

svom području. 

V. 

Obvezuju se nadležna tijela jedinica lokalne 

samouprave da sustavno prate i nadziru stanja 

odlagališta otpada na svom području (ukoliko ih imaju), 

te trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih 

„divljih“ odlagališta. 

VI. 

Obvezuju se jedinice lokalne samouprave, te nadležna 

javna i komunalna poduzeća kao i  druga nadležna tijela 

da održavaju stalne kontakte, međusobno se 

informiraju o utvrđenim činjenicama, te u slučaju 

potrebe zatraže posebna postupanja u segmentu 

prometa (pojačanja kontrola parkiranih vozila zbog 

osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola 

označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa 
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vatrogasnih vozila), a kako bi se osigurala učinkovita 

provedba mjera zaštite od požara.  

VII. 

Obvezuju se jedinice lokalne samouprave da kroz 

lokalna javna glasila (novine, radiopostaje, televizija, 

društvene mreže, Internet) rade na informiranju 

javnosti te kroz upozorenja i obavijesti zajedno s 

nadležnim Inspektoratom unutarnjih poslova Policijske 

uprave Vukovarsko-srijemske županije dogovaraju 

prioritete i dogovore radnje i postupanja sukladno 

trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od 

nastanka i širenja požara.  

VIII. 

Obvezuju se jedinice lokalne samouprave i Hrvatske 

sume d.o.o. da ažuriraju odnosno izrade planove 

motrenja, čuvanja i ophodnje za svoje područje, te 

provode propisane mjere zaštite od požara na 

ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz 

pružne i cestovne pravce na svom području, te usmjere 

osobitu pozornost na održavanje pristupnih putova za 

interventna vozila. 

Planove motrenja dostaviti Ravnateljstvu civilne 

zaštite, Službi civilne zaštite i Vatrogasnoj zajednici 

Vukovarsko-srijemske županije . 

IX. 

Obvezuju se Hrvatske šume d.o.o. – Uprave šuma u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji da Vatrogasnoj 

zajednici Vukovarsko-srijemske županije dostave 

ažurirane podatke o ugroženosti šuma od požara, 

šumskim zajednicama, šumskim prometnicama, 

motrionicama i prosjecima u digitalnom 

georeferenciranom obliku i podatke o kategoriziranim 

vrijednostima šuma. 

Za potrebe intervencije gašenja požara i izrade šumskih 

prosjeka u akcijama sprječavanja širenja nastalog 

požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama, 

potrebno je planirati, osposobiti i opremiti 

odgovarajućom opremom i sredstvima veze radne ekipe 

šumskih djelatnika, te popis ekipa s opremom i Plan 

angažiranja dostaviti Vatrogasnoj zajednici 

Vukovarsko-srijemske županije – županijskom 

zapovjedniku i Ravnateljstvu civilne zaštite, Služba 

civilne zaštite, odmah po donošenju ovog Plana 

operativne provedbe. 

X. 

Obvezuje se nadležni upravni odjel Vukovarsko-

srijemske županije da planira i snosi troškove dežurstva 

timova hitne medicinske službe izvan redovite 

djelatnosti na mjestima požara po zahtjevu Stožera 

civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. 

XI. 

Obvezuje se Ravnateljstvu civilne zaštite, Služba 

civilne zaštite i Vatrogasna zajednica Vukovarsko-

srijemske županije do 21. svibanj 2021. godine 

organizirati i održati informativno-savjetodavne 

sastanke s predstavnicima jedinica lokalne samouprave 

i Vukovarsko-srijemske županije te drugih subjekata 

zainteresiranih za zaštitu od požara na kojima će se 

razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe 

aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu 

sezonu sukladno obvezana iz Programa aktivnosti.  

XII. 

Obvezuju se svi subjekti iz ovog Plana operativne 

provedbe aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara izvršavati u okviru redovnog poslovanja i 

financirati ih iz redovne djelatnosti.  

XIII. 

Ovaj Plan operativne provedbe stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije . 

 

U Vukovaru, 25. veljače 2021. god. 

KLASA: 810-03/21-01/07 

URBROJ: 2196/1-01-21-1 

 

Župan: 

Božo Galić, dipl. ing. 

 

 

Temeljem  članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od  

požara ("Narodne novine", broj 92/10), izrađena je 

Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Vukovarsko-srijemske županije usvojena 

Zaključkom Županijske skupštine (KLASA: 214-

01/13-01/02 , URBROJ: 2196/1-03-13-2 od 21. ožujka 

2013. godine) i članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-

srijemske županije ("Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije", 3/18 i 2/20), župan Vukovarsko-

srijemske županije 25. veljače 2021. godine, donio je 

 

PROVEDBENI PLAN 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu 

I. 

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području 

Vukovarsko-srijemske županije župan Vukovarsko-

srijemske županije donosi Provedbeni plan 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu (u 

daljnjem tekstu: Provedbeni plan).  

II. 

Za unaprjeđenje zaštite od požara na području 

Vukovarsko-srijemske županije potrebno je u 2021. 

godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i 

urbanističke mjere:  

 

1. Organizacijske mjere  

 

1.1. Vatrogasne postrojbe  
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a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz 

Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Vukovarsko-srijemske županije osigurati 

potreban broj operativnih vatrogasaca. 

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine, pravne osobe 

 

b) U središnjim DVD-ima organizirati vatrogasna 

dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna 

operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita 

prostorna pokrivenost  općine/grada u slučaju požara. 

Osigurati funkcioniranje vatrogasnih operativnih 

centara sa stalnim dežurstvom i dojavom požara na 

telefonski broj 112 ili 193 za područje cijele Županije.  

 

Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, pravne osobe, 

Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske     

županije 

 

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i 

osposobljenosti javnih vatrogasnih  postrojbi, 

dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne 

zajednice na području Vukovarsko-srijemske županije.  

 

Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Vukovarsko-

srijemske županije 

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara  

 

Jedinice lokalne samouprave s područja Županije, koje 

to još nisu učinile, dužne su organizirati dimnjačarsku 

službu na svom području sukladno važećim propisima.  

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine 

 

2. Tehničke mjere 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  

 

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti 

sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih 

postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za 

vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem prostora. 

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine, pravne osobe koje 

imaju vatrogasne postrojbe, 

Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije 

 

b) Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u 

točki 2. podtočki 2.1.a) ovoga Provedbenog plana. 

 

Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Vukovarsko-

srijemske županije  

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja  

 

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od 

trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do 

lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno 

pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj 

stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za 

potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u 

tehničkom smislu osigurati trajno učinkovito 

funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara i dojave 

požara na broj 193 ili 112. 

  

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine, pravne osobe koje 

imaju vatrogasne postrojbe, 

Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije 

 

3. Urbanističke mjere  

 

3.1. U postupku donošenja prostorno-planske 

dokumentacije (u provedbenim odredbama) ovisno o 

razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere 

zaštite od požara sukladno važećim propisima.  

 

Izvršitelj zadatka:   gradovi i općine, županija  

 

3.2. U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih 

većih naselja sustavno poduzimati potrebne mjere kako 

bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u 

svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima 

pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih 

pristupa i putova evakuacije.  

 

Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju javnim 

cestama sukladno važećim propisima,gradovi, općine, 

pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih 

kompleksa 

 

3.3.   Osigurati minimalne količine vode za gašenje 

požara i tlak  

Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno 

potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u 

hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 

  

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine, pravne osobe  

 

3.4.Hidrantska mreža za gašenje požara  

Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti i 

održavati u skladu s važećim propisima.  

 

Izvršitelj zadatka: gradovi, općine i pravne osobe koje 

se bave djelatnošću javne vodoopskrbe         

 

3.5.Ostali izvori vode za gašenje požara  

Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe 

do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju 

potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode 

za potrebe gašenja požara.  

Izvršitelj zadatka:   gradovi, općine i Hrvatske vode  

 

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada  

 

a)  Otpad se, sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19) smije skladištiti, oporabljivati i/ili 
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zbrinjavati samo u građevinama i uređajima  određenim 

za tu namjenu na propisani način. Sva odlagališta 

otpada koja ne zadovoljavaju uvjete sukladno Zakonu i 

podzakonskim aktima, potrebno je sanirati i zatvoriti. 

Do odlagališta je potrebno osigurati vatrogasni pristup. 

Na odlagalištima je obvezna primjena propisa kojima je 

regulirana zaštita na radu i zaštita od požara.  

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine, pravne osobe koje 

upravljaju odlagalištima, te pravne  

     osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost  

 

b)   U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada 

osigurati gašenje požara u najkraćem 

mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe koja će 

pristupiti gašenju na siguran način.  

 

Izvršitelj zadatka:  pravne osobe koje upravljaju 

odlagalištima otpada  

 

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od 

požara na otvorenom prostoru  

 

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju 

zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je 

urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, 

posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.  

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi, općine, županija  

 

b)   Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, 

televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i 

redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na 

potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od 

požara.  

 

Izvršitelj zadatka:  VZ Vukovarsko-srijemske županije, 

gradovi, općine, županija  

 

d)   Organizirati savjetodavne sastanke sa svim 

sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od 

požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, 

vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, 

stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se 

pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, 

šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te 

inspektorima zaštite od požara PU Vukovarsko-

srijemske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi 

se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na 

najmanju moguću mjeru.  

 

Izvršitelj zadatka: gradovi i općine,VZ Vukovarsko-

srijemske županije,županija   

 

e)  Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje 

rudina, živica i međa, poljskih  putova i kanala 

sukladno važećim propisima.  

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine   

f) Obvezno je redovito  čišćenje vodotoka i 

melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.  

 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode za regulacijske i 

zaštitne vodne građevine te za građevine za osnovnu 

melioracijsku odvodnju, a za građevine za detaljnu 

melioracijsku odvodnju županija  

 

g)  Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu 

koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru 

moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za 

vatrogasna vozila održavati prohodnima.  

 

Izvršitelj zadatka:  gradovi i općine, pravne osobe koje 

obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne osobe 

koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve 

vode za gašenje požara  

 

h)   Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, 

županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom 

uz cestu.  Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i 

pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 

sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga 

je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od 

lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle 

izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo 

širenje.  

 

Izvršitelj zadatka:  Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske 

ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Vukovarsko-

srijemske županije, gradovi i općine 

 

i)   Obvezno je  čistiti pojas uz željezničku prugu od 

lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi  

 mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.  

 

Izvršitelj zadatka:  Hrvatske željeznice  

III. 

Nadležno upravno tijelo Vukovarsko-srijemske 

županije upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog 

plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao 

izvršitelji pojedinih zadataka.  

IV. 

Sredstva za provedbu obveza Vukovarsko-srijemske 

županije koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, 

osigurat  će se Proračunom izvršitelja zadatka.  

V. 

Provedbeni planovi unaprjeđenja zaštite od požara 

jedinica lokalne samouprave na području Vukovarsko-

srijemske županije za 2021. godinu donose se na 

temelju ovoga Provedbenog plana.   

VI. 

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara Vukovarsko-

srijemske županije dostavlja se Nacionalnom odboru za 
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preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu 

državne uprave za vatrogastvo.  

VII. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja, 

a biti će objavljen u "Službenom vjesniku" 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

U Vukovaru, 25.veljače 2021. god. 

KLASA: 810-03/21-01/04 

URBROJ: 2196/1-01-21-1 

 

Župan: 

Božo Galić, dipl. ing. 

 

 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske 

županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije, broj 03/18. i 02/20), a sukladno odredbama 

Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 

70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno 

Zakon (“Narodne novine” broj 121/14.) i Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba 

(“Narodne novine” broj 26/15.),  župan Vukovarsko-

srijemske županije donosi 

 

PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika 

o financiranju javnih potreba Vukovarsko-

srijemske županije 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom izmjenjuje i dopunjuje Pravilnik 

o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske 

županije (KLASA: 230-01/16-01/05, URBROJ: 

2196/1-01-16-1 od 18. ožujka 2016. godine i KLASA: 

230-01/16-01/05, URBROJ: 2196/1-01-19-2 od 28. 

siječnja 2019. godine). 

Članak 2. 

U članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 „Nadležni upravni odjel Županije dužan je 

dostaviti tekst javnog natječaja Uredu za udruge kako 

bi se objavio na mrežnoj stranici Ureda za udruge.“  

Članak 3. 

U članku 23. stavku 2. iza zadnje riječi „projekta“ briše 

se točka te se dodaje zarez i sljedeći tekst: 

„osim ako se ne radi o javnom natječaju koji se provodi 

u dvije ili više razina procjene te ako posebnim 

propisom nisu određeni duži rokovi.” 

 

Članak 4. 

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga 

neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju 

biti obaviještene pisanim putem u roku od najviše osam 

radnih dana od dana donošenja odluke, nakon čega 

imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, 

podnijeti prigovor nadležnom upravnom odjelu 

Županije koji će u roku od tri dana od primitka 

prigovora odlučiti o istome.“ 

Članak 5. 

U članku 30. stavku 2. iza brojke „8“ dodaje se riječ: 

„radnih“. 

Članak 6. 

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:  

 „U slučaju da Županiji niti jedan od Uredbom 

predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može 

utvrditi i drukčiji model plaćanja.“ 

Članak 7. 

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Korisnik financiranja će Županiji, najkasnije u roku od 

30 dana od primitka zahtjeva, osim u iznimnim, jasno 

obrazloženim slučajevima, sukladno uputama davatelja 

financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose 

uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva 

neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.“ 

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske 

županije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske 

županije: www.vusz.hr i u „Službenom vjesniku“  

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 230-01/16-01/05 

URBROJ: 2196/1-01-21-3 

Vukovar, 18. veljače 2021. godine 

 

Župan: 

Božo Galić, dipl. ing. 
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Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim 

klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 

stvaratelja i primatelja akata (“Narodne novine” 

Republike Hrvatske, broj 38/88), župan Vukovarsko-

srijemske županije donosi 

 

RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim 

oznakama ustanova s javnim ovlastima 

Članak 1. 

Dopunjuje se Rješenje o brojčanim oznakama ustanova 

s javnim ovlastima “Službeni vjesnik” Županije, broj: 

8/99. i to: 

 

BROJČANE OZNAKE NAZIV USTANOVE 

2188/05-JT-1 Dječji vrtić Markušica, 

Markušica, 

V.S.Karadžića 3a 

Članak 2. 

Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 035-02/21-01/02 

URBROJ: 2196/1-01-21-2 

Vukovar, 23. veljače 2021. godine 

 

Župan: 

Božo Galić, dipl. ing. 

 

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim 

klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 

stvaratelja i primatelja akata (“Narodne novine” 

Republike Hrvatske, broj 38/88), župan Vukovarsko-

srijemske županije donosi 

 

RJEŠENJE 

o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova 

s javnim ovlastima 

Članak 1. 

Dopunjuje se Rješenje o brojčanim oznakama ustanova 

s javnim ovlastima “Službeni vjesnik” Županije, broj: 

8/99. i to: 

 

BROJČANE OZNAKE NAZIV USTANOVE 

2196/01-JT-7 Vodovod grada 

Vukovara d.o.o. za 

vodoopskrbu i 

odvodnju, Vukovar, 

Jana Bate 4 

Članak 2. 

Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 035-02/21-01/01 

URBROJ: 2196/1-01-21-2 

Vukovar, 18. veljače 2021. godine 

 

Župan: 

Božo Galić, dipl. ing. 
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OPĆINA BABINA GREDA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne 

novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. i 53. 

Statuta Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik Vukovarsko 

– srijemske županije“ br. 11/09,04/13, 03/14, 01/18, 

13/18, 27/18, pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20) i članka 

45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Sl. Vjesnik 

Vukovarsko – srijemske županije” br. 16/09 i 01/18), 

Općinsko vijeće na 30. sjednici održanoj dana  21. 

veljače, 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

BABINA GREDA ZA PERIOD OD 01.01. DO 

31.12.2020.GODINE 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Općine Babina 

Greda za period od 01.01. do 31.12.2020. godine (u 

daljnjem tekstu: godišnji obračun proračuna). 

Članak 2. 

Prihodi i izdaci po grupama, utvrđuju se u Bilanci 

prihoda i izdataka za period od 01.01. do 31.12.2020. 

godine, kako je iskazano u Bilanci koja je sastavni dio 

ove Odluke o godišnjem obračunu proračuna kako 

slijedi: 

 

 

Izvještaj o izvršenju proračuna 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

   

                  

Račun / opis Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Tekući plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks  4/1 Indeks  4/3 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 6 

6 Prihodi poslovanja                                                                                   9,671,744.43 17,296,695.00 16,140,740.00 15,513,047.45 160.40% 96.11% 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                             339,719.88 385,000.00 872,500.00 608,953.84 179.25% 69.79% 

 UKUPNI PRIHODI 10,011,464.31 17,681,695.00 17,013,240.00 16,122,001.29 161.04% 94.76% 

3 Rashodi poslovanja                                                                                   7,163,748.17 8,120,010.00 6,628,855.00 6,395,686.88 89.28% 96.48% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                              3,754,522.02 10,920,600.00 9,743,300.00 9,788,437.29 260.71% 100.46% 

 UKUPNI RASHODI 10,918,270.19 19,040,610.00 16,372,155.00 16,184,124.17 148.23% 98.85% 

 VIŠAK / MANJAK -906,805.88 -1,358,915.00 641,085.00 -62,122.88 6.85% -9.69% 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA       

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                         0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                      21,855.30 24,000.00 24,000.00 22,956.61 105.04% 95.65% 

 NETO ZADUŽIVANJE -21,855.30 1,976,000.00 -24,000.00 -22,956.61 105.04% 95.65% 

 UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA 0.00 0.00 0.00 0.00   

 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / 

RASPOREDITI 0.00 -617,085.00 -617,085.00 0.00 0.00% 0.00% 
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VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U 

PRETHODNIM GODINAMA       

 REZULTAT GODINE -928,661.18 0.00 0.00 -85,079.49 9.16% 0.00% 

 

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

   

Račun / opis 

Izvršenje 

2019. 

Izvorni plan 

2020. 

Tekući plan 

2020. 

Izvršenje 

2020. 

Indeks  

4/1 

Indeks  

4/3 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 6 

6 Prihodi poslovanja                                                                                   9,671,744.43 17,296,695.00 16,140,740.00 15,513,047.45 160.40% 96.11% 

61 Prihodi od poreza                                                                                    7,053,644.37 7,170,895.00 7,080,545.00 7,093,275.21 100.56% 100.18% 

611 Porez i prirez na dohodak                                                                            6,812,549.86 6,920,895.00 6,788,545.00 6,799,678.53 99.81% 100.16% 

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                                      6,546,063.23   6,518,199.17 99.57% 0.00% 

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                                                 266,486.63   536,025.15 201.15% 0.00% 

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                                                 -254,545.79 0.00% 0.00% 

613 Porezi na imovinu                                                                                    206,438.66 220,000.00 270,000.00 272,089.00 131.80% 100.77% 

6134 Povremeni porezi na imovinu                                                                          206,438.66   272,089.00 131.80% 0.00% 

614 Porezi na robu i usluge                                                                              34,655.85 30,000.00 22,000.00 21,507.68 62.06% 97.76% 

6142 Porez na promet                                                                                      30,538.45   21,507.68 70.43% 0.00% 

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                                                 4,117.40    0.00% 0.00% 

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 937,324.25 8,661,800.00 7,800,695.00 7,170,532.32 765.00% 91.92% 

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 514,770.41 961,800.00 693,300.00 634,613.47 123.28% 91.54% 

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 63,250.00   268,328.85 424.24% 0.00% 

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 451,520.41   366,284.62 81.12% 0.00% 

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 169,213.10 300,000.00 124,000.00 123,549.27 73.01% 99.64% 

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 169,213.10   123,549.27 73.01% 0.00% 

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 253,340.74 7,400,000.00 6,983,395.00 6,412,369.58 2531.12% 91.82% 

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 253,340.74   6,412,369.58 2531.12% 0.00% 

64 Prihodi od imovine                                                                                   399,106.66 367,000.00 342,000.00 320,738.74 80.36% 93.78% 

641 Prihodi od financijske imovine                                                                       18.73 1,000.00 1,000.00 19.38 103.47% 1.94% 

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                     18.73   19.38 103.47% 0.00% 

642 Prihodi od nefinancijske imovine                                                                     399,087.93 366,000.00 341,000.00 320,719.36 80.36% 94.05% 

6421 Naknade za koncesije                                                                                 86,893.53   89,613.53 103.13% 0.00% 

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                           311,958.07   230,402.39 73.86% 0.00% 
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6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                          236.33   703.44 297.65% 0.00% 

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada          1,269,334.15 1,082,000.00 909,000.00 919,186.03 72.41% 101.12% 

651 Upravne i administrativne pristojbe                                                                  125,940.49 150,000.00 150,000.00 150,286.84 119.33% 100.19% 

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 125,940.49   150,286.84 119.33% 0.00% 

652 Prihodi po posebnim propisima                                                                        575,317.80 352,000.00 219,000.00 187,638.68 32.61% 85.68% 

6522 Prihodi vodnog gospodarstva                                                                          66,096.56   48,408.87 73.24% 0.00% 

6524 Doprinosi za šume                                                                                    408,772.28   52,134.54 12.75% 0.00% 

6526 Ostali nespomenuti prihodi                                                                           100,448.96   87,095.27 86.71% 0.00% 

653 Komunalni doprinosi i naknade                                                                        568,075.86 580,000.00 540,000.00 581,260.51 102.32% 107.64% 

6531 Komunalni doprinosi                                                                                  116,862.91   40,918.71 35.01% 0.00% 

6532 Komunalne naknade                                                                                    451,212.95   540,341.80 119.75% 0.00% 

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                         12,335.00 15,000.00 8,500.00 9,315.15 75.52% 109.59% 

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                               12,335.00 15,000.00 8,500.00 9,315.15 75.52% 109.59% 

6615 Prihodi od pruženih usluga                                                                           12,335.00   9,315.15 75.52% 0.00% 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                             339,719.88 385,000.00 872,500.00 608,953.84 179.25% 69.79% 

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                                  312,772.11 355,000.00 852,500.00 588,047.61 188.01% 68.98% 

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                        312,772.11 355,000.00 852,500.00 588,047.61 188.01% 68.98% 

7111 Zemljište                                                                                            312,772.11   588,047.61 188.01% 0.00% 

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                    26,947.77 30,000.00 20,000.00 20,906.23 77.58% 104.53% 

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                             26,947.77 30,000.00 20,000.00 20,906.23 77.58% 104.53% 

7211 Stambeni objekti                                                                                     26,947.77   20,906.23 77.58% 0.00% 

3 Rashodi poslovanja                                                                                   7,163,748.17 8,120,010.00 6,628,855.00 6,395,686.88 89.28% 96.48% 

31 Rashodi za zaposlene                                                                                 2,244,146.26 1,590,620.00 1,529,975.00 1,494,559.36 66.60% 97.69% 

311 Plaće (Bruto)                                                                                        1,836,866.19 1,314,682.00 1,266,000.00 1,246,414.28 67.86% 98.45% 

3111 Plaće za redovan rad                                                                                 1,836,866.19   1,246,414.28 67.86% 0.00% 

312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                          65,270.00 58,500.00 58,500.00 44,816.56 68.66% 76.61% 

3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                          65,270.00   44,816.56 68.66% 0.00% 

313 Doprinosi na plaće                                                                                   342,010.07 217,438.00 205,475.00 203,328.52 59.45% 98.96% 

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          335,296.59   203,328.52 60.64% 0.00% 

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                             6,713.48    0.00% 0.00% 

32 Materijalni rashodi                                                                                  2,949,870.39 3,765,640.00 3,294,780.00 3,116,104.72 105.64% 94.58% 

321 Naknade troškova zaposlenima                                                                         152,397.66 52,060.00 33,080.00 25,814.83 16.94% 78.04% 

3211 Službena putovanja                                                                                   10,343.69   2,939.43 28.42% 0.00% 

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               20,353.97   19,125.40 93.96% 0.00% 
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3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     121,700.00   3,750.00 3.08% 0.00% 

322 Rashodi za materijal i energiju                                                                      481,243.14 464,000.00 420,000.00 375,489.56 78.02% 89.40% 

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       148,893.92   75,349.73 50.61% 0.00% 

3223 Energija                                                                                             321,499.58   269,979.92 83.98% 0.00% 

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            10,849.64   30,159.91 277.98% 0.00% 

323 Rashodi za usluge                                                                                    1,846,311.29 2,683,080.00 2,370,700.00 2,257,737.99 122.28% 95.24% 

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   89,480.44   104,110.78 116.35% 0.00% 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           1,075,506.07   1,317,747.30 122.52% 0.00% 

3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                      211,382.20   141,836.27 67.10% 0.00% 

3234 Komunalne usluge                                                                                     177,291.22   243,532.71 137.36% 0.00% 

3235 Zakupnine i najamnine                                                                                22,560.00   22,560.00 100.00% 0.00% 

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    1,950.00   33,940.02 1740.51% 0.00% 

3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                        175,090.01   289,597.84 165.40% 0.00% 

3238 Računalne usluge                                                                                     93,051.35   104,413.07 112.21% 0.00% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         9,623.51 10,000.00 10,000.00 11,514.47 119.65% 115.14% 

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         9,623.51   11,514.47 119.65% 0.00% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                460,294.79 556,500.00 461,000.00 445,547.87 96.80% 96.65% 

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              147,571.85   177,877.64 120.54% 0.00% 

3292 Premije osiguranja                                                                                   42,157.36   47,081.82 111.68% 0.00% 

3293 Reprezentacija                                                                                       68,873.20   46,029.29 66.83% 0.00% 

3294 Članarine i norme 8,826.88   33,325.86 377.55% 0.00% 

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                192,865.50   141,233.26 73.23% 0.00% 

34 Financijski rashodi                                                                                  171,512.02 230,900.00 243,500.00 234,349.56 136.64% 96.24% 

342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                3,399.57 4,900.00 2,500.00 2,458.94 72.33% 98.36% 

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 

s 3,399.57   2,458.94 72.33% 0.00% 

343 Ostali financijski rashodi                                                                           168,112.45 226,000.00 241,000.00 231,890.62 137.94% 96.22% 

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            13,686.33   15,318.19 111.92% 0.00% 

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               154,426.12   216,572.43 140.24% 0.00% 

35 Subvencije                                                                                           300,590.45 900,000.00 223,750.00 223,750.00 74.44% 100.00% 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     255,000.00 200,000.00 180,000.00 180,000.00 70.59% 100.00% 

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     255,000.00   180,000.00 70.59% 0.00% 

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                45,590.45 700,000.00 43,750.00 43,750.00 95.96% 100.00% 

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                           45,590.45   43,750.00 95.96% 0.00% 

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                717,840.65 752,000.00 707,000.00 712,474.21 99.25% 100.77% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                  717,840.65 752,000.00 707,000.00 712,474.21 99.25% 100.77% 
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3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              483,276.54   526,013.97 108.84% 0.00% 

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             234,564.11   186,460.24 79.49% 0.00% 

38 Ostali rashodi                                                                                       779,788.40 880,850.00 629,850.00 614,449.03 78.80% 97.55% 

381 Tekuće donacije                                                                                      741,100.00 821,100.00 585,100.00 573,914.94 77.44% 98.09% 

3811 Tekuće donacije u novcu                                                                              741,100.00   573,914.94 77.44% 0.00% 

382 Kapitalne donacije                                                                                   35,240.13 34,750.00 34,750.00 30,716.59 87.16% 88.39% 

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                        35,240.13   30,716.59 87.16% 0.00% 

386 Kapitalne pomoći                                                                                     3,448.27 25,000.00 10,000.00 9,817.50 284.71% 98.18% 

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u 

javnom sek 3,448.27   9,817.50 284.71% 0.00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                              3,754,522.02 10,920,600.00 9,743,300.00 9,788,437.29 260.71% 100.46% 

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                   152,208.49 235,000.00 20,500.00 20,500.00 13.47% 100.00% 

412 Nematerijalna imovina                                                                                152,208.49 235,000.00 20,500.00 20,500.00 13.47% 100.00% 

4126 Ostala nematerijalna imovina                                                                         152,208.49   20,500.00 13.47% 0.00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                     2,970,194.14 10,585,600.00 9,652,800.00 9,697,993.64 326.51% 100.47% 

421 Građevinski objekti                                                                                  2,851,554.09 10,330,000.00 9,485,200.00 9,574,117.89 335.75% 100.94% 

4212 Poslovni objekti                                                                                     1,244,882.26   7,331,505.88 588.93% 0.00% 

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                          326,224.94   4,500.00 1.38% 0.00% 

4214 Ostali građevinski objekti                                                                           1,280,446.89   2,238,112.01 174.79% 0.00% 

422 Postrojenja i oprema                                                                                 118,640.05 225,600.00 137,600.00 123,875.75 104.41% 90.03% 

4221 Uredska oprema i namještaj                                                                           29,848.21   14,196.50 47.56% 0.00% 

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         88,791.84   109,679.25 123.52% 0.00% 

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  30,000.00 30,000.00  0.00% 0.00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                632,119.39 100,000.00 70,000.00 69,943.65 11.06% 99.92% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           632,119.39 100,000.00 70,000.00 69,943.65 11.06% 99.92% 

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           632,119.39   69,943.65 11.06% 0.00% 

       

 

Prihodi i rashodi prema izvorima 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

    

Račun / opis Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Tekući plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks  4/1 Indeks  4/3 

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6 

 SVEUKUPNI PRIHODI 10,011,464.31 17,681,695.00 17,013,240.00 16,122,001.29 161.04% 94.76% 
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Izvor 1. Opći prihodi i primici 8,722,085.18 8,607,895.00 8,319,545.00 8,333,199.98 95.54% 100.16% 

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 8,722,085.18 8,607,395.00 8,319,045.00 8,333,199.98 95.54% 100.17% 

Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK  500.00 500.00  0.00% 0.00% 

Izvor 2. Vlastiti prihodi 12,335.00 27,000.00 20,500.00 9,315.15 75.52% 45.44% 

Izvor 2.1. Vlastitti prihodi 12,335.00 15,000.00 8,500.00 9,315.15 75.52% 109.59% 

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi - PK  12,000.00 12,000.00  0.00% 0.00% 

Izvor 4. Pomoći 937,324.25 8,661,800.00 7,800,695.00 7,170,532.32 765.00% 91.92% 

Izvor 4.1. Pomoći 937,324.25 8,610,000.00 7,748,895.00 7,170,532.32 765.00% 92.54% 

Izvor 4.2. Pomoći - PK  51,800.00 51,800.00  0.00% 0.00% 

Izvor 6. Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova o 339,719.88 385,000.00 872,500.00 608,953.84 179.25% 69.79% 

Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova  339,719.88 385,000.00 872,500.00 608,953.84 179.25% 69.79% 

       

 SVEUKUPNI RASHODI 10,918,270.19 19,040,610.00 16,372,155.00 16,184,124.17 148.23% 98.85% 

Izvor 1. Opći prihodi i primici 7,059,797.80 11,138,275.00 7,666,310.00 7,360,530.94 104.26% 96.01% 

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 7,059,797.80 11,138,275.00 7,666,310.00 7,360,530.94 104.26% 96.01% 

Izvor 2. Vlastiti prihodi 12,497.23 37,000.00 22,000.00 15,795.50 126.39% 71.80% 

Izvor 2.1. Vlastitti prihodi 3,448.27 25,000.00 10,000.00 9,817.50 284.71% 98.18% 

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi - PK 9,048.96 12,000.00 12,000.00 5,978.00 66.06% 49.82% 

Izvor 4. Pomoći 3,086,453.46 6,635,335.00 7,792,095.00 7,925,968.99 256.80% 101.72% 

Izvor 4.1. Pomoći 3,086,453.46 6,592,135.00 7,748,895.00 7,925,968.99 256.80% 102.29% 

Izvor 4.2. Pomoći - PK  43,200.00 43,200.00  0.00% 0.00% 

Izvor 6. Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova o 47,540.45 405,000.00 891,750.00 881,828.74 1854.90% 98.89% 

Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova  47,540.45 405,000.00 891,750.00 881,828.74 1854.90% 98.89% 

Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja 711,981.25 825,000.00 0.00  0.00% 0.00% 

Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja 711,981.25 825,000.00 0.00  0.00% 0.00% 

       

 

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

 

Račun/Opis 

Izvršenje 

2019 

Izvorni plan 

2020 

Tekući plan 

2020 

Izvršenje 

2020 

Indeks 

4/1 

Indeks 

4/3 

 1 2 3 4 5 6 

Funkcijska klasifikacija  SVEUKUPNI RASHODI 10,918,270.19 19,040,610.00 16,372,155.00 16,184,124.17 148.23% 98.85% 

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 3,221,758.45 3,319,800.00 2,939,700.00 2,846,269.81 88.35% 96.82% 
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Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna  i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 

poslovi" 3,221,758.45 3,319,800.00 2,939,700.00 2,846,269.81 88.35% 96.82% 

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost  160,000.00 134,000.00 148,310.31  110.68% 

Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite  160,000.00 134,000.00 148,310.31  110.68% 

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 2,974,506.40 7,938,480.00 3,800,950.00 3,781,595.90 127.13% 99.49% 

Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad" 2,879,566.32 7,743,480.00 3,749,950.00 3,731,140.13 129.57% 99.50% 

Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 28,495.69 195,000.00 51,000.00 50,455.77 177.06% 98.93% 

Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 66,444.39 0.00 0.00    

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 106,060.00 147,000.00 133,000.00 123,820.02 116.75% 93.10% 

Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 106,060.00 147,000.00 133,000.00 123,820.02 116.75% 93.10% 

Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija" 1,234,835.28 1,135,995.00 759,150.00 676,811.12 54.81% 89.15% 

Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta 470,771.25 250,000.00 100,000.00 99,618.85 21.16% 99.62% 

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture 699,064.03 670,995.00 594,150.00 517,192.27 73.98% 87.05% 

Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 66.67% 100.00% 

Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" 50,000.00 200,000.00 55,000.00 50,000.00 100.00% 90.91% 

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 1,755,087.54 5,520,000.00 7,795,500.00 7,807,687.74 444.86% 100.16% 

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1,244,882.26 5,000,000.00 7,323,000.00 7,322,755.88 588.23% 100.00% 

Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 510,205.28 520,000.00 472,500.00 484,931.86 95.05% 102.63% 

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 1,626,022.52 819,335.00 809,855.00 799,629.27 49.18% 98.74% 

Funkcijska klasifikacija 102 Starost 87,200.00 100,000.00 100,000.00 86,200.00 98.85% 86.20% 

Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca 90,000.00 100,000.00 102,500.00 105,000.00 116.67% 102.44% 

Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 

programima 143,541.41 146,000.00 146,000.00 150,342.35 104.74% 102.97% 

Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1,305,281.11 473,335.00 461,355.00 458,086.92 35.09% 99.29% 

 

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

 

Racun/Opis Izvršenje 2019 Izvorni plan 2020 Tekući plan 2020 Izvršenje 2020 Indeks 4/1 Indeks 4/3 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6 

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                          2,000,000.00 0.00    

84 Primici od zaduživanja                                                                                2,000,000.00 0.00    

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora      2,000,000.00 0.00    

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                      21,855.30 24,000.00 24,000.00 22,956.61 105.04% 95.65% 

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                              21,855.30 24,000.00 24,000.00 22,956.61 105.04% 95.65% 
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545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           21,855.30 24,000.00 24,000.00 22,956.61 105.04% 95.65% 

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora             21,855.30   22,956.61 105.04% 95.65% 

 NETO FINANCIRANJE -21,855.30 1,358,915.00 -641,085.00 -22,956.61 105.04% 3.58% 

       

9 Vlastiti izvori  -617,085.00 -617,085.00    

92 Rezultat poslovanja                                                                                   -617,085.00 -617,085.00    

922 Višak/manjak prihoda  -617,085.00 -617,085.00    

 KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA  -617,085.00 -617,085.00    

 

Račun financiranja prema izvorima 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

Račun / opis Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Tekući plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks  4/1 Indeks  4/3 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6 

 UKUPNI PRIMICI  2,000,000.00 0.00    

7. Namjenski primici od zaduživanja  2,000,000.00 0.00    

7.1. Namjenski primici od zaduživanja  2,000,000.00 0.00    

 UKUPNI IZDACI 21,855.30 24,000.00 24,000.00 22,956.61 105.04% 95.65% 

1. Opći prihodi i primici 21,855.30 24,000.00 24,000.00 22,956.61 105.04% 95.65% 

1.1. Opći prihodi i primici 21,855.30 24,000.00 24,000.00 22,956.61 105.04% 95.65% 

 NETO FINANCIRANJE -21,855.30 1,976,000.00 -24,000.00 -22,956.61   

 

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

 

RGP Opis Izvorni plan 2020 Tekući plan 2020 Izvršenje 2020 Indeks 3/2 

  1 2 3 4 

 UKUPNO RASHODI I IZDATCI 19,064,610.00 16,396,155.00 16,207,080.78 98.85% 

Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 297,100.00 315,100.00 331,012.22 105.05% 

Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 18,767,510.00 16,081,055.00 15,876,068.56 98.73% 

Glava 00201 USTANOVE U KULTURI 250,995.00 260,150.00 180,277.33 69.30% 
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Izvršenje po programskoj klasifikaciji 

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

 

 Organizacijska klasifikacija     

 Izvori     

Funkcijska Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA 

Izvorni plan 

2020 

Tekući plan 

2020 

Izvršenje 

2020 Indeks 3/2 

 1 2 3 4 

 UKUPNO RASHODI I IZDATCI 19,064,610.00 16,396,155.00 16,207,080.78 98.85% 

 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 297,100.00 315,100.00 331,012.22 105.05% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 297,100.00 315,100.00 331,012.22 105.05% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 297,100.00 315,100.00 331,012.22 105.05% 

 0100 Program: Donošenje akata- pred.tijela i izvršna tijela 275,000.00 293,000.00 318,012.22 108.54% 

0111 A100101 Aktivnost: Predstavnička i zvršna tijela 275,000.00 293,000.00 318,012.22 108.54% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 275,000.00 293,000.00 318,012.22 108.54% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 275,000.00 293,000.00 318,012.22 108.54% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    135,000.00 133,000.00 141,836.27 106.64% 

 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                        141,836.27  

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                140,000.00 160,000.00 176,175.95 110.11% 

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                176,175.95  

 0200 Program: Program političkih stranaka 22,100.00 22,100.00 13,000.00 58.82% 

0111 A100201 Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka 22,100.00 22,100.00 13,000.00 58.82% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 22,100.00 22,100.00 13,000.00 58.82% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 22,100.00 22,100.00 13,000.00 58.82% 

 381 Tekuće donacije                                                                                      22,100.00 22,100.00 13,000.00 58.82% 

 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                13,000.00  

 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 18,767,510.00 16,081,055.00 15,876,068.56 98.73% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 10,669,380.00 7,170,260.00 6,878,176.00 95.93% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 10,669,380.00 7,170,260.00 6,878,176.00 95.93% 

 Izvor 2. Vlastiti prihodi 25,000.00 10,000.00 9,817.50 98.18% 

 Izvor 2.1. Vlastitti prihodi 25,000.00 10,000.00 9,817.50 98.18% 

 Izvor 4. Pomoći 6,592,135.00 7,748,895.00 7,925,968.99 102.29% 

 Izvor 4.1. Pomoći 6,592,135.00 7,748,895.00 7,925,968.99 102.29% 

 Izvor 6. Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova o 405,000.00 891,750.00 881,828.74 98.89% 
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 Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova  405,000.00 891,750.00 881,828.74 98.89% 

 Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja 825,000.00 0.00 0.00  

 Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja 825,000.00 0.00 0.00  

 100 Program: Redovna djelatnost- priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 6,570,500.00 3,157,560.00 3,040,368.11 96.29% 

0111 A1001 Aktivnost: Program javnih radova 83,800.00 114,000.00 88,068.99 77.25% 

 Izvor 4. Pomoći 83,800.00 114,000.00 88,068.99 77.25% 

 Izvor 4.1. Pomoći 83,800.00 114,000.00 88,068.99 77.25% 

 311 Plaće (Bruto)                                                                                        72,000.00 100,000.00 75,595.74 75.60% 

 3111 Plaće za redovan rad                                                                                   75,595.74  

 313 Doprinosi na plaće                                                                                   11,800.00 14,000.00 12,473.25 89.09% 

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            12,473.25  

0111 A100101 Aktivnost: Administrativno,tehničko i stručno osoblje 1,776,000.00 1,832,500.00 1,754,931.33 95.77% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 1,776,000.00 1,832,500.00 1,754,931.33 95.77% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1,776,000.00 1,832,500.00 1,754,931.33 95.77% 

 311 Plaće (Bruto)                                                                                        751,000.00 751,000.00 758,277.21 100.97% 

 3111 Plaće za redovan rad                                                                                   758,277.21  

 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                          56,000.00 56,000.00 42,416.56 75.74% 

 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                            42,416.56  

 313 Doprinosi na plaće                                                                                   124,000.00 124,000.00 125,572.78 101.27% 

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            125,572.78  

 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                         21,000.00 18,000.00 13,245.50 73.59% 

 3211 Službena putovanja                                                                                     838.00  

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 9,282.50  

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       3,125.00  

 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                      68,000.00 73,000.00 46,282.20 63.40% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         33,094.12  

 3223 Energija                                                                                               13,188.08  

 323 Rashodi za usluge                                                                                    381,000.00 440,000.00 446,167.43 101.40% 

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     100,172.21  

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             53,440.08  

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          189,142.07  

 3238 Računalne usluge                                                                                       103,413.07  

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         10,000.00 10,000.00 11,514.47 115.14% 

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           11,514.47  

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                202,000.00 182,500.00 140,617.55 77.05% 
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 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                1,701.69  

 3292 Premije osiguranja                                                                                     17,677.19  

 3293 Reprezentacija                                                                                         45,541.79  

 3294 Članarine i norme   33,325.86  

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  42,371.02  

 343 Ostali financijski rashodi                                                                           163,000.00 178,000.00 170,837.63 95.98% 

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              13,010.20  

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 157,827.43  

0111 A100102 Aktivnost: Održavanje poslovne zgrade, 349,500.00 342,500.00 334,882.40 97.78% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 349,500.00 342,500.00 334,882.40 97.78% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 349,500.00 342,500.00 334,882.40 97.78% 

 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                      145,000.00 130,000.00 125,918.56 96.86% 

 3223 Energija                                                                                               125,918.56  

 323 Rashodi za usluge                                                                                    175,000.00 183,000.00 179,559.21 98.12% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             25,906.50  

 3234 Komunalne usluge                                                                                       153,652.71  

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                29,500.00 29,500.00 29,404.63 99.68% 

 3292 Premije osiguranja                                                                                     29,404.63  

0411 A100105 Aktivnost: Geotermalni izvori d.o.o 200,000.00 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 200,000.00 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 200,000.00 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     200,000.00 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       180,000.00  

0411 A100310 Aktivnost: Reciklažno dvorište 3,668,800.00 571,000.00 567,605.01 99.41% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 3,668,800.00 571,000.00 567,605.01 99.41% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 3,668,800.00 571,000.00 567,605.01 99.41% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    248,800.00 91,000.00 0.00 0.00% 

 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                        0.00  

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          0.00  

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                70,000.00 0.00 0.00  

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  0.00  

 421 Građevinski objekti                                                                                  3,350,000.00 480,000.00 567,605.01 118.25% 

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                            0.00  

 4214 Ostali građevinski objekti                                                                             567,605.01  

0111 T100103 Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine 368,400.00 93,560.00 91,923.77 98.25% 
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 Izvor 1. Opći prihodi i primici 368,400.00 93,560.00 91,923.77 98.25% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 368,400.00 93,560.00 91,923.77 98.25% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    22,500.00 22,560.00 22,560.00 100.00% 

 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                  22,560.00  

 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                4,900.00 2,500.00 2,458.94 98.36% 

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s   2,458.94  

 412 Nematerijalna imovina                                                                                200,000.00 20,500.00 20,500.00 100.00% 

 4126 Ostala nematerijalna imovina                                                                           20,500.00  

 421 Građevinski objekti                                                                                  25,000.00 20,000.00 19,833.33 99.17% 

 4214 Ostali građevinski objekti                                                                             19,833.33  

 422 Postrojenja i oprema                                                                                 116,000.00 28,000.00 26,571.50 94.90% 

 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                             14,196.50  

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                           12,375.00  

 T100103 Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine 24,000.00 24,000.00 22,956.61 95.65% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 24,000.00 24,000.00 22,956.61 95.65% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 24,000.00 24,000.00 22,956.61 95.65% 

 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora           24,000.00 24,000.00 22,956.61 95.65% 

 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora               22,956.61  

0111 T100106 Tekući projekt: ANTI CEKER - Ceker pun korupcije 100,000.00 0.00 0.00  

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 100,000.00 0.00 0.00  

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 100,000.00 0.00 0.00  

 311 Plaće (Bruto)                                                                                        85,837.00 0.00 0.00  

 3111 Plaće za redovan rad                                                                                   0.00  

 313 Doprinosi na plaće                                                                                   14,163.00 0.00 0.00  

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            0.00  

 200 Program: Vatrogastvo i civilna zaštita 160,000.00 134,000.00 148,310.31 110.68% 

0320 A100201 Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD 120,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 120,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 120,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00% 

 381 Tekuće donacije                                                                                      120,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                120,000.00  

0320 A100202 Aktivnost: Civilna zaštita 40,000.00 14,000.00 28,310.31 202.22% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 40,000.00 14,000.00 28,310.31 202.22% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 40,000.00 14,000.00 28,310.31 202.22% 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                40,000.00 14,000.00 28,310.31 202.22% 
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 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  28,310.31  

 300 Program: Održavanje komunalne infrastrukture 1,694,680.00 1,485,040.00 1,470,458.22 99.02% 

0411 A100301 Aktivnost: Održavanje cesta  ipoljskih puteva 899,680.00 943,000.00 936,777.00 99.34% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 899,680.00 943,000.00 936,777.00 99.34% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 899,680.00 943,000.00 936,777.00 99.34% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    899,680.00 943,000.00 936,777.00 99.34% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             936,777.00  

0111 A100302 Aktivnost: Održavanje i uređivanje jav. i zelenih površina 345,000.00 242,040.00 245,451.10 101.41% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 80,000.00 59,040.00 65,224.88 110.48% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 80,000.00 59,040.00 65,224.88 110.48% 

 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                      40,000.00 42,000.00 40,694.88 96.89% 

 3223 Energija                                                                                               10,534.97  

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              30,159.91  

 323 Rashodi za usluge                                                                                    40,000.00 17,040.00 24,530.00 143.96% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             24,530.00  

 Izvor 6. Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova o 265,000.00 183,000.00 180,226.22 98.48% 

 Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova  265,000.00 183,000.00 180,226.22 98.48% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    265,000.00 183,000.00 180,226.22 98.48% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             180,226.22  

0411 A100304 Aktivnost: Rashodi za javnu rasvjetu 250,000.00 220,000.00 209,536.47 95.24% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 250,000.00 220,000.00 209,536.47 95.24% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 250,000.00 220,000.00 209,536.47 95.24% 

 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                      150,000.00 120,000.00 119,048.97 99.21% 

 3223 Energija                                                                                               119,048.97  

 323 Rashodi za usluge                                                                                    100,000.00 100,000.00 90,487.50 90.49% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             90,487.50  

0411 K100309 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200,000.00 80,000.00 78,693.65 98.37% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 200,000.00 80,000.00 78,693.65 98.37% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 200,000.00 80,000.00 78,693.65 98.37% 

 421 Građevinski objekti                                                                                  100,000.00 10,000.00 8,750.00 87.50% 

 4212 Poslovni objekti                                                                                       8,750.00  

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           100,000.00 70,000.00 69,943.65 99.92% 

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                             69,943.65  

 400 Program: Izgradnja objekata i uređaja kom.infrastrukture 7,270,000.00 9,186,200.00 9,187,608.50 100.02% 

0911 K100104 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića 5,000,000.00 7,323,000.00 7,322,755.88 100.00% 
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 Izvor 1. Opći prihodi i primici  200,460.00 0.00 0.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici  200,460.00 0.00 0.00% 

 421 Građevinski objekti                                                                                   200,460.00 0.00 0.00% 

 4212 Poslovni objekti                                                                                       0.00  

 Izvor 4. Pomoći 5,000,000.00 7,122,540.00 7,322,755.88 102.81% 

 Izvor 4.1. Pomoći 5,000,000.00 7,122,540.00 7,322,755.88 102.81% 

 421 Građevinski objekti                                                                                  5,000,000.00 7,122,540.00 7,322,755.88 102.81% 

 4212 Poslovni objekti                                                                                       7,322,755.88  

0411 K100403 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija niskonaponske mreže 630,000.00 625,000.00 623,912.50 99.83% 

 Izvor 6. Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova o  625,000.00 623,912.50 99.83% 

 Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova   625,000.00 623,912.50 99.83% 

 421 Građevinski objekti                                                                                   625,000.00 623,912.50 99.83% 

 4214 Ostali građevinski objekti                                                                             623,912.50  

 Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja 630,000.00  0.00  

 Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja 630,000.00  0.00  

 421 Građevinski objekti                                                                                  630,000.00  0.00  

 4214 Ostali građevinski objekti                                                                             0.00  

0411 K100406 Kapitalni projekt: Prostorni plan 35,000.00 0.00 0.00  

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 35,000.00 0.00 0.00  

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 35,000.00 0.00 0.00  

 412 Nematerijalna imovina                                                                                35,000.00 0.00 0.00  

 4126 Ostala nematerijalna imovina                                                                           0.00  

0411 K100412 Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije 25,000.00 10,000.00 9,817.50 98.18% 

 Izvor 2. Vlastiti prihodi 25,000.00 10,000.00 9,817.50 98.18% 

 Izvor 2.1. Vlastitti prihodi 25,000.00 10,000.00 9,817.50 98.18% 

 386 Kapitalne pomoći                                                                                     25,000.00 10,000.00 9,817.50 98.18% 

 3861 

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom 

sek   9,817.50  

0411 K100413 Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura do zone 50,000.00 0.00 4,500.00  

 Izvor 4. Pomoći 50,000.00 0.00 4,500.00  

 Izvor 4.1. Pomoći 50,000.00 0.00 4,500.00  

 421 Građevinski objekti                                                                                  50,000.00 0.00 4,500.00  

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                            4,500.00  

0411 K100415 Kapitalni projekt: Projekt uređenja groblja 1,025,000.00 1,027,200.00 1,024,446.57 99.73% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 100,000.00 1,027,200.00 1,024,446.57 99.73% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 100,000.00 1,027,200.00 1,024,446.57 99.73% 
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 421 Građevinski objekti                                                                                   927,200.00 927,142.32 99.99% 

 4214 Ostali građevinski objekti                                                                             927,142.32  

 422 Postrojenja i oprema                                                                                 100,000.00 100,000.00 97,304.25 97.30% 

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                           97,304.25  

 Izvor 4. Pomoći 925,000.00  0.00  

 Izvor 4.1. Pomoći 925,000.00  0.00  

 421 Građevinski objekti                                                                                  925,000.00  0.00  

 4214 Ostali građevinski objekti                                                                             0.00  

0810 K100417 Kapitalni projekt: Infrastruktura u sportu 250,000.00 100,000.00 99,618.85 99.62% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 250,000.00 100,000.00 99,618.85 99.62% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 250,000.00 100,000.00 99,618.85 99.62% 

 421 Građevinski objekti                                                                                  250,000.00 100,000.00 99,618.85 99.62% 

 4214 Ostali građevinski objekti                                                                             99,618.85  

0487 K100419 Kapitalni projekt: KK.10.1.3.05.0004 Istraživanje i eksploatacije geoterm.potencijala na VSŽ 195,000.00 51,000.00 50,455.77 98.93% 

 Izvor 4. Pomoći  51,000.00 50,455.77 98.93% 

 Izvor 4.1. Pomoći  51,000.00 50,455.77 98.93% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                     51,000.00 50,455.77 98.93% 

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          50,455.77  

 Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja 195,000.00  0.00  

 Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja 195,000.00  0.00  

 323 Rashodi za usluge                                                                                    195,000.00  0.00  

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          0.00  

0411 T100420 Tekući projekt: Smart Rural 21  60,000.00 50,000.00 52,101.43 104.20% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici  50,000.00 50,000.00 100.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici  50,000.00 50,000.00 100.00% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                     50,000.00 50,000.00 100.00% 

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          50,000.00  

 Izvor 4. Pomoći 60,000.00 0.00 2,101.43  

 Izvor 4.1. Pomoći 60,000.00 0.00 2,101.43  

 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                         10,000.00 0.00 2,101.43  

 3211 Službena putovanja                                                                                     2,101.43  

 323 Rashodi za usluge                                                                                    50,000.00  0.00  

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          0.00  

 500 Program: Program javnih potreba u kulturi 635,000.00 399,000.00 396,914.94 99.48% 

0820 A100503 Aktivnost: Djelatnost udruga građ.u kulturi,čitaoničkih društava 150,000.00 85,000.00 87,914.94 103.43% 
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 Izvor 1. Opći prihodi i primici 150,000.00 85,000.00 87,914.94 103.43% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 150,000.00 85,000.00 87,914.94 103.43% 

 381 Tekuće donacije                                                                                      150,000.00 85,000.00 87,914.94 103.43% 

 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                87,914.94  

0820 A100504 Aktivnost: Organiziranje rekreacije i sportskih aktivnosti 270,000.00 249,000.00 249,000.00 100.00% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 270,000.00 249,000.00 249,000.00 100.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 270,000.00 249,000.00 249,000.00 100.00% 

 381 Tekuće donacije                                                                                      270,000.00 249,000.00 249,000.00 100.00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                249,000.00  

0860 A100505 Aktivnost: Djelatnost turističke zajednice 200,000.00 55,000.00 50,000.00 90.91% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 200,000.00 55,000.00 50,000.00 90.91% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 200,000.00 55,000.00 50,000.00 90.91% 

 381 Tekuće donacije                                                                                      200,000.00 55,000.00 50,000.00 90.91% 

 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                50,000.00  

0840 A100506 Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama 15,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 15,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 15,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

 381 Tekuće donacije                                                                                      15,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                10,000.00  

 600 Program: Javne potrebe i usluge u zdravstvu 147,000.00 133,000.00 123,820.02 93.10% 

0760 A100601 Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija 107,000.00 93,000.00 89,880.00 96.65% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 107,000.00 93,000.00 89,880.00 96.65% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 107,000.00 93,000.00 89,880.00 96.65% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    107,000.00 93,000.00 89,880.00 96.65% 

 3234 Komunalne usluge                                                                                       89,880.00  

0760 A100602 Aktivnost: Veterinarski nadzor nad sajmom i zbrinjavanje pasa lutalica 40,000.00 40,000.00 33,940.02 84.85% 

 Izvor 6. Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova o 40,000.00 40,000.00 33,940.02 84.85% 

 Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova  40,000.00 40,000.00 33,940.02 84.85% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    40,000.00 40,000.00 33,940.02 84.85% 

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      33,940.02  

 700 Program: Poticanje razvoja poljoprivrede malog i sred.poduzetništva 700,000.00 43,750.00 43,750.00 100.00% 

0411 A100701 Aktivnost: Poticanje poljoprivrede, malog i sred.poduzetništva 700,000.00 43,750.00 43,750.00 100.00% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 600,000.00 0.00 0.00  

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 600,000.00 0.00 0.00  

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                600,000.00 0.00 0.00  
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 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                             0.00  

 Izvor 6. Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova o 100,000.00 43,750.00 43,750.00 100.00% 

 Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova  100,000.00 43,750.00 43,750.00 100.00% 

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                100,000.00 43,750.00 43,750.00 100.00% 

 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                             43,750.00  

 800 Program: Program socijalne skrbi i novčanih davanja 1,269,335.00 1,212,355.00 1,214,561.13 100.18% 

1070 A100801 Aktivnost: Socijalni program 102,000.00 102,000.00 106,342.35 104.26% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 102,000.00 102,000.00 106,342.35 104.26% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 102,000.00 102,000.00 106,342.35 104.26% 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                  102,000.00 102,000.00 106,342.35 104.26% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                106,342.35  

1070 A100802 Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa 44,000.00 44,000.00 44,000.00 100.00% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 44,000.00 44,000.00 44,000.00 100.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 44,000.00 44,000.00 44,000.00 100.00% 

 381 Tekuće donacije                                                                                      44,000.00 44,000.00 44,000.00 100.00% 

 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                44,000.00  

1090 A100803 Aktivnost: "Zaželi - program zapošljavanja žena" 473,335.00 461,355.00 458,086.92 99.29% 

 Izvor 4. Pomoći 473,335.00 461,355.00 458,086.92 99.29% 

 Izvor 4.1. Pomoći 473,335.00 461,355.00 458,086.92 99.29% 

 311 Plaće (Bruto)                                                                                        315,000.00 315,000.00 313,793.51 99.62% 

 3111 Plaće za redovan rad                                                                                   313,793.51  

 313 Doprinosi na plaće                                                                                   52,275.00 52,275.00 50,673.49 96.94% 

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            50,673.49  

 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                         6,060.00 80.00 1,600.00 2000.00% 

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 1,600.00  

 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                      40,000.00 34,000.00 33,274.92 97.87% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         33,274.92  

 343 Ostali financijski rashodi                                                                           60,000.00 60,000.00 58,745.00 97.91% 

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 58,745.00  

0980 A100804 Aktivnost: Društvena skrb o djeci odraslima 450,000.00 402,500.00 414,931.86 103.09% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 450,000.00 402,500.00 414,931.86 103.09% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 450,000.00 402,500.00 414,931.86 103.09% 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                  450,000.00 402,500.00 414,931.86 103.09% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                228,471.62  

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                               186,460.24  
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1040 A100805 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete 100,000.00 102,500.00 105,000.00 102.44% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 100,000.00 102,500.00 105,000.00 102.44% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 100,000.00 102,500.00 105,000.00 102.44% 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                  100,000.00 102,500.00 105,000.00 102.44% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                105,000.00  

1020 A100806 Aktivnost: Pomoć stanovništvu treće životne dobi 100,000.00 100,000.00 86,200.00 86.20% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 100,000.00 100,000.00 86,200.00 86.20% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 100,000.00 100,000.00 86,200.00 86.20% 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                  100,000.00 100,000.00 86,200.00 86.20% 

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                86,200.00  

 900 Program: Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

0980 A100901 Aktivnost: Program predškolskog odgoja 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  70,000.00  

 GLAVA 00201 USTANOVE U KULTURI 250,995.00 260,150.00 180,277.33 69.30% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 195,795.00 204,950.00 174,299.33 85.04% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 195,795.00 204,950.00 174,299.33 85.04% 

 Izvor 2. Vlastiti prihodi 12,000.00 12,000.00 5,978.00 49.82% 

 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi - PK 12,000.00 12,000.00 5,978.00 49.82% 

 Izvor 4. Pomoći 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00% 

 Izvor 4.2. Pomoći - PK 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00% 

 500 Program: Program javnih potreba u kulturi 250,995.00 260,150.00 180,277.33 69.30% 

0820 A100501 Aktivnost: Djelatnost knjižnice 250,995.00 260,150.00 180,277.33 69.30% 

 Izvor 1. Opći prihodi i primici 195,795.00 204,950.00 174,299.33 85.04% 

 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 195,795.00 204,950.00 174,299.33 85.04% 

 311 Plaće (Bruto)                                                                                        90,845.00 100,000.00 98,747.82 98.75% 

 3111 Plaće za redovan rad                                                                                   98,747.82  

 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                          2,500.00 2,500.00 2,400.00 96.00% 

 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                            2,400.00  

 313 Doprinosi na plaće                                                                                   15,200.00 15,200.00 14,609.00 96.11% 

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            14,609.00  

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               0.00  

 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                         15,000.00 15,000.00 8,867.90 59.12% 
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 3211 Službena putovanja                                                                                     0.00  

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 8,242.90  

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       625.00  

 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                      21,000.00 21,000.00 10,270.03 48.90% 

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         8,980.69  

 3223 Energija                                                                                               1,289.34  

 323 Rashodi za usluge                                                                                    12,000.00 12,000.00 6,380.00 53.17% 

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             6,380.00  

 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                        0.00  

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          0.00  

 343 Ostali financijski rashodi                                                                           3,000.00 3,000.00 2,307.99 76.93% 

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              2,307.99  

 382 Kapitalne donacije                                                                                   34,750.00 34,750.00 30,716.59 88.39% 

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                          30,716.59  

 422 Postrojenja i oprema                                                                                 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00% 

 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                             0.00  

 Izvor 2. Vlastiti prihodi 12,000.00 12,000.00 5,978.00 49.82% 

 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi - PK 12,000.00 12,000.00 5,978.00 49.82% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    7,000.00 7,000.00 4,938.57 70.55% 

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     3,938.57  

 3238 Računalne usluge                                                                                       1,000.00  

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                5,000.00 5,000.00 1,039.43 20.79% 

 3293 Reprezentacija                                                                                         487.50  

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  551.93  

 Izvor 4. Pomoći 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00% 

 Izvor 4.2. Pomoći - PK 43,200.00 43,200.00 0.00 0.00% 

 323 Rashodi za usluge                                                                                    5,100.00 5,100.00 0.00 0.00% 

 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          0.00  

 422 Postrojenja i oprema                                                                                 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00% 

 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                             0.00  

 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00% 

 4241 Knjige                                                                                                 0.00  

 

Članak 3. 
Ova Odluka o izvršenju Proračuna Općine Babina 

Greda za period od 01.01. do 31.12.2020. godine  stupa 

na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
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KLASA: 400-06/21-01/1 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače,  2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13,137/15,123/17, 98/19 i 144/20) i članka 18.  

Statuta Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik Vukovarsko 

– srijemske županije“ br. 11/09,04/13, 03/14, 01/18, 

13/18, 27/18, pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20)  

Općinsko vijeće Općine Babina Greda na   30.  sjednici 

održanoj dana 21. veljače , 2021. godine donijelo je: 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE BABINA GREDA 

Članak 1. 

U Statutu Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik 

Vukovarsko – srijemske županije“ br. 11/09,04/13, 

03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 21A/19 i 

03/20)  u cijelom tekstu Statuta brišu se riječi „i njegov 

zamjenik“ u odgovarajućem padežu. 

Članak 2. 

U članku 16. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Predstavke 

i pritužbe iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima općine.“ 

Članak 3. 

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi: 

 

„Članak 16.a 

 

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 

donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz 

njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja, 

u skladu sa zakonom i statutom jedinice. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka 

Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici 

te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri 

mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima općine.“ 

Članak 4. 

Članak 29. mijenja se i glasi: 

 “Ako za vrijeme trajanja mandata načelnika nastupe 

okolnosti zbog kojih je načelnik onemogućen obavljati 

dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga 

spriječenosti, načelnika će zamijeniti privremeni 

zamjenik kojeg načelnik imenuje iz redova Općinskog 

vijeća. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano 

funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja 

općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 

načelnika. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda 

članova Općinskog vijeća općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata.“ 

Članak 5. 

U članku 35. dodaje se stavak. 2.koji glasi: 

 “Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju 

proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama 

tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.“ 

Članak 6. 

Članak 38. mijenja se i glasi: 

„Ako prije isteka mandata prestane mandat načelniku, 

u Općini će se raspisati prijevremeni izbori za 

općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost 

općinskog načelnika obavljat će povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske.“ 

Članak 7. 

U članku 38.a u stavku 1. brišu se riječi „i njegov 

zamjenik koji je izabran zajedno s njim“. Stavak 5., 

briše se.                                                        

Članak 8. 

Iza članka 51. donosi se članak 51.a koji glasi: 

                                                                 „ Članak 51.a 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije 

donesen proračun, financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 

Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika 

općinskog načelnika. 

 

                                                                   Članak 51.b 

Kada je u općini konstituirano novoizabrano 

predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih 

izbora, do donošenja proračuna općine financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda 

i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

                                                                Članak 51.c 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta 

nadležno tijelo državne uprave donese odluku o 

obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke 
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općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme 

trajanja obustave proračuna općine financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda 

i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku 

ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun općine, 

Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 

45 dana od dana objave presude Visokog upravnog suda 

Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik.“ 

Članak 9. 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 012-03/21-01/1  

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1  

Babina Greda, 21. veljače, 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine ”, broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 

144/12, 19/13,137/15,123/17, 98/19, 144/20) , članka 

18.  Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 

11/09,04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18, pročišćeni 

tekst, 21A/19, 03/20 ) i članka 17. i  45. Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća Općine Babina Greda („Sl. 

vjesnik“ 16/09, 01/18),  Općinsko vijeće Općine Babina 

Greda na   30.  sjednici održanoj  21. veljače , 2021. 

godine donijelo je: 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BABINA GREDA 

Članak 1. 

U članku 2. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Babina Greda   („Sl. vjesnik“ 16/09, 

01/18) , mijenja se i glasi: 

               „Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili službenik 

kojeg on ovlasti“. 

Članak 2. 

U članku 3. u st. 1. riječi „odnosno čelnika središnjeg 

tijela državne uprave“, brišu se. 

Članak 3. 

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi: „Izabrani 

vijećnik koji daje ostavku ili stavlja mandat u 

mirovanje, mora o tome obavijestiti pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela 24 sata prije početka 

konstituirajuće sjednice.“ 

Članak 4. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

 

„  Općinski načelnik  nazoči sjednicama  Općinskog 

Vijeća, bez prava odlučivanja. 

Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća 

polaže prisegu. 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg 

sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost 

načelnika  Općine Babina Greda obavljati savjesno i 

odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava 

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine , te da ću 

se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske 

i Općine Babina Greda.“ 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege 

proziva načelnika, a načelnik  nakon što je izgovoreno 

njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”. 

Članak 5. 

 

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a, koji glasi: 

 „Članak 26.a 

 U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine. 

 Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća u slučaju iz stavka 6. ovog članka održava 

izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u 

pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja 

sjednice, dan i vrijeme  u kojem se dostavljaju 

amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj 

izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se 

glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.  

 Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja 

predsjedniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog 

odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog 

vijeća i ostalim vijećnicima (odgovori svima). 

Glasovanje se može provesti i putem programskog 

rješenja (aplikacije). 

 Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u 

stavku 2. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog 

Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu 

materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu 

amandmana i glasovanju. 
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 Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu 

sazvanu i održanu putem video konferencije 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za 

sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju 

točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, 

dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i 

glasovanju.“ 

Članak 6. 

Ova odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika stupa 

na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Klasa: 012-03/21-01/2  

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1  

Babina Greda, 21. veljače , 2021. godine   

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Temeljem članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Sl. 

vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ br. 11/09, 

04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18 - pročišćeni tekst, 

21A/19, 03/20) i članka 45. st. 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Babina Greda („Sl. vjesnik Vukovarsko - 

srijemske županije“ br. 16/09, 01/18), Općinsko vijeće 

Općine Babina Greda na  30. sjednici održanoj dana 21. 

veljače, 2021 . godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  

O NAKNADAMA VIJEĆNIKA I DRUGIM 

OSOBAMA KOJE BIRA I IMENUJE 

OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK  

NA ODREĐENU DUŽNOST 

 

Članak 1. 

Članak 4.  Odluke o naknadama vijećnika i drugim 

osobama koje bira i imenuje Općinsko vijeće i Općinski 

načelnik na određenu dužnost („Službeni vjesnik“ 

20/20),  

mijenja se i glasi:  „Predsjedniku Općinskog vijeća 

utvrđuje se naknada za obavljanje poslova u neto iznosu 

od  750,00 kuna mjesečno. 

Zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća utvrđuje se 

naknada za obavljanje poslova u neto iznosu od  500,00 

kuna mjesečno.“ 

Članak 2. 

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi: 

 „ Članak 5.a 

 

Ukupni iznos godišnje neto naknade iz članka 3. i 5. 

Odluke zajedno,  ne smije po vijećniku iznositi više od 

6.000,00 kuna.“ 

Članak 3. 

Sve ostale odredbe Odluke ostaju na snazi, ukoliko nisu 

u suprotnosti sa ovom Odlukom. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave  

u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 113-03/21-01/1 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda,  21. veljače, 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 
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Na temelju odredbe članka 20. st. 1. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19)  i  članka 18. Statuta Općine 

Babina Greda  („Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije“ br. 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 

13/18, 27/18 – pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20), 

Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 30. sjednici 

održanoj dana  21. veljače, 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

OPĆINE BABINA GREDA ZA 2020. GODINU 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Općine Babina Greda za 2020. godinu. 

Članak 2. 

Ova Odluka i Izvješće stupaju na snagu osmog (8) dana 

od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA:  351-04/21-40/1 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda,   21. veljače,   2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Babina Greda za 2020. godinu 

 

UVOD 

 

U Općini Babina Greda na snazi je Plan gospodarenja 

otpadom Općine Babina Greda za razdoblje 2017.-2023 

godine („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske 

županije“ br. 15/17) koji na sveobuhvatan način daje 

pregled stanja i potreba u gospodarenju otpadom na 

području Općine Babina Greda te podatke o 

lokacijama, količinama otpada, ciljeve i mjere za 

sprječavanje otpada, opće mjere za gospodarenje 

otpadom, te sve ostalo potrebno za provođenje 

predmetnog Plana. 

 

PREGLED POSTOJEĆEG STANJA 

 

Komunalni otpad 

 

Prikupljanjem komunalnog otpada na području Općine 

Babina Greda bavi se Komunalna tvrtka Strunje trade 

d.o.o. iz Privlake. Skupljanjem otpada obuhvaćeno je 

100% stanovništva. 

Općina Babina Greda je provela natječaj za dodjelu 

koncesije za javne usluge sakupljanja, odvoza i 

odlaganja komunalnog otpada na području Općine 

Babina Greda, te je Ugovor stupio na snagu 

01.02.2018.g. U skladu sa uvjetima iz natječaja tvrtka 

Strunje trade d.o.o. iz Privlake udovoljava kriterijima 

za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja, 

također navedena tvrtka obavlja i uslugu prikupljanja 

glomaznog otpada. 

Općina Babina Greda je 2014.g. provela postupak javne 

nabave s ciljem nabavljanja spremnika od 120L, i to: za 

papir, za plastiku i kućni otpad, odvajanje otpada na 

kućnom pragu. Također je nabavljeno 100 kompostera 

zapremine 350L koji su podijeljeni zainteresiranim 

mještanima, te 6 spremnika tj. kontejnera od 1830L koji 

su postavljeni na strateškim mjestima.  

Na području Općine Babina Greda svake druge subote 

u mjesecu na lokaciji ispred nove upravne zgrade 

Općine bude postavljena mobilna jedinica reciklažnog 

dvorišta koja nudi mogućnost prikupljanja preko 20 

vrsta raznog otpada. 

Izrađena je projektna dokumentacija za izradu 

reciklažnog dvorišta na k.č.br. 4211, k.o. Babina Greda. 

Također je aplicirano na natječaj. 

Kandidatura je prošla na natječaju te ista odobrena od 

strane nadležnog tijela Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike u iznosu od 3.141,629,86 kuna (85%), a 

ukupna vrijednost projekta po Ugovoru iznosi 

3.748,402,33 kune. 

 

Nakon prolaska na kandidaturi i potpisanog ugovora sa 

nadležnim tijelima PT1 i PT2, Općina Babina Greda je 

raspisala javnu nabavu za izvođenje radova „Izgradnja 

i opremanje reciklažnog dvorišta“, te nakon provedene 

javne nabave potpisan je ugovor s tvrtkom Aksion 

d.o.o. iz Vinkovaca, ujedno dok traje izgradnja i 

opremanje, provodi se i promidžba i vidljivost samog 

projekta u kojem sudjeluju i mještani Općine Babina 

Greda. 

U suradnji sa koncesionarom koji odvozi komunalni 

otpad na području Općine Babina Greda, a to je tvrtka 

Strunje Trade d.o.o. iz Privlake, podijelila je 

informativne letke i brošure o reciklažnom dvorištu. 

Do sada se provodila edukacija stanovništva vezano za 

prikupljanje otpada na način da je svako kućanstvo 

dobilo uputu za postupanje.  

 

U skladu sa izvještajem komunalne tvrtke Strunje 

Trade d.o.o tijekom 2020.g. 

deponiranje su slijedeće količine otpada: 

•         Miješani otpad: 417.440,00 kg, 

•         Papir i karton:  29.680,00 kg, 

•         Plastika: 400 kg, 

•         Staklo: 0 kg, 

•         Odjeća: 0 kg, 

•         Glomazni otpad: 15.440,00  kg 

•         Metali: 0  kg 

•         Plastična ambalaža 3.980,00  kg 

 

 Broj korisnika usluga odvoza otpada na 

području Općine Babina Greda na kraju 2020.g. je bio 

869.  
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Broj pravnih osoba koje plaćaju odvoz komunalnog 

otpada na području Općine Babina Greda je 20.  

 Količine otpada koje su prikupljene u 

mobilnom reciklažnom dvorištu su slijedeće: 

•         Otpadno motorno ulje: 0 kg, 

•         Plastična ambalaža: 3,00 kg, 

•         Plastika: 331,00 kg, 

•         Staklo: 1.129,00 kg, 

•         Odjeća: 334,10 kg 

•         Ambalaža opasne tvari: 0 kg, 

•         Papir i karton: 42,00 kg, 

•         Pesticidi: 0 kg, 

•         Lijekovi: 0 kg, 

•         Alkalne baterije: 0 kg, 

•         Električni otpad: 0 kg, 

•         Metal: 43,00 kg 

 Ukupna količina otpada prikupljena ne 

prethodno navedeni način je 1.882,10 kg. 

  

Glomazni otpad iz kućanstva 

 

Glomazni otpad odvozi se organizirano dva puta 

godišnje uz prethodnu najavu od strane komunalne 

tvrtke Strunje trade d.o.o. 

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine 

Babina Greda, napustit će se ovaj model  odvoza  

krupnog otpada  i počet će se primjenjivati odredbe 

propisane Uredbom o gospodarenju komunalnim 

otpadom, kada se steknu potrebni tehnički i financijski 

uvjeti. 

Aktivnosti u 2020. godini: realizirano je: 

 

- Komunalno-poljoprivredni redar je provodio 

nadzor nad poštivanjem odredbi Odluke o komunalnom 

redu te je izdao 40 rješenja o postupanju u prostoru, 

postupalo se po 36 rješenja u cijelosti, za 4 rješenja nije 

se postupalo te se prebacuju za rješavanje u 2021.g,, te 

je izdano 3 prekršajna naloga. U provedbi nadzora u 

skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i 

izgubljenim životinjama. Izdano je 12 rješenja, od toga 

11 rješenja je provedeno a 1 rješenje je prebačeno za 

rješavanje u 2021. godini, 

- u slučaju pojave nakupine odbačenog otpada 

nakon dojave lokalnog stanovništva, uklanjaju se u što 

kraćem vremenskom roku; radi uspješne realizacije 

navedenog na službenoj Internet stranici otvorena je 

mogućnost prijave komunalnog nereda sa navedenim 

kontakt podacima i potrebnim obrascem.  

 

ZAKLJUČAK 

 

Općina Babina Greda aktivno je pratila donošenje svih 

zakonskih izmjena vezanih uz gospodarenje otpadom te 

pravodobno pripremila svu dokumentaciju potrebnu što 

kvalitetnijoj prilagodbi. 

Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog 

sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Plana u 

sljedećoj godini ostvariti će se uz suradnju sa 

mještanima koji će biti ključni faktor za realizaciju 

odvajanja otpada u novom izgrađenom i opremljenom 

reciklažnom dvorištu, a sve sukladno Planu 

gospodarenja otpadom Općine Babina Greda. 

Općina Babina Greda će i dalje raditi na realizaciji 

mjera definiranih u Programu gospodarenja otpadom 

Općine Babina Greda. 

 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku 

Vukovarsko – srijemske županije“. 

 

Babina Greda, 17. veljače, 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Josip Krnić 

 

 

Na temelju članka 36. stavka 9.  Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine”, br. 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19)  i  članka 18. Statuta Općine 

Babina Greda  („Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije“ br. 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 

13/18, 27/18 – pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20, 

Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 30. sjednici 

održanoj dana  21. veljače, 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvještaj općinskog načelnika o 

evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području 

Općine Babina Greda za 2020. godine.   

Članak 2. 

Prilog ove odluke je Izvještaj općinskog načelnika za 

2020. godine. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA:  511-15/21-01/3 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače,  2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

IZVJEŠTAJ 

 

U skladu sa člankom. 5. Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije, br. 08/18) 

izvješćujem općinsko vijeće Općine Babina Greda o 

slijedećem: 
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1. Lokacije i količine odbačenog otpada:  

a. Ulica Matije Gupca 8 – javna površina - sanirao 

počinitelj,  

b. Ulica Josipa Blažekovića 48 – javna površina - 

sanirao počinitelj,  

c. Ulica M.A. Reljkovića 2 – odvodni kanal - sanirao 

počinitelj,  

d. Rudina „Beravačka greda“ k.č.br. 6005 - sanirao 

počinitelj,  

e. Rudina „Nožice“ k.č.br. 5985 - kanal – sanirao 

počinitelj, 

f. Ulica Mijata Stojanovića 206 – sanirao počinitelj, 

g. Ulica Braće Radić 148 – sanirao počinitelj, 

 

Nepoznati počinitelji i lokacije odbačenog otpada: 

a. Rudina Jelas na k.č.br. 6068 – javna površina, 

b. Rudina Dorovo na k.č.br. 5673 – kanal, 

c. Pokraj nadvožnjaka na k.č.br. 1996/6 – javna cesta, 

d. Rudina Dorovačke livade na k.č.br. 2673/1 – javna 

površina. 

 

2. Troškovi uklanjanja odbačenog otpada – 

Prekršitelj uklanja o svom trošku. Ukoliko je počinitelj 

nepoznat troškove uklanjanja otpada podmiruje Općina 

Babina Greda. Kod neutvrđenog počinitelja odlaganja 

odbačenog otpada, prikupljeni otpad zbrinjava 

koncesionar Strunje Trade d.o.o. 

 

3. Počinitelji:   

a. Ivan Verić, Braće Radić 28, Babina Greda,                                           

b. Mirko Terzić, Josipa Blažekovića 48, Babina Greda,  

c. Ana Vuković, Mijata Stojanović 57, Babina Greda,                            

d. Mladen Bilić, Čevatovo 20, Babina Greda,                                           

e. Ivo Stojanović, Nožice 97, Babina Greda, 

f. Đuro Štivić, Mijata Stojanovića 206, Babina Greda, 

g. Marko Lešić, Braće Radić 148, Babina Greda. 

 

4. Zaračunata i naplaćena naknada troška 

uklanjanja otpada – N / P. 

 

5. Lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno 

odbacivanje otpada – N/P. 

 

6. Provedba mjera iz ove Odluke – mjere se 

provode na način:  

 

a. Izdavanje Rješenja o komunalnom redu 

prekršitelju sa naredbom i rokom uklanjanja nezakonito 

odbačenog komunalnog otpada i 

b. Izdavanje obveznog prekršajnog naloga 

počiniteljima. 

 

Općinski načelnik: 

Josip Krnić 

 

 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara  

(„Narodne novine“ br.  92/10)  i  članka 18. Statuta 

Općine Babina Greda  („Sl. Vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije“ br. 11/09,04/13, 03/14, 01/18, 

13/18, 27/18, pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20), 

Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 30. sjednici 

održanoj dana  21. veljače, 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2020. 

godini po Planu zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija za  Općinu Babina Greda, kako slijedi: 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo u Općini Babina 

Greda vršilo je  motrenje i gašenje požara te provodilo  

preventivne mjere zaštite od požara u 2020. godini. U 

tom smislu DVD je imalo u 2020. godini  4 intervencije 

za gašenje požara i to 3 na otvorenom prostoru i 1 požar 

na stambenom objektu (obiteljska kuća). Zahvaljujući  

postrojbi DVD-a  za gašenje požara u 2020. godini na 

području Općine Babina Greda izbjegnuta je veća 

materijalna šteta.   

 

Za osnovno djelovanje DVD-a  za potrebe registracije 

vozila, nabavku opreme i liječničkih pregleda 

vatrogasaca doznačena sredstva iznose  110.000,00  

kuna u 2020. godini. 

Članak 2. 

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA:  511-15/21-01/2 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače,  2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti (N/N 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 

47/20 i 134/20), članka 18. Statuta Općine Babina 

Greda („Sl. vjesnik“ 11/09, 04/13, 03/14,01/18, 13/18, 

27/18-pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20) i članka 45. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Babina Greda 

(„Sl. vjesnik“ 11/09, 01/18) , Općinsko vijeće Općine 

Babina Greda na 30. sjednici održanoj dana 21. veljače, 

2021. godine, donosi  

 

ODLUKU O REALIZACIJI PROGRAMA 

MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH 

BOLESTI - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I 

DERATIZACIJA NA PODRUČJU OPĆINE 

BABINA GREDA ZA 2020. GODINU 

I 

Donosi se Odluka o realizaciji Programa mjera zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, 
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dezinsekcija i deratizacija na području Općine Babina 

Greda, kako slijedi: 

 

I  DEZINFEKCIJA 

   

Utrošena  sredstva za 2020. godinu  u iznosu od   

10.130,00 kuna,  

   

II   DEZINSEKCIJA 

 

Utrošena  sredstva za 2020. godinu u iznosu od  

28.750,00 kuna, 

 

III   DERATIZACIJA 

 

Utrošena sredstva za 2020. godinu u iznosu od   

51.000,00 kuna 

II 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 541-01/21-40/1 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu ("N/N" 68/18, 110/18, 32/20)), članka 18. 

Statuta Općine Babina Greda (“Sl. Vjesnik” 11/09, 

04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 

21A/19 i 03/20), članka 45. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Babina Greda, (“Službeni vjesnik” 11/09 

i 01/18) Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 30. 

sjednici održanoj dana 21. veljače,  2021.g., donosi                      

 

ODLUKU 

O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

I 

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Babina Greda za 2020. godinu, kako 

slijedi: 

                                                            

1. Dogradnja niskonaponske mreže LED 

rasvjeta  - 623.912,50 kuna 

Financirano iz :- općih prihoda i primitaka: 

455.912,50 kuna                                

Sredstvima Ministarstva graditeljstva – 168.000,00 

kuna 

 

2. Rekonstrukcija i uređenje groblja – 

927.142,32 kune 

Financirano iz općih prihoda i primitaka  

  

3. Ograda na nogometnom igralištu – 99.618,85 

kuna 

Financirano: -  iz općih prihoda i primitaka                               

                                            

4. Izgradnja dječjeg vrtića – 7.322.755,88 kuna 

Financirano iz : - sredstava od Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova EU 

 

5. „Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju 

smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog 

otpada u Općini Babina Greda – KK.06.3.1.16.0011 – 

567.605,01 kuna  

Financirano iz: - općih prihoda i primitaka 

II 

Odluka  stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave 

u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Klasa: 363-02/21-01/3 

Urbroj: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ 

87/08, 136/12, 15/15) i članka 18. Statuta Općine 

Babina Greda („Službeni vjesnik Vukovarsko – 

srijemske županije“ 11 /09, 04/13,  03/14,01/18, 13/18, 

27/18-pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20)), Općinsko 

vijeće Općine Babina Greda na svojoj 30. sjednici 

održanoj dana 21. veljače,  2021.g. donosi 

 

ODLUKU 

O REALIZACIJI PLANA RAZVOJNIH 

PROGRAMA U 2020.g. OPĆINE BABINA 

GREDA 

Članak 1. 

Prihvaća se realizacija Plana razvojnih programa u 

2020.g. za Općinu Babina Greda. 

Sastavni dio ove Odluke je Izvršenje Plana razvojnih 

programa u 2020.g. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 

KLASA: 022/01/21-10/3 

UR.BROJ: 2122/02-01/21-01-1 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 
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REALIZACIJA PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA  2020.   

      

      

BROJ      

KONTA   INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA PLANIRANO 2020 IZVRŠENO  

Naziv cilja Naziv mjere     PLANIRANO  PLANIRANO  
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  K100417 Infrastruktura u sportu 100.000,00 99.618,85 

  IZVOR 1.1. Opći prihodi i primici 100.000,00 99.618,85 

42 Ograda na igralištu 100.000,00 99.618,85 
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 K100309 Dodatna ulaganja na građevinski m objektima 80.000,00 78.693,65 

 IZVOR 1.1. Opći prihodi i primici 80.000,00 78.693,65 

45 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 78.693,65 

       

 K100413 Komunalna infrastruktura do zone 0,00 0,00 

 IZVOR 4.1. Pomoći 0,00 0,00 

42 Ceste 0,00 0,00 

 K100415 Projekt uređenja groblja 927.200,00 927.142,32 

 IZVOR 4.1. Pomoći 927.200,00 927.142,32 

42 Građevinski objekti 927.200,00 927.142,32 

        

  A100310 Reciklažno dvorište 480.000,00 567.605,01 

  IZVOR 1.1. Opći prihodi i primici 480.000,00 567.605,01 

42 Reciklažno dvorište 480.000,00 567.605,01 
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  K100104 Izgradnja dječjeg vrtića 7.323.000,00 7.322.755,88 

  IZVOR 4.1. Pomoći 7.323.000,00 7.322.755,88 
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41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.323.000,00 7.322.755,88 
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  K100403 Rekonstrukcija niskonaponske mreže 625.000,00 623.912,50 

  IZVOR 7.1. Namjenski primici od zaduživanja 625.000,00 623.912,50 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 625.000,00 623.912,50 

      SVEUKUPNO: 9.535.200,00 9.619.728,21 
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Temeljem članka 9a stavka 4. Zakona o financiranju 

javnih potreba u kulturi (N/N 47/90, 27/93 i 38/09), 

članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 

11/09, 03/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni 

tekst, 21A/19 i 03/20), članka 45. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća („Sl. vjesnik“ 11/09, 01/18) Općinsko 

vijeće Općine Babina Greda na  30. sjednici održanoj 

dana 21. veljače,  2021.g.donosi 

 

ODLUKU 

O REALIZACIJI PROGRAMA  

javnih potreba udruga u kulturi u 2020. godini 

I 

Donosi se Odluka o realizaciji Programa javnih potreba 

udruga u kulturi u 2020. godini  

kako slijedi: 

 

1. Ukupno sredstava udruga u kulturi Općine 

Babina Greda za 2020. godinu utrošena su u iznosu od 

87.914,94 kuna i dijele se na: 

 

R.B. NAZIV UDRUGE 
ISPLAĆENO 

KULTURA 

1. 
HRVATSKA SELJAČKA 

ČITAONICA (JELAS) 
5.000,00 kn 

2. 

UDRUGA ZA PROMICANJE I 

OČUVANJE ŠOKAČKE 

BAŠTINE "ŠOKADIJA 

BABINA GREDA" 

10.000,00 kn 

3. KONJOGOJSTVENA UDRUGA 5.000,00 kn 

4. KUD "MIJAT STOJANOVIĆ" 13.714,94 kn 

5. 

UDRUGA DRAGOVOLJACA I 

VETERANA DOMOVINSKOG 

RATA, BABINA GREDA 12.000,00 kn 

   

6. BABOGREDSKE FRAJLE 6.000,00 kn 

7. EEG - BABOGREDSKI KRUG 3.000,00 kn 

8. 

UDRUGA MATICE 

UMIROVLJENIKA BABINA 

GREDA 

15.000,00 kn 

9. UHBDR INA SLAVONIJA 2.000,00 kn 

10. 
DRUŠTVO MULTIPLE 

SKLEROZE 
1.000,00 kn 

11. 
GORSKA SLUŽBA 

SPAŠAVANJA 
2.000,00 kn 

12. GLAS POTROŠAĆA 6.000,00 kn 

13. MOTO KLUB GLADIJATORI 1.500,00 kn 

14. 
KUD MATIJA GUBEC 

TAVANKUT 
5.000,00 kn 

15. 
HRVATSKO ŠUMARSKO 

DRUŠTVO 
700,00 kn 

II 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“. 

 

KLASA: 612-01/21-01/2 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju  članka  18. Statuta Općine Babina Greda 

(“Sl. Vjesnik 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-

pročišćeni tekst, 21A/19 i 03/20) , članka 45. 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Sl. Vjesnik” 

11/09 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Babina Greda 

na 30. sjednici održanoj dana 21. veljače,  2021. godine 

donosi 

 

ODLUKU 

REALIZACIJI  PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA  2020. GODINU 

I 

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa 

predškolskog odgoja na području  Općine Babina 

Greda za 2020. godinu  kako slijedi:   

 

a)   Po Ugovoru   za provođenje predškolske nastave 

„male škole“ sa potrošenim radnim materijalom 

70.000,00 kuna 

II 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa: 601-01/21-01/2 

Urbroj: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače, 2021. godine 
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Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Temeljem članka 76 stavka 4. Zakona o sportu 

(Narodne novine broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 

86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), 

članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 

11/09, 03/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni 

tekst, 21A/19 i 03/20), članka 45. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća („Sl. vjesnik“ 11/09, 01/18) Općinsko 

vijeće Općine Babina Greda na  30. sjednici održanoj 

dana 21. veljače,  2021.g.donosi 

 

ODLUKU 

O REALIZACIJI PROGRAMA  

javnih potreba udruga u sportu u 2020. godini 

I 

Donosi se Odluka o realizaciji Programa javnih potreba 

udruga u sportu u 2020. godini  

kako slijedi: 

  

1. Ukupno sredstava udruga u sportu Općine 

Babina Greda za 2020. godinu utrošena su u iznosu od 

249.000,00 kuna i dijele se na: 

 

R.B. NAZIV UDRUGE 
ISPLAĆENO 

SPORT 

1. 
ŠAHOVSKI KLUB 

ŠOKADIJA 
10.000,00 kn 

2. NK ŠOKADIJA 207.00,00 kn 

3. ŠRU BERAVA 5.000,00 kn 

4. 
STOLNOTENISKI KLUB 

„ŠOKADIJA“ 
13.000,00 kn 

5. 
LOVAČKA UDRUGA 

"JASTREB" 
14.000,00 kn 

II 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“. 

 

KLASA: 612-01/21-01/1 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

Temeljem članka 49. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 18. 

Statuta Općine  Babina Greda („Sl. vjesnik“ 11/09, 

04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 

21A/19 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Babina 

Greda, na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 21. veljače, 

2021. godine,  donijelo je 

 

ODLUKU 

O REALIZACIJI  PROGRAMA 

Korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 

2020.godini 

na području Općine Babina Greda 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i 

davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u 2020.godini  na 

području Općine Babina Greda, kako slijedi: 

 U  2020.godini  prihod od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta iznosi: 

- 585.490,61 kuna od prodaje; 

- 66.487,37 kuna od zakupa, 

651.977,98  kuna-ukupno 

Članak 2. 

Sredstvima  Programa u 2020.godini realizirano je:  

1. Za Program razvoja i poticanje gospodarstva 

u iznosu od  66.487,37 kuna   

• subvencije poljoprivrednicima, malim i 

srednjim  poduzetnicima i trgovačkim društvima; 

• veterinarski nadzor nad sajmom; 

• deratizacija i dezinsekcija, 

• dezinfekcija sajma, 

• izgradnju gospodarske zone (Geotermalni 

izvori d.o.o.) 

• donacije udrugama u poljoprivredi; 

• članarina u LAG-u „Bosutski niz“. 

2. Za Program održavanja komunalne 

infrastrukture i ostalih troškova  u iznosu od   

585.490,61 kuna    

• odvodnju atmosferskih voda; 

• održavanje nerazvrstanih cesta i javnih 

prometnih površina; 

• nabavku opreme; 

• geodetske i projektantske troškove; 

• uređenje javnih površina uz nerazvrstane 

ceste; 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u “Službenom vjesniku” Općine Babina Greda. 

 

KLASA: 320-01/21-01/2 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače 2021. godine 
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Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu ("N/N" 68/18, 110/18 i 32/20) , članka 18. 

Statuta Općine Babina Greda (“Sl. Vjesnik 11/09, 

04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 

21A/19 i 03/20) , članka 45. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća (“Sl. Vjesnik” 11/09, 01/18) 

Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 30. sjednici 

održanoj dana 21. veljače,  2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

O REALIZACIJI 

Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

I 

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 

kako slijedi:  

I. Redovito čišćenje javnih površina (trgova, otvorenih 

odvodnih kanala, igrališta, održavanje sajmišta i 

održavanje groblja 

- ručno čišćenje javne prometne površine kod zgrade 

općinske uprave - svakodnevno, 

- redovito čišćenje zelenih javnih površina, 

- košenje trave na javnim površinama ispred zgrade 

općinske uprave, oko spomenika, vodocrpilišta, 

parkirališta i sajmišta 

-održavanje sajmišta, 

-održavanje kanalske mreže, 

-hortikulturno uređenje javnih površina. 

- košenje groblja , 

- košenje i krčenje kanala oko groblja, 

- sanacija divlje deponije na groblju, 

- održavanje kapelice i ograde na groblju, 

- uređivanje i popravak staza. 

Ukupno utrošena sredstva:  245.451,10  kuna. 

 

II Održavanje nerazvrstanih cesta , nogostupa, 

parkirališta i poljskih puteva 

saniranje svih nerazvrstanih cesta u granicama 

građevinskog područja , a koji posao obuhvaća nabavku 

i ugradnju kamene sitneži prema potrebi, zimsko 

održavanje nerazvrstanih cesta, te održavanje poljskih 

putova 

Utrošena financijska sredstva – 936.777,00 kuna.  

 

III Održavanje javne rasvjete  

Utrošena financijska sredstva –  90.487,50 kuna. 

II 

Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

 

KLASA: 363-02/21-01/2 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju članka  4. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi 

(N/N  157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 

98/19, 64/20 i 138/20), članka 18. Statuta Općine 

Babina Greda („Sl. Vjesnik“ 11 /09, 04/13,  

03/14,01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 21A/19 i 

03/20) i članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik“ 11/09, 01/18), 

Općinsko vijeće Općine Babina Greda, na 30. sjednici 

održanoj dana 21. veljače, 2021. godine, donijelo  je  

  

ODLUKU  

O REALIZACIJI SOCIJALNOG PROGRAMA 

OPĆINE BABINA GREDA ZA 2020.GODINU 

I 

Donosi se odluka o realizaciji Socijalnog programa 

Općine Babina Greda u 2020. godini, kako slijedi: 

 

1. POMOĆ ZA STANOVANJE 

- pomoć za stanarinu –  2.400,00 kuna 

 - ogrjev-                                                               45.937,50 

kuna. 

-sufinanciranje troškova potrošnje vode (40%) i dimnj. 

Usluge 2.454,85 kuna 

Za ovu namjenu utrošena su sredstva 

 za 2020. god. u ukupnom. iznosu od . 

 50.792,35 kn  

 

2. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 

 

Za ovu namjenu utrošena su sredstva 

 za 2020. god. u  iznosu od    24.850,00 kn  

 

3. DRUŠTVENA SKRB ZA DJECU I 

ODRASLE  

  a)     STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA  

 

Za ovu namjenu utrošena su sredstva   Proračuna 

Općine  

 za 2020. god. u iznosu od.   166.800,00 kn 

 

b)POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG 

DJETETA 

 

      Za ovu namjenu utrošena su sredstva u Proračunu 

Općine za 2020. godinu iznos od..   105.000,00 kn 

 

c) POMOĆ STANOVNIŠTVU TREĆE ŽIVOTNE 

DOBI 

Za ovu namjenu utrošena su sredstva  u Proračunu 

Općine 

za 2020. godinu iznos od  
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86.200,00 kn 

 

d) OSTALI MATERIJALNI OBLICI POMOĆI (dar za 

djecu i ostalo) 

 

      - Dar za predškolsku i školsku djecu za božićne 

blagdane i ostalo 

Za ovu namjenu utrošen je u 2020. godini iznos od   

61.671,62 kn                    

 

-sufinanciranje cijena prijevoza učenika    38.834,87 kn 

- sufinanciranje nabavke knjiga i pomagala za osnovnu 

i srednju školu   147.625,37 kn 

 

4. OSTALI OBLICI PRUŽANJA POMOĆI 

POJEDINCU ILI UDRUGAMA 

 

a)  PRAVO NA POMOĆ DJECI I 

ODRASLIMA  S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  

Za ovu namjenu je utrošeno za 2020. iznos od 

10.000,00 kn 

 

b)  POMOĆ OSOBAMA OBOLJELIM OD 

KARCINOMA  

 

Za ovu namjenu je utrošeno za 2020. godinu 

 10.000,00 kn  

 

c)  POMOĆ U KUĆI – sufinanciranje usluga 

10.700,00 kn 

 

5. SUFINANCIRANJE CRVENOG KRIŽA 

Sufinanciranje djelatnosti Gradskog Hrvatskog 

crvenog križa, Županja  44.000,00 kn 

II 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 550-01/21-01/34 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače, 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine Babina Greda 

(„Sl. Vjesnik Vukovarsko-srijemske žuapnije“ br. 

11/09,04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18, pročišćeni 

tekst, 21A/19 i 03/20)  i članka 45. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik 

Vukovarsko – srijemske županije“ br. 16/09 i 01/18), 

Općinsko vijeće na  30. sjednici održanoj dana 21. 

veljače,  2021. godine d o n o s i 

 

ODLUKU 

I. 

Usvaja se Izvješće o radu  općinskog načelnika za 

prethodno polugodišnje razdoblje kojim je obuhvaćeno 

stanje tekućih obaveza,  donošenje akata iz nadležnosti 

načelnika, upravljanje općinskim prostorima, 

aktivnostima po donesenim odlukama, izradi projekata 

i ostalih važnijih aktivnosti. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 

KLASA: 022-01/21-10/2 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda,  21. veljače, 2021. godine        

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA  

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA BABINA GREDA 

 
32 276 BABINA GREDA 

telefon: 032/854 - 400 mobitel: 098/ 216 350 
E-mail: opcinababinagreda@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
NAČELNIKA OPĆINE BABINA GREDA 

za razdoblje srpanj –  prosinac 2020. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Općinski načelnik 
 

Josip Krnić 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babina Greda, 17. veljače 2021. godine  
 



Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Načelnik Općine Babina Greda u obvezi je Općinskom 

vijeću i zainteresiranoj javnosti podnositi polugodišnja izvješća o svom radu. Ovo se izvješće odnosi na razdoblje od 1. srpnja 

2020. do 31. prosinac 2020. godine.  

 
1. UVOD 

 

 U ovom razdoblju načelnik Općine Babina Greda je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Babina Greda obavljao poslove u okviru svojih nadležnosti, od donošenja odluka, 

utvrđivanja prijedloga odluka o kojima je raspravljalo i odlučivalo Općinsko vijeće, do izvršavanja donesenih odluka i 

zaključaka. Načelnik je donio niz odluka iz različitih područja djelokruga, a koje se odnose na obavljanje njegove izvršne 

funkcije u skladu sa zakonima i Statutom Općine Babina Greda.  

 Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka od strane načelnika obavljao je Jedinstveni upravni odjel 

Općine Babina Greda. 

 

2. AKTIVNOSTI NAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

 

 U izvještajnom razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine Načelnik je redovito donosio odluke za 

adekvatno funkcioniranje Općine Babina Greda kao i realizaciju najavljenih projekata i onih koji su u fazi realizacije. 

 U ovom vremenu održano je niz sastanaka kako u Općini, tako i u drugim institucijama, te posjeta JLS u okruženju. 

Načelnik je prisustvovao na raznim sastancima na koje je bio pozvan, a u slučaju spriječenosti nazočio je zamjenik načelnika 

ili druga ovlaštena osoba.  

 Općinski načelnik Josip Krnić, temeljem zakona, redovito i detaljno izvještava zainteresiranu javnost o svojemu 

radu na internetskim stranicama Općine Babina Greda na adresi www.babinagreda.hr, kao i putem Glasa Slavonije, Radio 

Županja te ostalih relevantnih medija na području Vukovarsko –srijemske županije. Također, Općinski načelnik Općine 

Babina Greda Josip Krnić, redovito sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća Općine Babina Greda i odgovara na pitanja 

vijećnika, kao i mještana te predlaže Odluke. U ovom izvještajnom razdoblju održano je 6 sjednica Općinskog vijeća. 

 

 

3. TEKUĆE OBVEZE: 

 

• Trenutna financijska situacija nam nije baš naklonjena zbog toga što sami financiramo realizaciju EU projekata te 

Republika Hrvatska kasni sa isplatama, a od većih iznosa ostalo je nepodmirena obveza za: Watmont d.o.o. iz 

Vinkovaca u iznosu od 409.524,49 kuna (druga polovica zadnje situacije) za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića 

čiji je ukupni projekt vrijedan 8.872,243,05 kuna s PDV-om, s time da se potražuje za dječji vrtić od Agencija za 

plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznos od 2.166,268,34 kuna i za „Rekonstrukciju groblja i 

pješačkih staza“ u iznosu od 148.250,00 kuna od iste agencije, a također i za izgradnju i opremanje reciklažnog 

dvorišta potražuje se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznos od 526.608,69 kuna. 

 

4. DONOŠENJA AKATA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Donio sam slijedeće akte: 

1. Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Babina Greda I. izmjene i dopune 

2. Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Babina Greda II. izmjene i dopune 

3. Plan prijema u službu za 2021. godinu, 

4. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Općine Babina Greda 

http://www.babinagreda.hr/


za 2021. godinu, 

5. Izmjene i dopune Plana nabave, 

6. Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli općinskih prostora udrugama (napomena: natječaj je proveden za dodjelu prostora, i 

također su sklopljeni ugovori sa udrugama). 

Nakon provedenih natječaja sklopio sam slijedeće ugovore vezane za radne odnose: 

1. Općinski načelnik je sklopio ugovore za provođenje Programa javnih radova sa 5 djelatnika na vremenski period od 6 

mjeseci, 

2. Općinski načelnik je sklopio ugovore za provođenje Programa Zaželi faza II. sa 15 djelatnica na vremenski period od 12 

mjeseci. 

Jedinstveni upravni odjel je donio Rješenje o rasporedu na radno mjesto na određeno radno vrijeme od 18 mjeseci za radno 

mjesto referent – koordinator projekta Zaželi – faza II., sa službenicom Mandicom Baškarić. 

 

5. JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA 

1. Provedena je javna nabava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te je nakon provedenog postupka donesena 

Odluka o odabiru ponuditelja Aksion d.o.o. iz Vinkovaca, s kojim je i potpisan ugovor o izvođenju radova za izgradnju i 

opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.517,421,45 kuna s PDV-om. 

2. Provedena je jednostavna nabava za usluge provedbe projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, te je sklopljen 

ugovor sa tvrtkom FONS iz Čepina u iznosu od 160.000,00 kuna. 

3. Provedena je jednostavna nabava za uslugu izrade i postavljanja ograde na nogometnom igralištu NK Šokadija, te je 

sklopljen ugovor sa tvrtkom Narcor iz Županje u iznosu od 232.781,25 kuna s PDV-om. 

4. Provedena je jednostavna nabava za uslugu izvođenja dodatnih radova na groblju, te je sklopljen ugovor sa tvrtkom Aksion 

iz Vinkovaca u iznosu od 261.694,50 kuna s PDV-om. 

5. Provedena je jednostavna nabava za uslugu izvođenja radova na uređenju (ravnanje zemlje dozerom, razgrtanje asfalta, 

nasipanje poljskih putova), te je sklopljen ugovor sa tvrtkom Obrt Mihić  iz Gundinaca u iznosu od 259.837,50 kuna kuna s 

PDV-om. 

6. Provedena je jednostavna nabava za usluge stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu projekta izgradnja i 

opremanje reciklažnog dvorišta, te je sklopljen ugovor sa tvrtkom Inženjersko projektni biro iz Osijeka u iznosu od 

158.750,00 kuna s PDV-om. 

 

6. OSTALE AKTIVNOSTI PO DONESENIM ODLUKAMA 

 

• Za izvođenje radova na Dubočici, odabran je obrt „Mihić“ iz Gundinaca, a vrijednost navedenih radova iznosi 

7.218,75 kuna s PDV-om. 

• Za izvođenje radova oko dječjeg vrtića, odabran je obrt „Mihić“ iz Gundinaca, a vrijednost navedenih radova iznosi 

8.987,50 kuna s PDV-om. 

• Za izvođenje usluge izrade Energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu za dječji vrtić „Regoč“, 

odabrana je tvrtka EE DIZAJN j.d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost navedene usluge iznosi 5.500,00 kuna. 

• Za nabavu paketića povodom nadolazećih božićnih blagdana od (400 kom), odabrana je tvrtka Patričar d.o.o. iz 

Županje, a vrijednost robe iznosi 19.916,00 kuna s PDV-om, također za nabavu paketića povodom nadolazećih 

božićnih blagdana od (300 kom), odabrana je tvrtka BOSO d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost robe iznosi 15.000,00 

kuna s PDV-om, 

• Za projekciju vatrometa Nove godine 2021., odabrana je tvrtka JORGE Pirotehnika d.o.o. iz Križevaca, a 

vrijednost usluge iznosi 15.000,00 kuna s PDV-om 

• Za 70 dobrovoljnih darivanja krvi kupljena su dva zlatna prstena za Franju Kedačić i Ivu Lucić, od zlatara Tomo 

Ćibarić iz Županje, u iznosu od 4.180,00 kuna, 

• Za izvođenje radova i montažu materijala opreme za grijanje i hlađenje u upravnoj zgradi Općine Babina Greda, 



odabrana je tvrtka Emax d.o.o. iz Osijeka, a vrijednost navedenih radova iznosi 4.835,00 kuna s PDV-om, također 

za izvođenje servisa opreme  za grijanje i hlađenje u upravnoj zgradi Općine Babina Greda, odabrana je tvrtka 

Emax d.o.o. iz Osijeka, a vrijednost navedenih radova iznosi 8.812,50 kuna s PDV-om. 

• Za izvođenje usluge projektantski nadzor u sklopu projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, odabrana je 

tvrtka IPB d.o.o. iz Osijeka, a vrijednost navedene usluge iznosi 55.000,00 kuna s PDV-om, 

• Za nabavku sredstava za potrebe kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština projekta „Uključivanje žena iz 

ranjivih skupina na tržište rada“ program Zaželi – faza II., odabrana je tvrtka Slavonija Bošković d.o.o. iz Cerne, a 

vrijednost navedene usluge iznosi 66.973,50 kuna s PDV-om, 

• Za uslugu izrade promotivnog materijala za Općinu Babina Greda (rokovnici, kemijske olovke, upaljači i ukrasne 

vrećice), odabrana je tvrtka Osječka trgovina papirom export – import d.o.o. iz Osijeka, a vrijednost navedene 

usluge iznosi 8.462,50 kuna s PDV-om, 

• Odobreno je sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za šk. Godinu 2020/2021 i prihvaćen je Zaključak sa 

koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije da preostali iznos troškova 

prijevoza u iznosu od 25% dijele na 100,00 kuna roditelj učenika, a preostali dio plaćaju Vukovarsko-srijemska 

županija i Općina Babina Greda u jednakim dijelovima, 

• Za izvođenje radova na groblju odabrana je tvrtka GRANIT TRADE j.d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedenih 

radova iznosi 10.443,75 kuna s PDV-om, te za izvođenje radova na izgradnji 20 (dvadeset) grobnica na mjesnom 

groblju Općine Babina Greda odabrana je tvrtka GRANIT TRADE j.d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedenih 

radova iznosi 60.000,00 kuna s PDV-om 

• Za izvođenje usluge pružanja konzultanskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije za projekt „Promocija 

zdravlja i prevencija bolesti“ odabrana je tvrtka Elaborat d.o.o. iz Babine Grede, a vrijednost navedene usluge 

iznosi 37.500,00 kuna s PDV-om (gdje smo I. fazu uspješno prošli),  

• Za izvođenje usluge pružanja konzultanskih usluga za provedbu projekta Zaželi faza II. odabrana je tvrtka Elaborat 

d.o.o. iz Babine Grede, a vrijednost navedene usluge iznosi 50.000,00 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje usluge izrade reportaže u trajanju od 1,5 minute (vježba sustava civilne zaštite, Savski nasip čuvarnica 

– vježba) odabrana je tvrtka VTV d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedene usluge iznosi 1.875,00 kuna s PDV-

om, te za izvođenje usluge izrade reportaže u trajanju od 3 minute (Projekt SAD – sudjeluj aktivno danas) odabrana 

je tvrtka VTV d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedene usluge iznosi 1.875,00 kuna s PDV-om, također za 

izvođenje usluge u partnerstvu u emisiji – snimanje KUD-a Mijat Stojanović za emisiju Jeseni su milo janje moje 

odabrana je tvrtka VTV d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedene usluge iznosi 1.187,00 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje usluge za izradu i održavanje web stranice projekta (Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorište) i 

promocija projekta i priprema za tisak i tisak: informativna ploča B1 ecobond 3mm+polimer folija, plakat, 

naljepnica PVC A, kišobrani, kemijske olovke, kape, majice u boji i majice polo, odabrana je tvrtka SAMSON 

informatika d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost navedene usluge iznosi 60.968,75 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje usluge potrebe vidljivosti i promidžbe projekta Zaželi – faza II. „Uključivanje žena iz ranjivih skupina 

na tržište rada“, odabrana je tvrtka SAMSON informatika d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost navedene usluge iznosi 

29.025,00 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje radova na dječjem igralištu Klasno i u Mijata Stojanovića, odabrana je tvrtka DRVKO j.d.o.o. iz 

Donji Andrijevci, a vrijednost navedenih radova iznosi 7.191,25 kuna s PDV-om. 

• Za uslugu nabavke službene odjeće i obuće za pripadnika tima civilne zaštite Općine Babina Greda odabrana je 

tvrtka PRIMARIS d.o.o. iz Osijeka, a vrijednost navedene usluge iznosi 9.400,00 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje usluge deratizacije domaćinstava Općine Babina Greda odabrana je tvrtka Veterinarska stanica d.o.o. 

iz Županje, cijena deratizacije je 20,00 kuna po domaćinstvu bez PDV-a, tj. 25,00 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje radova na čitaonici Kladavac (zidanje zidova terase i izrada nadstrešnice, izrada platoa terase), 



odabrana je tvrtka AKSION d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedenih radova iznosi 69.943,66 kuna s PDV-om, 

• Odobrena je isplata sredstava za nabavku drugi obrazovni materijal obveznih i izbornih predmeta za školsku 

godinu 2020./2021. i to O.Š. Mijata Stojanović u iznosu od 113.425,37 kuna S PDV-om, 

• Za izvođenje usluge postavljanja sustava video nadzora dječjeg vrtića u Babinoj Gredi odabrana je tvrtka 

SECURITAS d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost navedene usluge iznosi 36.518,33 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje radova tarupiranje javnih površina u ulici Mijata Stojanović, odabrana je tvrtka AKSION d.o.o. iz 

Vinkovaca, a vrijednost navedenih radova iznosi 13.430,63 kuna s PDV-om, te za izvođenje radova tarupiranje 

javnih površina u Lučici, odabrana je tvrtka AKSION d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedenih radova iznosi 

71.074,28 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje radova strojne košnje trave, odabrana je tvrtka SOKOL d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedenih 

radova iznosi 4.887,50 kuna s PDV-om, 

• Za izvođenje usluge izrade Energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu za jednostavni tehnički sustav 

nestambene zgrade Dom Hrvatske seljačke čitaonice, odabrana je tvrtka DIG PROJEKT d.o.o. iz Vinkovaca, a 

vrijednost navedenih radova iznosi 3.000,00 kuna, 

• Za provođenje larvicidnog tretmana komaraca i monitoring komaraca na području Općine Babina Greda, odabrana 

je tvrtka Veterinarska stanica d.o.o. iz Županje, a vrijednost navedenih radova iznosi 14.375,00 kuna s PDV-om, 

• Za uslugu popravka izložbeno prodajnih drvenih štandova 3 komada, odabran je obrt ROBUR vl. Tomislav Babić 

iz Babine Grede, a vrijednost navedenih radova iznosi 1.500,00 kuna, te za uslugu izrade i ugradnje kliznih vrata 

(mrtvačnica na mjesnom groblju Općine Babina Greda), odabran je obrt ROBUR vl. Tomislav Babić iz Babine 

Grede, a vrijednost navedenih radova iznosi 6.000,00 kuna, 

 

 

• Za pružanje konzultantske usluge za pripremu natječajne dokumentacije za projekt „Jačanje kapaciteta organizacije 

civilnog društva za popularizaciju STEM-a“, odabrana je tvrtka Elaborat d.o.o. iz Babine Grede, a vrijednost 

navedenih radova iznosi 45.000,00 kuna, 

• Za izvođenje radova i postavljanje Odra za pokojnike u mrtvačnici na mjesnom groblju Općine Babina Greda – 

izrada i montaža 2 kompleta (granit ploče 220*80*7 cm i granitno postolje 80*65*12 cm), odabrana je tvrtka 

GRANIT TRADE j.d.o.o. iz Vinkovaca, a vrijednost navedenih radova iznosi 25.398,00 kuna s PDV-om, 

• Odobrena je isplata sredstava za sufinanciranje obnove kapele „Uzašašća Gospodinova“ na groblju u Babinoj Gredi 

i to ŽUPI SV. LOVRE ĐAKONA I MUČENIKA u iznosu od 10.000,00 kuna, 

• Podijeljene božićnice umirovljenicima povodom Božića u iznosu od 200,00 kuna svim umirovljenicima koji imaju 

mirovinu u iznosu do 2.500,00 kuna i koji su navršili 65. godina života a nemaju mirovinu, 

• Zaposleno 5 osoba putem mjere javni radovi i 15 djelatnica putem Programa Zaželi – faza II., 

• Položeni vijenci i svijeće uoči blagdana u proteklom razdoblju 

• Redovito se financiraju mjere socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

• Financirane su udruge s područja Općine Babina Greda, temeljem sklopljenih ugovora, ali zbog pojave pandemije 

COVID-19 u 2020. godini smanjeno je financiranje zbog nemogućnosti održavanja manifestacija. 

 

7. HR i EU fondovi  

• EU: Ugovoreno 3.748,402,33 kuna za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, a dodijeljena sredstva u iznosu 

od 3.141,629,86 kuna po ugovoru (projekt u tijeku realizacije), a po javnoj nabavi sklopljen je ugovor u 

iznosu kao pod točkom 5. 

• EU: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Babinoj Gredi je završena, te odrađen je tehnički pregled zgrade. 



• EU: predana je Strategija pametnog sela na analizu i obradu nadležnom tijelu imenovanog ispred Europske 

komisije. 

• Poslana je kandidatura na natječaj za dodjelu sredstava Europske unije pod nazivom „Promocija zdravlja i 

prevencija bolesti“ (prošao prvu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava). 

• Poslana je kandidatura na za dodjelu sredstava Europske unije pod nazivom „Jačanje kapaciteta organizacije 

civilnog društva za popularizaciju STEM-a“. 

 

8. Transparentnost 

• Redovito se ažurira internetski portal www.babinagreda.hr 

• Redovito se objavljuju dokumenti Općinske uprave 

• Redovito izvještavanje medija o radu Općinske uprave 

• Općina Babina Greda odgovara na sve upite i zahtjeve u zakonskom roku 

• Redovito se objavljuju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

 

9. Turizam i manifestacije 

Općina Babina Greda i Turistička zajednica Općine Babina Greda, uz pomoć udruga organizirali su do sada razne 

manifestacije koje spajaju kulturu i tradiciju našeg kraja, ali nažalost u 2020. godini zbog pojave pandemije COVID-19 bilo 

je nemoguće održati manifestacije. 

S obzirom da je Općinski načelnik Općine Babina Greda  ujedno i predsjednik Turističke zajednice Općine Babina Greda a 

ujedno i Predsjednik Turističkog vijeća iste, neposredno i aktivno je sudjelovao u radu Turističkog vijeća i Skupštine 

Turističke zajednice Općine Babina Greda na unaprjeđenju i kvaliteti ponude i prezentacije cijele Općine Babina Greda da 

bude prepoznatljiva i jedinstvena u turizmu. 

 

10. Vatrogastvo 

 

Mjere zaštite od požara provodile su se sukladno zakonskim obvezama, Procjeni i Planu zaštite od požara te izvršene su sve 

obveze prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 

ovogodišnju protupožarnu sezonu. Uplaćivana su sredstva za obavljanje djelatnosti vatrogastva. 

 

 

 

 

11. Civilna zaštita 

 
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja sudionika zaštite i spašavanja u 

reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u 

prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.  

Stožeru civilne zaštite Općine Babina Greda povjereno je obavljanje stručnih i operativnih poslova kao i koordiniranje 

aktivnosti. S tim u vezi Stožer civilne zaštite Općine Babina Greda donio je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 

Općine Babina Greda.  Isto tako, Služba civilne zaštite Vukovar provela je vježbu pod nazivom „Savski nasip čuvarnica“ 

dana 26.09.2020. godine sa članovima timova civilne zaštite Općine Babina Greda i članovima DVD-a Babina Greda. Vježba 

se sastojala od punjenja vreća s pijeskom, izrade zečjeg nasipa, izrada češlja i protu tlačni zdenci. Vježbu su svi odradili sa 

http://www.babinagreda.hr/


velikim zadovoljstvom koje su i sami iskazali, te nakon provedene vježbe poslužen je vojnički grah u suradnji sa Hrvatskom 

vojskom. 

 

12. OSTALE VAŽNE AKTIVNOSTI  
 
Općina Babina Greda stranka je u nizu upravnih postupaka u kojima rješava ili štiti svoja prava i interese. 

Ishodovane su građevinske dozvole za: građenje građevine pomoćne namjene – garaža i spremište na k.č. br. 1662/1 k.o. 

Babina Greda i za građenje pristupne ceste do reciklažnog dvorišta na k.č.br. 1926 k.o. Babina Greda. 
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Babina Greda 

(„Sl. Vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 

11/09,04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18, pročišćeni 

tekst, 21A/19 i 03/20) i članka 45. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije“ br. 16/09 i 01/18), 

Općinsko vijeće na  30. sjednici održanoj dana  21. 

veljače, 2021. godine d o n o s i 

 

ODLUKU 

I. 

Usvaja se Izvješće o aktivnostima u 2020.g. za 

Geotermalni izvori d.o.o., Vladimira Nazora 3, 32 276 

Babina Greda.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 

KLASA: 306-01/21-10/5 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda,  21. veljače, 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

GEOETRMALNI  IZVORI d.o.o. 

V. Nazora 3 

32 276 Babina Greda 

 

Općina Babina Greda 

Kralja Tomislava 2 

32276 Babina Greda 

 

Predmet: Izvješće o radu za 2020. godinu 

 

Tijekom 2020. godine aktivnosti trgovačkog društva 

„Geotermalni izvori“ d.o.o. bile su usmjerene na pet 

područja: 

 

I Provedba projekta „Izrada projektno-tehničke 

dokumentacije za projekt Istraživanje i eksploatacija 

geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-

srijemske županije“ 

II Rješavanje prostorno-planske dokumentacije za 

Gospodarsku zonu „Krčevine“ 

III Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za 

mikrolokaciju bušotine BaG GT-1 

IV Ispunjavanje zakonskih obveza u svezi strukture 

zaposlenih 

V  Pronalaženja izvora financiranja za provedbu 

projekta 

 

I Provedba projekta „Izrada projektno-tehničke 

dokumentacije za projekt Istraživanje i eksploatacija 

geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-

srijemske županije“ 

 

Tijekom 2020. je proveden javni natječaj za odabir 

izrađivača projektno-tehničke dokumentacije te je 

potpisan ugovor ukupne vrijednosti 917.500,00 HRK. 

Temeljem tog ugovora, izrađena je slijedeća 

dokumentacija: 

1. Idejni projekt izrade istražne geotermalne 

bušotine i izgradnje bušotinskog radnog prostora za 

smještaj bušaćeg postrojenja 

2. Projekt izrade istražne geotermalne bušotine s 

bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušaćeg 

postrojenja  

3. Elaborat o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja na okoliš 

4. Idejni projekt građenja bušotinskog radnog 

prostora za ishođenje lokacijske dozvole 

5. Glavni projekt građenja bušotinskog radnog 

prostora 

 

Temeljem izrade navedenih dokumenata, pribavljanja 

pozitivnih mišljenja nadležnih tijela te obrane Projekta 

izrade istražne bušotine pred stručnim Povjerenstvom 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i 

Agencije za ugljikovodike, podnesen je zahtjev za 

izdavanje lokacijske dozvole, što je i zadnji dokument 

potreban prije početka izvođenja naftno-rudarskih 

radova. 

 

II Rješavanje prostorno-planske dokumentacije za 

Gospodarsku zonu „Krčevine“ 

Gospodarska zona „Krčevine“, unutar koje se planira 

korištenje pridobivene geotermalne vode, je Prostornim 

planom Vukovarsko-srijemske županije definirana kao 

zona od županijskog interesa, a Prostornim planom 

uređenja općine propisana je obveza izrade 

Urbanističkog plana uređenja zone. Slijedom 

navedenog, a temeljem Zakona o prostornom uređenju, 

pokrenute su procedure izrade Urbanističkog plana 

uređenja zone bez čega nisu dopuštene/moguće nikakve 

aktivnosti unutar zone.  

 

III Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za 

mikrolokaciju bušotine BaG GT-1 

 

Temeljem izrađenih studija i izračuna, utvrđena je 

mikrolokacija istražne bušotine BaG GT-1. Budući se 

navedena lokacija nalazi na privatnim posjedima, od 

vlasnika istih su dobivene suglasnosti za provedbu 

istražnih radova te su ugovori o pravu služnosti 

provedeni u zemljišno-knjižnom odjelu nadležnog suda 

čime su stvorene pretpostavke za izvođenje radova. 

 

IV Ispunjavanje zakonskih obveza u svezi strukture 

zaposlenih 

 

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika je 

krovni propis kojim su regulirane aktivnosti, prava i 
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obveze gospodarskih subjekata u području istraživanja 

i eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Jedno od područja izričito reguliranih navedenim 

Zakonom je i struktura zaposlenih u naftno-rudarskom 

gospodarskom subjektu koji je nositelj dozvole za 

istraživanje. Naime, Zakon propisuje obvezu 

zapošljavanja u punom radnom vremenu diplomiranog 

inženjera naftnog rudarstva ili geologije s ovlaštenjem 

ili, ako je isti angažiran na neki drugi način, onda u 

punom radnom vremenu mora biti zaposlena osobe iste 

struke bez ovlaštenja. Budući tvrtka „Geotermalni 

izvori“ d.o.o., iz razloga smanjenja troškova 

poslovanja, nema zaposlenog ovlaštenog inženjera 

naftnog rudarstva u punom radnom vremenu, zbog 

ispunjavanja navedene zakonske obveze, a nakon 

provedenog javnog natječaja putem HZZ-a, zaposlen je 

diplomirani inženjer geologije 

 

V  Pronalaženja izvora financiranja za provedbu 

projekta 

 

Tijekom 2020. godine provodile su se aktivnosti 

uključivanja projekta „Istraživanje i eksploatacija 

geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-

srijemske županije“ u Razvojni sporazum za Slavoniju, 

Baranju i Srijem. Kao rezultat tih aktivnosti, potpisan 

je Dodatak 2 Razvojnom sporazumu za Slavoniju, 

Baranju i Srijem koji uključuje navedeni projekt. 

Također, projekt je predložen i za financiranje iz 

Mehanizma za oporavak i otpornost kao strateški 

projekt Vukovarsko-srijemske županije, što bi, u 

slučaju realizacije, omogućilo još kvalitetnije 

financiranje provedbe projekta. 

 

Direktor: 

Mr.sc. Saša Dević 

 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine Babina Greda 

(„Sl. Vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 

11/09,04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18, pročišćeni 

tekst, 21A/19 i 03/20 ) i članka 45. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije“ br. 16/09 i 01/18) na 

30. sjednici održanoj dana 21. veljače, 2021. godine,  

Općinsko vijeće Općine Babina Greda, donijelo je 

 

ODLUKU  

o suglasnosti za provedeni otpis 

knjižničnog fonda Općinske narodne knjižnice 

Babina Greda 

I. 

Daje se suglasnost za provedeni otpis knjižničnog 

fonda Općinske narodne knjižnice Babina Greda. 

II. 

Zapisnik o otpisu, čini sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 612-04/21-01/2 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače, 2021.  godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 

 

 

Na temelju članka 18. Statuta Općine Babina Greda 

(„Sl. Vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 

11/09,04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18, pročišćeni 

tekst, 21A/19 i 03/20) i članka 45. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Babina Greda („Sl. Vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije“ br. 16/09 i 01/18) na 

30. sjednici održanoj dana 21. veljače, 2021. godine,  

Općinsko vijeće Općine Babina Greda, donijelo je 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu  Općinske narodne 

knjižnice Babina Greda i financijsko izvješće za 2020. 

godinu. 

II. 

Navedeno Izvješće iz članka I , čini sastavni dio ove 

Odluke. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 612-04/21-01/1 

URBROJ: 2212/02-01/21-01-1 

Babina Greda, 21. veljače, 2021. godine  

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jakob Verić 
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OPĆINA BOGANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 

98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Bogdanovci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 

broj: 05/13, 4/18, 8/18, 4/20), Općinsko vijeće Općine 

Bogdanovci na svojoj 40. sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2021. godine, donijelo je 

 

STATUT OPĆINE BOGDANOVCI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak  1. 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug Općine Bogdanovci (dalje u tekstu: Općina), 

njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i 

način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, 

oblici neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 

ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, te druga pitanja od važnosti za 

ostvarivanje prava i obveza Općine. 

 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose 

se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave. 

 

Naziv, područje i sjedište Općine određeni su zakonom. 

 

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Bogdanovci, 

Petrovci i Svinjarevci. 

 

Granice Općine Bogdanovci mogu se mijenjati na način 

i po postupku koji su propisani zakonom. 

Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 

 

Sjedište Općine je u Bogdanovcima, Bana Josipa 

Jelačića 1. 

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE 

Članak 4. 

Općina će izraditi grb i zastavu. 

 

Grb i zastava Općine utvrdit će se Statutarnom odlukom 

uz odobrenje tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

 

Mjerila za uporabu grba i zastave utvrđuje općinsko 

vijeće posebnom odlukom. 

 

Uporabu grba i zastave  pravnim osobama, radi 

promicanja interesa Općine, a na temelju mjerila iz 

stavka 3. ovoga članka može odobriti općinski 

načelnik. 

Članak 5. 

Dan Općine Bogdanovci slavi se 05. svibnja, kao 

spomen na 05. svibnja 1991. godine kada su mještani 

Bogdanovaca u centru sela zaustavili kolonu 

neprijateljskih tenkova i transportera i primorali ih da 

se povuku iz Bogdanovaca. 

 

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 6. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja  za iznimna 

dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled 

Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u 

području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, 

sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 

usmjerene.  

Članak 7. 

Javna priznanja Općine su: 

 

1.Počasni građanin Općine 

2.Nagrada Općine Bogdanovci za životno djelo 

3.Nagrada Općine 

4.Zahvalnica Općine. 

Članak 8. 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, 

postupak dodjele te tijela koja provode postupak i 

dodjeljuju priznanja uređuju se posebnom odlukom 

općinskog vijeća 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

Članak 9. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina 

uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama 

lokalne i područne (regionalne)  samouprave u zemlji i 
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inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 

ugovorima. 

Članak 10. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 

interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 

njezino razvijanje.  

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 

donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 

općinskog vijeća 

Članak 11. 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum  koji 

može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 

memorandum ili sl.).  

 

Sporazum o suradnji Općine i jedinice lokalne 

samouprave druge države objavljuje se u službenom 

glasilu Vukovarsko-srijemske županije. 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 12. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 

Članak 13. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove 

lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava 

građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili 

zakonom dodijeljeni  državnim tijelima, i to osobito 

poslove koji se odnose na:  

 

- uređenje naselja i stanovanje; 

- prostorno i urbanističko planiranje; 

- komunalno gospodarstvo;  

- brigu o djeci; 

- socijalnu skrb; 

- primarnu zdravstvenu zaštitu; 

- odgoj i osnovno obrazovanje;  

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport; 

- zaštitu potrošača; 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; 

- protupožarnu i civilnu zaštitu; 

- promet na svom području;  

- te ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima. 

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 

djelokruga detaljnije se uređuje odlukama općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom. 

Članak 14. 

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova 

iz članka 13. ovoga Statuta zajednički s drugom 

jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 

zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 

zakonom. 

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 

stavkom 1. ovoga članka donosi općinsko vijeće. 

Članak 15. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od 

interesa za građane na području više jedinica lokalne 

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na  

Vukovarsko-srijemsku županiju u skladu s njezinim 

Statutom. 

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom 

prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina 

osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA 

U ODLUČIVANJU  

 

Referendum 

Članak 16. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 

lokalnim poslovima putem referenduma i zbora 

građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 17. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog 

vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i 

ovim Statutom. 

 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 

referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog 

Statuta, dati najmanje jedna trećina članova općinskog 

vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora 

na području Općine i 20% ukupnog broja birača  

Općine. 

Članak 18. 

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom 

prijedlogu propisanog broja članova općinskog vijeća, 
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općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i 

ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma. 

 

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio 

propisani broj birača, predsjednik općinskog vijeća je 

dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 

u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti 

podnesenog prijedloga. 

 

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 

prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 

dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti 

prijedloga. 

Članak 19. 

Sadržaj odluke o raspisivanju referendumu propisan je 

posebnim zakonom kojim se uređuje provedba 

referenduma. 

Članak 20. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s 

prebivalištem na području Općine, odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u 

popis birača. 

 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

Članak 21. 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma.  

 

Zbor građana 

Članak 22. 

Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi 

izjašnjavanja građana o pojedinim  pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine. 

 . 

Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio 

područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

Članak 23. 

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te 

općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja 

građana o pitanjima od značenja za Općinu. 

 

Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio 

područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na 

području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje 

ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu 

cjelinu.  

Članak 24. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, 

osim ako se na zboru građana većinom glasova 

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom 

izjašnjavanju. 

 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 

mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i 

općinskog načelnika, 

 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana 

uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 

Prijedlozi građana 

Članak 25. 

Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću 

donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja 

iz djelokruga općinskog vijeća, te podnositi peticije o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, u 

skladu sa zakonom i ovim Statutom.  

  

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz 

stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10%  od ukupnog broja birača u Općini. 

 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, 

najkasnije u roku od 3 mjeseca od zaprimanja 

prijedloga. 

  

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o 

njima i druga pitanja uređuju se posebnom odlukom 

općinskom vijeća. 

 

Predstavke i pritužbe građana 

Članak 26. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad 

njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos 

zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi 

ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

svojih građanskih dužnosti. 

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine 

odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti 

u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 

odnosno pritužbe. 

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava 

se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 

sandučića za predstavke i pritužbe,  te neposrednim 

komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela 

Općine. Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i 

elektroničkim putem. 
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VII. TIJELA  OPĆINE 

Članak 27. 

Tijela Općine su općinsko vijeće i  općinski načelnik. 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 28. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru 

djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu 

sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno 

nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na 

uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u 

nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i 

zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka 

ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 

obavlja općinsko vijeće. 

Članak 29. 

Općinsko vijeće donosi: 

 

- donosi Statut Općine, 

- donosi Poslovnik o radu, 

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o izvršenju 

proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, 

- donosi odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednosti prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 

imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

Općinsko vijeće odlučuje o pojedinačnoj vrijednosti 

iznad 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji  od 

70.000,00 kuna Općinsko vijeće odlučuje o 

pojedinačnoj vrijednosti iznad 70.000,00 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi, 

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa za  Općinu, 

- daje prethodne suglasnosti na statute  

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju 

nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća,   

- osniva radna tijela, bira i razrješava 

predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 

zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik 

Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća 

preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 

kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za 

Općinu Bogdanovci.  

 

O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava 

Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog 

vijeća. 

Članak 30. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je 

sjednici nazočna većina njegovih članova, osim ako 

zakonom, Poslovnikom Općinskog vijeća ili ovim 

Statutom nije drugačije određeno. 

 

Statut, poslovnik Općinskog vijeća, proračun, odluka i 

izvješće o izvršenju proračuna, odluka o izboru i 

razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća, odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju 

Općinskog načelnika kada je prijedlog podnesen od 

propisanog broja birača, odluka o raspisivanju 

referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

utvrđenih Statutom Općine i odluka o pristupanju 

raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova 

općinskog vijeća općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

općinskog vijeća.    

Članak 31. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova 

većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 

  

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je 

počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne 

primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju 
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pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog 

vijeća.  

Članak 32. 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

- zastupa Općinsko vijeće, 

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća, 

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata, 

- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće, 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika, 

- obavlja i druge poslove određene  zakonom, 

ovim Statutom i Poslovnikom općinskog vijeća. 

 

Predsjednik  Općinskog vijeća dostavlja Statut, 

poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu 

državne uprave u  čijem je djelokrugu opći akt zajedno 

s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak 

donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom 

općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 

općeg akta, te bez odgode općinskom načelniku. 

 

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika može dati Odbor iza izbor i 

imenovanja, kao i najmanje 1/3 članova Općinskog 

vijeća. 

 

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, 

zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te 

obavlja druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 

ili predsjednik. 

Članak 33. 

Općinsko vijeće ima 9 članova. 

Članak 34. 

Utvrđuje se da rusinska nacionalna manjina ima pravo 

na dva člana općinskog vijeća, ukrajinska nacionalna 

manjina na jednog člana općinskog vijeća  i srpska 

nacionalna manjina na jednog člana Općinskog vijeća, 

iz reda svojih pripadnika razmjerno njihovom udjelu u 

stanovništvu Općine, a u skladu s odredbama Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih manjina. 

 

Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća 

zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u 

Općinskom vijeću iz stavka 1. ovog članka, broj 

članova općinskog vijeća povećat će se do broja koji je 

potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila 

ostvarena. 

Članak 35. 

Mandat članova općinskog vijeća izabranog na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 

sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

općinskog vijeća. 

 

Mandat članova općinskog vijeća izabranog na 

prijevremenim  izborima traje do isteka tekućeg 

mandata općinskog vijeća izabranog na redovnim 

izborima, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog 

vijeća. 

Članak 36. 

Član općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to 

ne prima plaću. 

Član općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu 

s posebnom odlukom općinskog vijeća. 

Član općinskog vijeća ima pravo na opravdani 

izostanak s posla radi sudjelovanja u radu općinskog 

vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s 

poslodavcem.  

Član općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije 

opoziv. 

Članak 37. 

Članu općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka 

vremena na koji je izabran:  

 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke; 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude; 

- ako mu prestane prebivalište na području 

Općine, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva i 

- smrću. 

 

Članu općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko 

državljanstvo, a koji je državljanin države članice 

Europske unije mandat ne prestaje prestankom 

hrvatskog državljanstva. 

Članak 38. 

Članu općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja 

mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 

odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 

općinskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme ga 

zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 
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Članu općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik 

imenovao za privremenog zamjenika, mandat miruje po 

sili zakona od dana kada je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili 

drugog razloga spriječenosti. 

 

Član općinskog vijeća može tijekom trajanja mandata 

staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 

sukladno zakonu. 

 

Član općinskog vijeća može tražiti nastavljanje 

obnašanja dužnosti člana općinskog vijeća, na temelju 

prestanka mirovanja mandata, jedanput u tijeku trajanja 

mandata. 

 

Iznimno, ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne 

primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja 

dužnosti člana općinskog vijeća kojemu je mandat 

mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 2. ovoga 

članka. 

Članak 39. 

Član općinskog vijeća ima prava i dužnosti: 

 

- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća; 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice općinskog vijeća; 

- predlagati općinskom vijeću donošenje akata, 

podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na 

prijedloge akata; 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 

općinskog vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom načelniku; 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati; 

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 

dužnosti člana općinskog vijeća, od upravnih tijela 

Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i 

tehničke usluge i 

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja 

dužnost. 

 

Član općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti 

odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, 

izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 

općinskog vijeća. 

 

Član općinskog vijeća dužan je čuvati tajnost podataka, 

koji su kao tajni određeni u skladu s posebnim 

propisima, a za koje sazna za vrijeme obnašanja 

dužnosti člana Općinskog vijeća. 

 

Član općinskog vijeća ima i druga prava i dužnosti 

utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

općinskog vijeća.  

Članak 40. 

Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se uređuje 

način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova 

općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način 

rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 

općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, 

sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od 

značaja za rad općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom urediti 

načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

potpredsjednika i članova općinskog vijeća, te 

predsjednika i članova radnih tijela općinskog vijeća u 

obavljanju njihovih dužnosti 

Članak 41. 

Stalna radna tijela općinskog vijeća su: 

 

- Odbor za izbor i imenovanje 

- Odbor za Statut i Poslovnik 

- Mandatno povjerenstvo 

- Odbor za proračun i financije  

Članak 42. 

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 

 

-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika 

općinskog vijeća, 

 

-izbor i razrješenje članova radnih tijela općinskog 

vijeća, 

 

-imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih 

ovim Statutom i drugim odlukama općinskog vijeća, 

 

-propise  o naknadama članova općinskog vijeća, 

 

-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i 

Poslovnikom o radu. 

Članak 43. 

Odbor za Statut, Poslovnik : 

 

-predlaže Statut Općine i Poslovnik općinskog vijeća, 

 

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta 

odnosno Poslovnika općinskog vijeća, 

 

-razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje 

donosi općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti 

s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove 

pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge 

općinskom vijeću te 

 

-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i 

Poslovnikom općinskog vijeća. 

Članak 44. 
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Mandatno Povjerenstvo: 

 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

općinsko vijeće o provedenim izborima za općinsko 

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva 

o provedenim izborima, 

 

- obavještava općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

dužnost, 

 

- obavještava općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji 

umjesto njih počinje obavljati vijećničku dužnost, 

 

- obavještava općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika, 

 

- obavještava općinsko vijeće o prestanku 

mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 

obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski 

uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

Članak 45. 

Odbor za proračun i financije raspravlja o proračunu i 

financijama Općine, zauzima stavove te daje mišljenja 

o pitanjima koja se odnose na: 

 

- općinski proračun i godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna, 

 

- porezni sustav i poreznu politiku, 

 

- stanje o prihodima i rashodima Općine te 

ostala pitanja koja se tiču financiranja i financijskog 

poslovanja Općine, 

    

      -    ostala pitanja koja se tiču financiranja i 

financijskog poslovanja Općine. 

Članak 46. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 

radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga općinskog vijeća, pripreme prijedloga 

odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

svezi pitanja koja su na dnevnom redu općinskog 

vijeća. 

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela 

utvrđuje se Poslovnikom općinskog vijeća, odnosno 

posebnom odlukom o osnutku radnog tijela. 

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

Članak 47. 

Općinski načelnik nositelj je izvršne vlasti u Općini. 

Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima 

sukladno posebnom zakonu. 

 

Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri 

godine. 

Članak 48. 

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik: 

 

- predstavlja i zastupa Općinu 

- priprema prijedloge općih akata; 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

općinskog vijeća; 

- utvrđuje prijedlog proračuna općine i 

izvršenje proračuna, prijedlog izmjene proračuna, 

- podnosi izvješće o ostvarenju proračuna za 

siječanj- lipanj; 

- upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktom općinskog 

vijeća; 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina i  drugom raspolaganju imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 

imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

općinski načelnik može odlučivati najviše do 

1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 

70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 

70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i 

pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti 

planirano u proračunu Općine i u skladu sa zakonom, 

- upravlja prihodima i rashodima općine; 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna općine; 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti 

za zaduživanje ustanova kojih je osnivač općina; 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela općine; 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela; 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora 

sukladno zakonu; 

- imenuje i razrješava predstavnike općine u 

tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač 

općina, trgovačkih društava u kojima općina ima udjele 

ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je općina 

osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno; 

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela 

općine; 

- predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba; 
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- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana; 

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona ukoliko je ovaj osnovan; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti; 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova; 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 

komunalnih usluga; 

- podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju 

proračuna izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu 

godinu; 

- utvrđuje red prvenstva za kupnju stana iz 

programa društveno poticanoj stanogradnji; 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o 

najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu općine u skladu s posebnom 

odluku općinskog vijeće o poslovnim prostorima; 

- organizira zaštitu od požara na području 

općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara; 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 

općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga općine, odnosno poslova državne uprave, 

ako su preneseni općini; 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  

mjesnih odbora i 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Statutom i drugim propisima. 

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti općinsko vijeće o 

danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. točke 

10. ovog članka tromjesečno do zadnjeg dana u 

mjesecu, a za prethodno izvještajno razdoblje. 

 

Općinski načelnik odluku o imenovanju i razrješenju iz 

stavka 1. točke 14. ovog članka objavljuje u prvom boju 

Službenog glasila Vukovarsko-srijemske županije koji 

slijedi nakon donošenja odluke. 

Članak 49. 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području. 

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih 

tijela Općine. 

Članak 50. 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 

tekuće godine za razdoblje  srpanj - prosinac prethodne 

godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj 

tekuće godine. 

 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog 

članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o 

pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

 

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 

stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 

primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći 

broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 

60 dana od dana primitka zahtjeva. 

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog 

načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 

proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 

izvješća o istom pitanju. 

Članak 51. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti 

od primjene opći akt općinskog vijeća u roku od 8 dana 

od dana donošenja općeg akta, ako ocijeni da je tim 

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od 

općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja 

odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke.  

 

Ako općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je 

dužan bez odgode o tome obavijestiti  nadležno tijelo 

državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i 

dostaviti odluku o obustavi općeg akata. 

Članak 52. 

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili 

drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove 

dužnosti zamjenjuje privremeni zamjenik. Smatra se da 

je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati 

svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u 

prostorijama općine a pritom dužnosnicima i 

zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na 

drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, 

donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 

 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka privremeni zamjenik  

ima sva prava općinskog načelnika. 

 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje općine. 
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Privremenog zamjenika imenuje svojom odlukom 

općinski načelnik na početku mandata iz redova 

izabranih članova općinskog vijeća. 

 

Ovlasti privremenog zamjenika traju dok ne prestanu 

okolnosti iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 53. 

Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju 

pripadnici iz reda rusinske nacionalne manjine, 

sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku 

općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika 

rusinske nacionalne manjine, raspisati će se 

prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika 

iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine.  

 

O svim promjenama tijekom mandata zamjenika 

općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika 

rusinske nacionalne manjine, pročelnik upravnog tijela 

nadležnog za službeničke odnose u Općini dužan je bez 

odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Članak 54. 

Općinski načelnik i zamjenik načelnika iz reda 

pripadnika nacionalne manjine odlučit će hoće li 

dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.  

 

Općinski načelnik i zamjenik načelnika iz reda 

pripadnika nacionalne manjine koji dužnost obavljaju 

volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja 

dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Članak 55. 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 

Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti 

sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske 

presude, 

- ako mu prestane prebivalište na području 

općine, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću. 

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika 

nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka, pročelnik 

upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku 

od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 

prestanku mandata općinskog načelnika radi 

raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnaša povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske. 

 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za 

službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti 

tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Članak 56. 

Referendum se može raspisati  radi opoziva općinskog 

načelnika. 

 

Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog 

načelnika može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača u Općini   

- 2/3 članova Općinskog vijeća. 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% 

ukupnog broja birača Općine predsjednik općinskog 

vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača općinsko vijeće će 

raspisati referendum u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o 

ispravnosti prijedloga. 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 članova 

općinskog vijeća, općinsko vijeće je dužno izjasniti se 

o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 

dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluku o 

raspisivanju referenduma općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom  svih članova općinskog 

vijeća. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 

opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 

mjeseci od  održanih izbora, ni ranije održanog 

referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se 

održavaju redovni zbori za općinskog načelnika. 

Članak 57. 

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako 

se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji 

su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini. 

 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje lokalna i 

područna (regionalna) samouprava i posebnog zakona 

kojim se uređuje provedba referenduma 
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Članak 58. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori 

za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH 

MANJINA 

Članak 59. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Bogdanovci 

sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 

poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina. 

Članak 60. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini 

Bogdanovci imaju pravo: 

 

- predlagati tijelima Općine mjere za 

unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, 

uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se 

uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine; 

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će 

raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se 

položaja nacionalne manjine. 

Članak 61. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih 

akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno 

predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za 

područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o 

odredbama kojima se uređuju prava i slobode 

nacionalnih manjina. 

Članak 62. 

Na području Općine pripadnici nacionalnih manjina 

imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave 

nacionalne manjine. 

 

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu 

Republike Hrvatske i zastavu Općine isticati na  zgradi 

u kojoj nacionalna manjina ima sjedište, te u svečanim 

prigodama značajnim za nacionalnu manjinu. 

Članak 63. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u 

službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i 

znamenja svoje nacionalne manjine i to: 

-  u sastavu svojih pečata i žigova 

-  u zaglavljima službenih akata koje donose. 

Članak 64. 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu 

može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne 

manjine. 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne 

manjine, obvezatno se izvodi himna Republike 

Hrvatske. 

Članak 65.  

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže 

rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici 

nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i 

kulturnog identiteta. 

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih 

manjina i pripadnika nacionalne manjine. 

 

IX. UPRAVNA TIJELA  

Članak 66. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine te obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine 

(u daljnjem tekstu: upravno tijelo) 

 

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, 

upravno tijelo Općine ima ovlasti i obveze tijela 

državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje 

sustav državne uprave. 

 

Ustrojstvo upravnog tijela uređuje se općim aktom 

Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 67. 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju 

javnog natječaja imenuje općinski načelnik. 

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz razloga 

propisanih zakonom. 

Članak 68. 

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnom tijelu 

obavljaju službenici i namještenici. 

 

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a 

namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove. 

 

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od 

značenja za rad službenika i namještenika u upravnom 

tijelu uređuju se posebnim zakonom. 

Članak 69. 

Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se u 

proračunu Općine. 

 

X. JAVNE SLUŽBE 

Članak 70. 

Općina u okviru svoga samoupravnog djelokruga 

osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 

zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana u području 

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je 

zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. 

Članak 71. 
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Općina osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 70. 

ovog Statuta osnivanjem, trgovačkih društava, javnih 

ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona. 

 

Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike 

Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava 

i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Općina. 

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 72. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao 

oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o 

lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog 

utjecaja na život i rad građana.  

   

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više 

međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove 

naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način 

i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i 

posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 

Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 73. 

Mjesni odbori na području Općine su: 

 

1. Mjesni odbor Bogdanovci, koji obuhvaća naselje 

Bogdanovci; 

2. Mjesni odbor Petrovci, koji obuhvaća naselje 

Petrovci; 

3. Mjesni odbor Svinjarevci, koji obuhvaća naselje 

Svinjarevci: 

Članak 74. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 

može dati 10 %  građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 

članovi Općinskog vijeća, udruge sa sjedištem na 

području Općine,  te općinski načelnik. 

 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka 

podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom 

obliku dostavlja općinskom načelniku. 

Članak 75. 

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje  je li prijedlog podnesen na način i 

po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

 

Ako općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije 

podnesen na propisani način i po propisanom postupku, 

obavijestit će  predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 

dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 

 

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 

općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60  dana od prijema prijedloga. 

Članak 76. 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se 

podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa 

prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne 

osobe), predloženom području i granicama mjesnog 

odbora, sjedište mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog 

odbora te prijedlog poslova i načina financiranja 

mjesnog odbora. 

Članak 77. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 

predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

Članak 78. 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja 

mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme 

od četiri godine. 

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog 

odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 

 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i 

pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća 

mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom 

općinskog vijeća uz odgovarajuću primjenu odredbe 

zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih 

tijela jedinica lokalne samouprave. 

Članak 79. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 

općinsko vijeće.  

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može 

proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

Članak 80. 

Vijeće mjesnog odbora Bogdanovci, uključujući i 

predsjednika ima 5 članova.  

 

Vijeće mjesnog odbora Petrovci, uključujući i 

predsjednika ima 5 članova. 

 

Vijeće mjesnog odbora Svinjarevci, uključujući i 

predsjednika ima 5 članova. 

  

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 

građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora.  

Članak 81. 

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom 

glasova svih članova bira predsjednika vijeća na 

vrijeme od četiri godine. 

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj 

rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  
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Članak 82. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 

odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom 

radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja 

druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 

odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika. 

Članak 83. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 

osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog 

odbora  provođenjem manjih komunalnih akcija kojima 

se poboljšava komunalni standard građana na području 

mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju  zadovoljavanja 

lokalnih potreba građana u području zdravstva, 

socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba 

na svom području. 

Članak 84. 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način 

konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova 

vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, 

te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

Članak 85. 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom 

odlukom utvrdi općinsko vijeće te pomoći i dotacije  

pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 86. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog 

odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Članak 87. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

obavlja općinski načelnik.  

 

Općinski načelnik  može u postupku provođenja 

nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 

predložiti općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog 

odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, 

pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 

poslove. 

 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 

Članak 88. 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine. 

Članak 89. 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i 

općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog 

Statuta pažnjom dobrog gospodara. 

 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom 

Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja 

imovinom, na temelju općeg akta općinskog vijeća o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine.  

Članak 90. 

Općina ima  prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

 

Prihodi Općine su: 

 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka 

općinskog vijeća; 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u 

vlasništvu Općine; 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele ili dionice; 

- prihodi od naknada za koncesije; 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom; 

- udio u zajedničkim porezima; 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u državnom proračunu i  

- drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 91. 

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda 

Općine iskazuju se u proračunu Općine. 

 

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani 

po izvorima iz kojih potječu. 

 

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom 

i uravnoteženi s prihodima. 

Članak 92. 

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose 

se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su 

doneseni. 

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, 

koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. 

Članak 93. 

Općinsko  vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom.  

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu 

ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće 

donosi odluku o privremenom financiranju na način i 

postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje 

od prva tri mjeseca proračunske godine. 

Članak 94. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili 

povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se 

mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili 

pronalaženjem novih prihoda. 
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Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 

dopunama proračuna po postupku propisanom za 

donošenje proračuna. 

Članak 95. 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire 

općinsko vijeće. 

 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 

proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 

financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo. 

 

XIII. AKTI OPĆINE 

Članak 96. 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih 

zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge 

opće akte.  

 

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte, kada u skladu 

sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima. 

Članak 97. 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga 

donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada 

je za to ovlašten zakonom, ovim Statutom ili općim 

aktom Općinskog vijeća. 

Članak 98. 

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke.  

Članak 99. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata 

Općinskog vijeća, na način i u postupku propisanom 

ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog 

upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine. 

Članak 100. 

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih 

akata općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine u obavljanju 

povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim 

stvarima u prvom stupnju. 

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 

može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka, 

može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave 

u skladu s posebnim zakonom  kojim se uređuje 

pojedino upravno područje. 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju 

odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih 

propisa. 

 

Protiv pojedinačnih akata  iz ovoga članka može se 

pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o 

upravnim sporovima. 

    

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte 

koje donose  pravne osobe kojima je odlukom 

općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno 

obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog 

djelokruga Općine. 

Članak 101. 

Protiv pojedinačnih akata općinskog vijeća i općinskog 

načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i 

pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako 

posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može 

se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Članak 102. 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje 

u samoupravnom djelokrugu donose općinsko vijeće i 

općinski načelnik, obavljaju nadležna tijela državne 

uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 

posebnom zakonu. 

Članak 103. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje općinsko vijeće 

donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavljaju 

nadležna tijela državne uprave, svako u svojem 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.  

Članak 104. 

Detaljnije odredbe o općim aktima Općine i postupku 

donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog 

vijeća. 

Članak 105. 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u 

službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije.   

 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, 

osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim 

aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana 

od dana objave. 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

 

XIV. JAVNOST RADA 

Članak 106. 

Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 

pratiti rad općinskog vijeća u skladu  

odredbama Poslovnika općinskog vijeća. 

Članak 107. 
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Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim 

održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih 

akata općinskog vijeća u službenom glasilu 

Vukovarsko-srijemske županije i na internetskim 

stranicama Općine. 

 

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 

održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem 

općih akata i drugih akata općinskog načelnika u 

službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije i na 

internetskim stranicama Općine. 

 

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

osigurava se putem komunikacije s medijima i 

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama 

Općine. 

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 108. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 

trećina vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik i 

Odbor za Statut i Poslovnik općinskog vijeća. 

 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 

predsjedniku općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 

odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta. 

 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka 

da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti 

prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red 

općinskog vijeća, prije isteka roka od 6 mjeseci od dana 

zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

Članak 109. 

Članovi općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) 

nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg 

mandata. 

 

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog 

načelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka 

tekućeg mandata. 

Članak 110. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članaka 38. st. 2. i 5., 52., 53. st. 2. i 3., 

56., 57. i 58 koji stupaju na snagu na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih 

lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut 

Općine Bogdanovci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-

srijemske županije broj 05/13, 4/18, 8/18, 4/20), osim 

članaka 20.-24., i 51.-55. koji prestaju važiti na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 

redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i 

župane.  

 

KLASA: 012-03/21-01/02 

URBROJ: 2196/03-01/03-21-01 

Bogdanovci, 22. veljače 2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Marijan Gelo dr.vet.med. 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te 

članka 32. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni 

vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 5/13, 4/18, 

08/18, 4/20), Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 

40. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine, 

donijelo je: 

 

POSLOVNIK 

Općinskog vijeća Općine BOGDANOVCI 

 

I.  UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine 

Bogdanovci ( u daljnjem tekstu: Poslovnik) detaljnije 

se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća 

Općine Bogdanovci (u daljnjem tekstu: Općinsko 

vijeće), ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika, 

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada 

radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 

Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, 

postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od 

značaja za rad Općinskog vijeća.  

 

Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje 

odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na 

način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika 
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Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj 

sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

 

Na početku konstituirajuće sjednice izvodi se himna 

Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino" . 

 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako 

je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici 

predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 

manji redni broj na glasačkom listiću.  

 

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Općinskog 

vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, 

a do izbora Mandatnog povjerenstva  i Odbora za izbor 

i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, 

a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim 

Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke 

predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika. 

Članak 3. 

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim 

izborima, članovi Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 

Vijećnici) pred predsjedateljem polažu prisegu.  

 

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 

 

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Bogdanovci obavljati 

savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati 

Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 

Bogdanovci, te da ću se zauzimati za svekoliki 

napredak Republike Hrvatske i Općine Bogdanovci.“ 

 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 

pojedinačno članove Općinskog vijeća, a vijećnik 

nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i 

izgovara: „Prisežem“, pristupa i potpisuje prisegu. 

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 

sjednici kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati 

dužnosti člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici 

na kojoj je nazočan. 

Članak 4. 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata 

Vijećnika prije isteka vremena na koje je izabran, 

Vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika. 

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke 

stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje 

je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, 

a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj 

kandidacijske liste.  

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više 

političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s 

iste liste s koje je izabran i član Vijeća kojem je 

mandate prestao ili mu miruje, a određuju  ga političke 

stranke sukladno sporazumu, a ako sporazum nije 

zaključen određuju ga dogovorno.  

 

Ako političke stranke nisu postigle dogovor, zamjenik 

člana općinskog vijeća je prvi slijedeći neizabrani 

kanditat sa kandidacijske liste.  

 

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu 

odnosno postignutom dogovoru obavijestiti nadležno 

upravno tijelo Općine.  

 

Vijećnik izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača 

zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.  

Članak 5. 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika 

Općinskog vijeća, članova Mandatnog povjerenstva  i 

Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Općinskog 

vijeća ili najmanje 1/3  vijećnika mogu predložiti 

dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice vodeći 

računa o postupku donošenja akata ili izboru radnih 

tijela Vijeća. 

. 

III.  PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 6. 

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom 

Općine Bogdanovci. 

Članak 7. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem 

tekstu: pročelnik upravnog tijela) dužan je vijećniku 

pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su 

na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 

pripremaju za sjednice Općinskog  vijeća ili radnog 

tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao 

vijećniku potrebne. 

 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od 

predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 

tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 

Članak 8. 

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 

Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u 

obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 

prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 

zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog 

vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju 

za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu 

sjednice Općinskog vijeća ili radnih  tijela, a može 

tražiti i stručne obavijesti  i objašnjenja radi potpunijeg 

upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 

obavljanju funkcije vijećnika. 

Članak 9. 
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Vijećnici mogu osnovati Klub vijećnika prema 

stranačkoj pripadnosti, i Klub nezavisnih vijećnika. 

 

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 

 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 

svoja pravila rada, te podatke o članovima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima 

vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za 

rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i 

dostavu materijala i dr.). 

 

IV.  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 10. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 

 

Predsjednika, odnosno potpredsjednike bira Općinsko 

vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na 

prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, 

većinom glasova svih vijećnika. 

 

Predsjednika, odnosno potpredsjednike bira Općinsko 

vijeće iz redova Vijeća, javnim glasovanjem. 

Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan 

potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a 

drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov 

prijedlog.  

Prijedlog predstavničke većine odnosno manjine mora 

biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom 

vijećnika.  

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog 

samo za jednog kandidata.  

Članak 11. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 

glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 

potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 

većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo 

predloženo više od dva kandidata u ponovljenom 

glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili 

najviše glasova. 

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o 

istim kandidatima se ponavlja. 

 

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat 

ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak 

u cijelosti. 

 

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik 

Vijeća određuje potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u 

slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.  

Članak 12. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

propisana su Statutom Općine i ovim Poslovnikom.  

Članak 13. 

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva 

međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika 

klubova vijećnika. 

Članak 14. 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 

organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 

pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove 

za Općinsko vijeće.  

 

V.  RADNA TIJELA 

Članak 15. 

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom 

Općine su: 

 

1. Mandatno povjerenstvo, 

2. Odbor za izbor i imenovanje, 

3. Odbor za Statut i  Poslovnik 

4. Odbor za proračun i financije 

 

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, 

Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga 

stalna i povremena radna tijela u svrhu priprema odluka 

iz djelokruga  Općinskog vijeća. 

Članak 16. 

Mandatno povjerenstvo  čine  predsjednik i dva člana. 

 

Mandatno povjerenstvo bira se na konstituirajućoj 

sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 

Članak 17. 

Odbor za izbor i imenovanje, čine  predsjednik i četiri 

člana.  

 

Odbor za izbor i imenovanje bira se na konstituirajućoj 

sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 

Članak 18. 

Odbor za Statut i Poslovnik, čine predsjednik i četiri 

člana.  

 

Predsjednik Odbora bira se iz redova vijećnika, a 

članovi iz reda vijećnika, i/ili znanstvenih, stručnih i 

drugih javnih osoba. 

Članak 19. 

Odbor za proračun i financije, čine predsjednik i četiri 

člana. 
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Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a 

članovi iz reda vijećnika i/ili reda znanstvenih, stručnih 

i drugih javnih osoba. 

Članak 20. 

Radna tijela mogu predlagati odluke i druge akte iz 

djelokruga Općinskog vijeća. 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 

Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug radnog tijela. 

 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 

obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i 

Općinsko vijeće. 

Članak 21. 

Općinsko vijeće može osnovati i druga radna tijela 

odlukom kojom određuje njihov sastav, djelokrug i 

način rada. 

 

Prijedlog odluke o osnivanju radnog tijela podnosi 

Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika. 

Članak 22. 

Predsjednik i članovi radnih tijela biraju se za mandatno 

razdoblje, ako odlukom o osnivanju nije određeno 

drugačije.  

 

Odlukom Općinskog vijeća članovi radnih tijela mogu 

biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su 

izabrani. 

Članak 23. 

Radno tijelo radi na sjednicama.  

 

O radu tijela vodi se zapisnik. 

 

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice, predlaže 

dnevni red, rukovodi  radom sjednice i potpisuje akte 

radnog tijela. 

 

Radno tijelo može održavati sjednice ako je istoj 

nazočna većina članova, a odlučuje javnim 

glasovanjem većinom nazočnih članova.  

 

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik po svojoj 

ocijeni, a dužan ju je sazvati kad to zatraži Općinsko 

vijeće, predsjednika Općinskog vijeća ili dva člana 

radnog tijela, u roku od 8 dana. 

 

Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, 

zamjenjuje ga član kojeg odredi radno tijelo. 

 

Ukoliko ne sazove sjednicu radnog tijela, sazvati će je 

predsjednik Općinskog vijeća.  

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG 

NAČELNIKA  

Članak 24. 

Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća 

polaže prisegu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg 

sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost 

Općinskog načelnika Općine Bogdanovci obavljati 

savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati 

Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 

Bogdanovci, te da ću se zauzimati za svekoliki 

napredak Republike Hrvatske i Općine Bogdanovci.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege 

proziva Općinskog načelnika , a Općinski načelnik 

nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaje i 

izgovara: “Prisežem”. 

Članak 25. 

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog 

vijeća. 

 

Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za točke 

dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u 

dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

Članak 26. 

Izvjestitelj, može biti nazočan na sjednicama 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, 

sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajalište načelnika, 

daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 

načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća 

odnosno radnih tijela. 

 

Ako na raspravi nije nazočan Općinski načelnik 

odnosno ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno 

tijelo može, smatra li da je prisutnost načelnika i 

izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili 

odgoditi. 

Članak 27. 

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i 

predsjednici radnih tijela  Općinskog vijeća izvješćuju 

načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana 

održavanja sjednice. 

Članak 28. 

Općinski načelnik može se opozvati putem 

referenduma. 

 

Način i postupak provođenja referenduma propisan je 

zakonom i Statutom Općine. 

 

VII.  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 29. 

Odluke i druge akte koje Općinsko vijeće donosi na 

temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i 

Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 

Članak 30. 
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Na Izvornike odluka i drugih akata Općinskog stavlja 

se pečat Općinskog vijeća. 

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 

Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke 

odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici 

Općinskog vijeća. 

 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 

pismohrani Općine. 

Članak 31. 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, 

odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 

bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u 

službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije i na 

službenim web stranicama Općine. 

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se 

upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 

Općinsko vijeće. 

Članak 32. 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko 

vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Općinski 

načelnik, predsjednik Općinskog vijeća i radna tijela 

Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da 

pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela. 

Članak 33. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina osnovani za 

područje općine Bogdanovci imaju pravo: 

1. Predlagati Odluke kojima se uređuju pitanja od 

značaja za nacionalne manjine   

    odnosno mjere za unapređenje položaja nacionalnih 

manjina. 

2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine koje 

imenuje Općinsko vijeće o   

    čemu će biti pismeno obaviješteni od strane 

predsjednika Općinskog vijeća    

    najmanje 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se 

vrši imenovanje. 

Članak 34. 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

Članak 35. 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst 

prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba 

važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje ako se 

predlaže izmjena ili dopuna postojećeg akta. Uz 

prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća 

dokumentacija. 

Članak 36. 

Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta podnosi se 

predsjedniku Općinskog vijeća. 

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni 

prijedlozi akta nisu sastavljeni u skladu s odredbama 

ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u 

određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s 

odredbama ovog Poslovnika. 

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta 

ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku 

rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim 

Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 

roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, 

smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog akta 

koji je podnesen u skladu s ovim Poslovnikom uvrstiti 

u dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća. 

 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili 

odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se 

ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 

mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije. 

Članak 37. 

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Općinskog 

vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u čijem 

djelokrugu su pitanja koja se uređuju odlukom. 

Članak 38. 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na 

početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i 

kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se 

predlaže da opći akt stupi na snagu prvog dana od dana 

objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost 

ranijeg stupanja na snagu. 

 

Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik ima 

pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati 

objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o 

podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i 

primjedbama. 

 

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 

aktu i kada on nije predlagatelj.  

 

Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i predsjednik 

Odbora za Statut i Poslovnik. 

Članak 39. 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge 

odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik 

Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine 

prijedloge odluka u jedan prijedlog. 

 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog 

vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog 

reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su 

dostavljeni. 

Članak 40. 
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Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga 

akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog 

proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta. 

 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i 

duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 

propisanog stavkom 1. ovog članka. 

Članak 41. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi 

se u pravilu pisano u obliku amandmana uz 

obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice. 

 

Ako se prijedog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći 

akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke 

obuhvaćene predoženim izmjenama i dopunama. 

 

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, 

a predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja 

vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku, 

ukoliko on nije predlagatelj. 

 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni 

predlagatelji akata. 

Članak 42. 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, 

vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na 

sjednici, u tijeku rasprave. 

 

Predlagatelj akta i Općinski načelnik mogu podnositi 

amandmane sve do zaključenja rasprave. 

 

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave 

podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 

predlagatelj. 

Članak 43. 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno 

mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, 

Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi 

kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za 

pripremu prije odlučivanja. 

 

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, 

glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 

zatraži Općinski načelnik, neovisno da li je on 

predlagatelj. 

Članak 44. 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski 

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

 

Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i 

iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije 

glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

Članak 45. 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim 

dijelom akta  i o njemu se odvojeno ne glasuje ako ga 

je podnio predlagatelj akta ili ako se predlagatelj akta s 

njime suglasio. 

Članak 46. 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski 

načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 

suglasio Općinski načelnik, glasuje se odvojeno. 

 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća 

postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se 

odlučuje. 

Članak 47. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka 

konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 

 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 

podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 

amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 

rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 

amandmanima. 

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 

amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

 

DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU 

Članak 48. 

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo 

ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi 

ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo 

uzrokovati znatniju štetu za Općinu. 

 

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju 

se propisani rokovi utvrđeni u članku 36. ovog 

Poslovnika. 

 

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku 

podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnese 

vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 

vijećnika. 

 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 

podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije 

dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje 

prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 

vijećnicima, te općinskom načelniku, ako on nije 

predlagatelj. 

Članak 49. 

Kad se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku 

prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti 

razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red 

sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu. 

    



Broj 4. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 71 

                

Članak 50. 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku 

mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave. 

 

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika  koje se 

odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom 

postupku. 

 

VIII.  DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE 

Članak 51. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće 

dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik, 

na način i u rokovima propisanim zakonom. 

Članak 52. 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

donose se većinom glasova svih vijećnika. 

 

IX. VIJEĆNIČKA PITANJA 

Članak 53. 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 

Općinskom načelniku i pročelniku upravnog tijela u 

svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 

 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća 

usmeno, ukoliko se zahtjeva usmeni odgovor ili u 

pisanom obliku u slučaju traženja pisanog odgovora, 

posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik 

je dužan navesti kome pitanje upućuje. 

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička 

pitanja, a svako postavljeno pitanje može trajati najviše 

dvije minute. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja 

ima i predsjednik kluba vijećnika, s time da može 

postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može 

trajati najduže pet minuta. 

 

Odgovor na usmena vijećnička pitanja mogu se dati na 

samoj sjednici. O načinu odgovora na usmeno pitanje 

odlučuje pozvani na davanje odgovora. 

 

Pisani odgovor daje se najkasnije na slijedećoj sjednici. 

 

Općinski načelnik, odnosno pročelnici dostavljaju 

pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika 

Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća 

upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 

 

Članak 54. 

 

Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom načelniku, 

odnosno pročelniku upravnih tijela kao i odgovor na ta 

pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu 

ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose 

na postavljeno pitanje. 

 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje 

pitanje uskladi s tim odredbama. 

 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog 

Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to 

pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o 

tome će obavijestiti vijećnika. 

Članak 55. 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja 

profesionalnu tajnu, Općinski načelnik, odnosno 

pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno 

vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 

prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog 

tijela čiji djelokrug rada je to pitanje. 

Članak 56. 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici 

Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru  i 

postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i 

dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute. 

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je 

predsjednik općinskog vijeća obavijestio općinsko 

vijeća o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom 

odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti 

dopunsko pitanje. 

 

X. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 57. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine. 

Članak 58. 

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika 

o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 

podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 

 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 

potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 

zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu 

mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo 

pitanje o kojem se traži izvješće. 

Članak 59. 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za 

traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 

Općinskog  vijeća koja se održava nakon primitka 

prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od 

dana primitka prijedloga. 

Članak 60. 
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Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za 

traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 

vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

 

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 

očitovati na podneseni prijedlog.  

Članak 61. 

Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko 

vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 

koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto 

ili  donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži  

izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. 

Članak 62. 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća 

Općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije 

prije odlučivanja o prijedlogu. 

 

Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika 

nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 

podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije 

proteka roka od 3 mjeseca, od dana kada je Općinsko 

vijreće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog 

za traženje izvješća od Općinskog načelnika 

 

XI. RED NA SJEDNICI 

 

1. Sazivanje sjednice 

Članak 63. 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri 

mjeseca. 

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća 

na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka 

zahtjeva. 

 

Ukoliko predsjednik općinskog vijeća ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi 

zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, sjednicu 

će sazvati Općinski načelnik u roku 8 dana.  

 

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu 

može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

trećine vijećnika, čelnik tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

 

Sjednica općinskog vijeća sazvana sukladno 

odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati 

u roku od 15. dana od dana sazivanja. 

 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka 

smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima. 

Članak 64. 

Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u 

izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način. 

 

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na 

prijedlog dnevnog reda i zapisnik s prethodne sjednice 

dostavlja se vijećnicima 3 dana prije održavanja 

sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok 

se može skratiti. 

 

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i 

elektroničkim putem.   

  

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti 

razloga za sazivanje sjednice  u kraćem roku odlučuje 

predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se 

vijećnicima, Općinskom načelniku  i pročelniku 

upravnog tijela, predsjednicima vijeća mjesnog odbora 

na području Općine Bogdanovci, vijećima nacionalnih 

manjina/predstavnicima nacionalnih manjina na 

području Općine Bogdanovci i drugim osobama koje 

odredi predsjednik Općinskog vijeća. 

Članak 65. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine. 

 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka održava 

izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u 

pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja 

sjednice, dan i vrijeme u kojem se dostavljaju 

amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj 

izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se 

glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.  

 

Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja 

predsjedniku i službeniku nadležnog upravnog odjela 

koji sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća i 

ostalim vijećnicima (odgovori svima/Reply All). 

Glasovanje se može provesti i putem programskog 

rješenja (aplikacije). 

 

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u 

stavku 2. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog 

Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu 

materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu 

amandmana i glasovanju. 

 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu 
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sazvanu i održanu putem video konferencije 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za 

sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju 

točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, 

dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i 

glasovanju. 

 

Na sjednicu Općinskog vijeća kada se za to ukaže 

potreba, uz osiguranje prostornih uvjeta mogu se 

pozvati dužnosnici, direktori javnih poduzeća, 

ravnatelji ustanova i druge osobe za koje postoji 

potreba prema sadržaju dnevnog reda. 

 

Članak 66. 

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti 

javnosti, materijal za takvu raspravu ne mora se 

dostavljati u pismenom obliku. 

O održavanju sjednica Općinskog vijeća bez nazočnosti 

javnosti odlučuje predsjednik općinskog vijeća. 

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog 

stavka predsjednik Općinskog vijeća pozvat će osobe, 

čija nazočnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a 

zatim će vijećnike obavijestiti o razlozima održavanja 

sjednice bez nazočnosti javnosti. 

 

2. Dnevni red 

Članak 67. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 

predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 

sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 

dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu 

Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda 

sjednice.  

 

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se “za” ili “protiv” 

većinom glasova prisutni članova Općinskog vijeća. 

Članak 68. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u 

pravilu na početku sjednice. 

  

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 

Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 

predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 

predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 

dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za 

dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.  

 

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, 

predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti. 

 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno 

odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, 

zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a 

nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka. 

 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.  

 

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 

prethodne sjednice. 

Članak 69. 

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed 

rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog 

reda. 

 

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog 

reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je 

dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je 

odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i 

smatra se da prijedlog nije podnijet.   

Članak 70. 

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta 

bitno podudarnog sadržaja koji nije uvrštenu  dnevni 

red Općinskog vijeća na način propisan člankom 36. 

Poslovnika  prije proteka roka od tri mjeseca od dana 

odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu. 

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje 

Članak 71. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik 

Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili 

spriječenosti jedan od potpredsjednika.   

Članak 72. 

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je 

pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži 

i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća. 

 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. 

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u 

govoru samo predsjednik  Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik  Općinskog vijeća se brine da govornik ne 

bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

Članak 73. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po 

redoslijedu kojim su se prijavili. 

 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o 

povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ 

čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati 

duže od tri minute. 
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Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati 

objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog 

dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim 

objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez 

rasprave. 

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji 

drži da je netočno izložen i koji je bio povod 

nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik 

će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to 

izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na 

ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može 

trajati duže od dvije minute. 

Članak 74. 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 

raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, 

govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim 

upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u 

svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu 

Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga 

opomenuti. 

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem 

zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik 

Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i 

udaljiti  ga sa sjednice. 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 

stavka 3.ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će 

utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji 

prilikom glasovanja. 

Članak 75. 

Na sjednici Vijeća se može odlučiti da govornik o istoj 

temi može govoriti samo jedanput. 

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje tri 

minute. 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može 

odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje. 

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se 

prijavili za govor u skladu s člankom 73. ovog 

Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu 

govoriti još najviše dvije minute, neovisno o tome da li 

su ranije govorili o toj temi. 

 

4. Tijek sjednice 

Članak 76. 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog 

reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost 

vijećnika.  

 

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog 

vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog 

vijeća ili pročelnika upravnog odjela koje obavlja 

stručne poslove za Općinsko vijeće.  

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici 

nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik 

Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat. 

 

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za 

vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine 

vijećnika. 

 

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 

Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na 

zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 prisutnih 

vijećnika. 

Članak 77. 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka, 

Općinsko vijeće može odlučivati da sjednicu prekine i 

zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se 

pismeno izvješćuju samo članovi Općinskog vijeća koji 

nisu nazočni. 

 

O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez 

rasprave. 

 

5. Odlučivanje 

Članak 78. 

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, 

potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 

slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije 

određeno. 

Članak 79. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko 

je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina 

vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim 

Poslovnikom nije drugačije određeno. 

 

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće 

donosi slijedeće akte: 

 

-       Statut Općine, 

 

-       Poslovnik Općinskog vijeća, 

 

-       Proračun, 

 

-       Odluku i izvješće o izvršenju proračuna 

 

-       Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

-       Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju 

Općinskog načelnika kada je  

        prijedlog podnesen od propisanog broja birača, 

 

-       Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga    

         utvrđenih Statutom Općine, 
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- Odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni 

Statuta 

 

6. Glasovanje 

Članak 80. 

Glasovanje na sjednici je javno. 

 

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju 

glasuje tajno. 

 

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 

 

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 

predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da 

se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” 

prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. 

Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu 

glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili 

da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim 

glasovima. 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika 

glasuje se “za” ili “protiv”. 

 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 

prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 

prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 

vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 

konstatirati da je amandman odbijen. 

Članak 81. 

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje rezultate 

glasovanja tako da prebrojavanjem utvrdi koliko je 

vijećnika glasovalo «za» prijedlog, koliko «protiv» 

prijedloga i koliko se «uzdržalo» od glasovanja.  

Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća objavljuje je 

li prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.  

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, 

predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i 

ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 

Članak 82. 

Tajno se glasovanje provodi ako Općinsko vijeće 

odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno, te u 

slučajevima određenim zakonom.  

 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 

Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni 

su pečatom Općinskog vijeća. 

 

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se 

listiću kandidati navode imenom i prezimenom prema 

abecednom redu prezimena, a glasuje se na način da se 

zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata. 

 

Kod glasovanja o pojedinom prijedlogu ili predmetu 

pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje 

se “za”, “protiv” i “suzdržan”, prema uputi na listiću. 

Glasačke listiće priprema službenik u čijoj je 

nadležnosti obavljanje poslova za Vijeće.  Predsjednik 

Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj 

vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja. 

Članak 83. 

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 

Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 

predaje vijećnicima glasačke listiće. 

Članak 84. 

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi 

pripreme novih glasačkih listića. 

 

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i 

prvo glasovanje. 

Članak 85. 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 

listićem i to osobno. 

 

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su 

dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 

tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za 

koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je 

zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 

Članak 86. 

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke 

listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća 

objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na 

utvrđivanje rezultata glasovanja. 

 

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih 

glasačkih listića. 

 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog 

vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika koji su mu 

pomagali kod samog glasovanja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate 

glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno 

glasovanje. 

 

7. Zapisnik 

Članak 87. 

O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se zapisnik. 

 

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj 

stvari ili kada je sa rasprave o nekom predmetu 

isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik. 

 

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja 

sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika 

odnosno predsjedatelja, imena prisutnih vijećnika, 

imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za 

one koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih 

sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s pitanjima 
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o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika 

sa sažetim prikazom njihovog izlaganja, rezultat 

glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih oblika i 

drugih akata donesenih na sjednici. 

 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom 

predmetu. 

Članak 88. 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije 

prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik 

prethodne sjednice. 

 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 

sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit 

će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 

zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog 

vijeća i službenik koji vodi zapisnik.  

 

Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuva 

upravno tijelo Općine.  

Članak 89. 

Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski snimati, a 

prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno tijelo. 

 

Upravno tijelo je dužno omogućiti Vijećniku, na njegov 

zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice. 

 

XII. IZBORI I IMENOVANJA 

Članak 90. 

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i 

razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku 

propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.  

Članak 91. 

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu 

predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove iz 

njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 

 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 

odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on odredi, 

a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika 

Općinskog vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik 

Općinskog vijeća. 

 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 

potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

Članak 92. 

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 

1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  razrješenja 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u 

pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje 

prijedloga,  te mora biti podržan imenima i 

prezimenima vijećnika i njihovim vlastoručnim 

potpisima.  

 

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća 

imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u osam 

(8) dana od dostave prijedloga.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 

uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se 

mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je 

prijedlog zaprimljen. 

 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 

mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im 

prestaju izborom novog predsjednika Općinskog 

vijeća. 

 

Odluka o razrješenju prihvaćena je ako je za nju 

glasovala većina svih vijećnika.  

Članak 93. 

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu 

dati ostavku. Dužnost im prestaje danom kada 

Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a 

najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.  

 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na 

samoj sjednici Vijeća.  

Članak 94. 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog 

vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, 

potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i 

dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 

predsjednik. 

 

Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od 

donošenja odluke  o razrješenja predsjednika izabrati 

novog predsjednika. 

 

XIII.  JAVNOST RADA 

Članak 95. 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici 

medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju 

remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno 

razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). 

 

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća 

veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik 

Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti 

rad Općinskog vijeća. 
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Najava održavanja sjednica objavljuje se na 

internetskim stranicama Općine. 

Članak 96. 

Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim 

održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih 

akata općinskog vijeća u službenom glasilu 

Vukovarsko-srijemske županije i na internetskim 

stranicama Općine. 

 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su 

u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim 

stupnjem tajnosti. 

Članak 97. 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o 

rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može 

se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva 

priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog 

vijeća. 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 98. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 

županije. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

(“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

5/13). 

 

KLASA: 012-03/21-01/03 

URBROJ: 2196/03-01/03-21-01 

Bogdanovci, 22. veljače 2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Marijan Gelo dr.vet.med. 

 

 

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu («Narodne 

novine» broj 87/08 i 136/12,15/15) te članka 32. Statuta 

Općine Bogdanovci («Službeni glasnik» broj 

05/13,8/18,5,/20) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci 

na 40. sjednici održanoj 22. veljače 2021. donijelo je 

 

ODLUKU  

kratkoročnom zaduživanju 

Općine Bogdanovci 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine 

Bogdanovci uzimanjem kratkoročnog kredita po 

principu dopuštenog prekoračenja po poslovnom 

računu (dozvoljeni minus) programa „Zaželi“, faza 2, 

IBAN HR2424850031500006207 kod Croatia banke 

Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Kreditor), okvirni kredit u 

iznosu 550.000,00 kn (slovima: 

petstopedesetpettisućakuna). 

Članak 2. 

Okvirni kredit će se koristiti za podmirenje tekućih 

obveza po programu „Zaželi“ faza 2. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik za zaključivanje 

ugovora za okvirni kratkoročni kredit po poslovnom 

računu koji se odnosi na program „Zaželi“ faza 2 

Općine Bogdanovci s Kreditorom. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske 

županije 

 

KLASA: 400-06/21-01/     

URBROJ:2196/03-01/01-21- 

Bogdanovci, 22.02.2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Marijan Gelo dr.vet.med. 

 

 

Na temelju 32. Statuta Općine Bogdanovci («Službeni 

glasnik» broj 05/13,8/18,5,/20) Općinsko vijeće Općine 

Bogdanovci na 40. sjednici održanoj 22. veljače 2021. 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvještaja o provedenim (i 

planiranim) aktivnostima na gospodarenju 

otpadom tvrtke Komunalac d.o.o. Vukovar, na 

području Općine Bogdanovci za 2020. godinu 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvještaj o provedenim (i planiranim) 

aktivnostima na gospodarenju otpadom tvrtke 

Komunalac d.o.o. Vukovar na području Općine 

Bogdanovci  za 2020. godinu (KLASA: 363-01/21-

01/10, URBROJ: 2196-62-E-1-11-1-21-01, od 27.01. 

2021. godine), koje je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 363-01/21-01/2 

URBROJ:2196/03-01/01-21- 

Bogdanovci, 22.02.2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Marijan Gelo dr.vet.med. 

 

 

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o koncesijama 

(„Narodne novine br.69/17 i 107/20) i članka  članka 

32. Statuta Općine Bogdanovci (»Službeni vjesnik» 
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Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13 i 04/18, 

,8/18, 4/20), Općinsko vijeće Općine Bogdanovci, na 

40. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine, 

donosi: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijenos ugovora o 

koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe 

prirodnim plinom, te gradnji i održavanju plinskog 

sustava na području Općine Bogdanovci s  PRVOG 

PLINASKOG DRUŠTVA – DISTRIBUCIJA 

PLINA d.o.o. Vukovar na njegovog pravnog 

sljednika HEP-PLIN d.o.o. Osijek. 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Bogdanovci daje suglasnost na 

prijenos prava i obveza iz Ugovora o koncesiji za 

obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom, te 

gradnji i održavanju plinskog sustava na području 

Općine Bogdanovci  sklopljenog 20. travnja 2001. 

godine  i Aneksa istog ugovora od 27.06.2011. godine, 

s PRVOG PLINASKOG DRUŠTVA – 

DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Vukovar na njegovog 

pravnog sljednika HEP-PLIN d.o.o. Osijek. 

Članak 2. 

Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine 

Bogdanovci, potpisat će s Koncesionarom Ugovoru o 

prijenosu prava i obveza iz Ugovora i Aneksa Ugovora 

o koncesiji iz članka 1. ove Odluke, u roku 8 dana od 

dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA:363-01/21-01/ 

URBROJ:2196/03-01/01-21- 

Bogdanovci, 22.02.2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Marijan Gelo dr.vet.med. 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 

broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 32. Statuta 

Općine Bogdanovci(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj: 05/13, 08/18 i 4/20) Općinsko 

vijeće Općine Bogdanovci, na prijedlog općinskog 

načelnika, na 40 sjednici, održanoj dana 22. veljače 

2021., donijelo je 

 

PROGRAM 

utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Bogdanovci 

u 2021. godini 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje 

trideset posto sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvarene u 

2021. godini, a koji je prihod proračuna jedinice lokalne 

samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena 

zgrada nalazi. 

Članak 2. 

Prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem 

se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi 

predstavlja iznos u visini od 30% naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a 

koristi se namjenski za poboljšanje infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja. 

Ukoliko planirana sredstva ne budu ostvarena u 

navedenom iznosu ili ukoliko ista ne budu utrošena u 

planiranu svrhu, naknadnim će se izmjenama i 

dopunama odgovarajuće uskladiti sadržaj ovog 

Programa.  

Članak 3. 

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2021. godinu, planirana u iznosu 

od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna), utrošiti 

će se za:  

- troškove rekonstrukcije nogostupa u Petrovcima, 

Vukovarska ulica, 

  smjer Vukovar-Petrovci  - 10.000,00 kuna,  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 363-01/21-01/ 

URBROJ: 2196/03-01/01-21- 

Bogdanovci,  22. veljače 2021. god. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Marijan Gelo dr.vet.med. 
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OPĆINA CERNA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 

87/08.), članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01 i 129/05), 

članka 29. Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik VSŽ 

13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća 

(Službeni vjesnik VSŽ 13/09,2/13,24/14), na 23. 

sjednici Općinsko vijeće, Općine Cerna održanoj dana 

23. 02.  2021. godine, donosi 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  

PRORAČUNA ZA 2020. GODINU  

 

I. DONOŠENJE I USVAJANJE 

PRORAČUNA 

1.Proračun općine Cerna za 2020. godinu i Odluka o 

izvršavanju proračuna usvojeni su 19. 11. 2019. godine 

na 15. sjednici Općinskog vijeća. 

Proračunom su ukupni prihodi planirani u iznosu 

22.751.000 kn, ukupni rashodi iznosili su 22.751.000 

kn.  

 

2. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu donijete 

su 02.12.2020. godine na 22. sjednici Općinskog vijeća. 

Izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi 

utvrđuju se u iznosu 15.328.000 kuna, dok ukupni 

rashodi iznose 15.328.000 kn. 

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA 

Opći dio 

Članak 1. 

Godišnji obračun Proračuna općine Cerna za 2020. 

godinu (u daljnjem tekstu Proračun)

 

A RAČUN PRIHODA I RASHODA   
    

  

BROJ 

RAČUNA 

O P I S 

PLANIRANO 

U 2020.G. 

POVEĆANJE 

SMANJENJE 

2020. 

Indeks 

2/1 

6 Prihodi poslovanja   13.588.000 10.705.368 79 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   340.000 61.447 18 

  UKUPNO PRIHODI   13.928.000 10.766.815 77 

3 Rashodi poslovanja   9.618.000 7.573.436 79 

4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine   5.710.000 3.542.689 62 

  UKUPNO RASHODI   15.328.000 11.116.125 73 

  VIŠAK (+) MANJAK (-)   -1.400.000 -349.310 25 

          0 

  PRENESENI VIŠAK PRIHODA   1.400.000 1.490.033 106 

  NETO FINANCIRANJE       0 

  UKUPNO PRORAČUN OPĆINE       0 

  UKUPNI PRIHODI I PRIMICI   15.328.000 12.256.848 80 

  UKUPNI RASHODI I IZDACI   15.328.000 11.116.125 73 

  RAZLIKA (1-2)višak+/manjak-   0 1.140.723 0 

 

 PRIHODI     

 Vrsta 

izvora 

financ. 

Broj računa 

UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 

PLANIRANO 

U 2020.G. 

POVEĆANJE 

SMANJENJE 

2020. 

Indeks 

2/1 

    UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 13.928.000 10.766.815 77 

  6 Prihodi poslovanja 13.588.000 10.705.368 79 

  61 Prihodi poreza 9.260.000 8.623.917 93 

01 611 Porez i prirez na dohodak 8.900.000 8.293.308 93 

01 613 Porez na imovinu 300.000 286.261 95 
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01 614 Porez na potrošnju 60.000 44.348 74 

  63 Potpore 2.601.000 872.839 34 

04 633 Potpore iz županijskog proračuna 700.000 500.000 71 

  634 Kapitalne pomoći-EU fondovi 1.000.000 227.925 23 

  634 Pomoći iz državnog proračuna 600.000 0 0 

  634 HZZO 301.000 144.914 0 

  64 Prihod od imovine 572.000 450.305 79 

01 641 Prihod od financijske imovine 100 23 23 

03 642 Naknada za koncesije 35.900 55.771 155 

03 642 Zakup poljoprivrednog zemljišta 390.000 323.349 83 

02 03 643 Ostale naknade i prihodi 146.000 71.162 49 

  65 Prihodi po posebnim propisima  1.155.000 758.307 66 

03 651 Prihod od prodaje biljega 0 1.178 0 

  652 Vodni doprinos 15.000 13.164 88 

03 652 Šumski doprinos 200.000 23.295 12 

02 652 Terase 10.000 300 3 

03 652 Grobna naknada 150.000 145.654 97 

03 653 Komunalni doprinos i naknade 200.000 41.174 21 

03 653 Naknada za zadržavanje nezakonitih građevina 30.000 18.238 61 

03 653 Komunalna naknada 550.000 515.304 94 

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 340.000 61.447 18 

  71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 300.000 37.960 13 

07 711 Prihod od prodaje mat. imovine 300.000 37.960 13 

  72 Prihod od proizvedene dugotrajne imovine 40.000 23.487 59 

06 721 Stambeni objekti 40.000 23.487 59 

 

RASHODI      

Broj računa   N A Z I V 

PLANIRANO 

U 2020.G. 

OSTVARENO 

2020. 

Indeks 

2/1 

    UKUPNO RASHODI/IZDACI 15.328.000 11.116.125 73 

  3 Rashodi poslovanja 9.618.000 7.573.436 79 

  31 Rashodi za zaposlene 1.014.000 878.349 87 

  311 Plaće 865.000 748.815 87 

  313 Doprinosi na plaće 149.000 129.534 87 

  32 Materijalni rashodi 5.508.000 4.032.904 73 

  321 Naknada troškova zaposlenim 213.000 143.541 67 

  322 Rashodi za materijal i energiju 600.000 449.068 75 

  323 Rashodi za usluge 4.170.000 3.067.798 74 

  329 Ostali nespomenuti rashodi 525.000 372.497 71 

  34 Financijski rashodi 25.000 21.388 86 

  343 Ostali financijski rashodi 25.000 21.388 86 

  37 Naknada građanima i kućanstvima  1.110.000 1.046.381 94 

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 1.110.000 1.046.381 94 

  38 Donacije i ostali rashodi 1.961.000 1.594.414 81 

  381 Tekuće donacije 1.861.000 1.594.414 86 
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  385 Izvanredni rashodi 100.000 0 0 

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.710.000 3.542.689 62 

  41 Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu  50.000 50.000 100 

  411 Nematerijalna imovina 50.000 50.000 100 

  42 Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu  5.660.000 3.492.689 62 

  421 Građevinski objekti 5.560.000 3.430.801 62 

  422 Postrojenja i oprema 100.000 61.888 62 

Članak 2. 

Ukupni prihodi u iznosu od 12.256.848 kn i ukupni rashodi u iznosu  11.116.125 kn raspoređeni su prema pozicijama u 

Posebnom dijelu proračuna: 

 

II. POSEBAN DIO     

       

Vrsta izvora 

financiranja 

Broj 

računa 

N A Z I V 

PLANIRA

NO U 

2020.G. 

POVEĆAN

JE 

SMANJEN

JE 2020. 

Indek

s 2/1 

001 RAZDJEL 001:OPĆINSKO VIJEĆE 66.000 26.000 39 

001 01 GLAVA 001 01: Općinsko vijeće 66.000 26.000 39 

P1001 PROGRAM 01: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 

IZ DJELOKRUGA PREDST.I IZVRŠNIH TIJELA 66.000 26.000 39 

01                     A1001 01 AKTIVNOST:Sredstva za rad općinskog vijeća 10.000 0 0 

01   Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge  10.000 0 0 

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 0 0 

01 32 Materijalni rashodi 10.000 0 0 

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 0 

01                       A1001 02 AKTIVNOST:Sredstva za rad općinskog vijeća 30.000 0 0 

    Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge  30.000 0 0 

  3 Rashodi poslovanja 30.000 0 0 

  38 Materijalni rashodi 30.000 0 0 

  381 Obilježavanje dana općine Sv. Mihaela arkanđela   30.000 0 0 

01                       A1001 03 AKTIVNOST: Potpora radu političkih stranaka 26.000 26.000 100 

01   Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge  26.000 26.000 100 

01 3 Rashodi poslovanja 26.000 26.000 100 

01 38 Donacije i ostali rashodi 26.000 26.000 100 

01 381 Tekuće donacije  26.000 26.000 100 

002 Razdjel 002:OPĆA UPRAVA-Izvršna tijela Općine 15.262.000 11.090.125 73 

002 01 GLAVA 002 01:Ured načelnika 765.000 448.947 59 

P1002 

PROGRAM 02:PRIPREMA,DONOŠENJE I 

PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA 

IZVRŠNIH TIJELA 2.680.000 1.800.680 

67 

01                      A1002 01 AKTIVNOST:Rad ureda načelnika 765.000 448.947 59 

01   Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge  765.000 448.947 59 

01 3 Rashodi poslovanja 665.000 448.947 68 

01 311 Rashodi za zaposlene 330.000 270.271 82 
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01 311 Plaće 270.000 231.992 86 

01 313 Doprinos na plaće 60.000 38.279 64 

01 32 Materijalni rashodi 335.000 178.676 53 

01 321 Naknada troškova zaposlenima 70.000 33.364 48 

01 329 Naknada član.predst. Izvršnih tijela  35.000 35.843 102 

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  230.000 109.469 
48 

01 A102 02 AKTIVNOST: Tekuća zaliha proračuna 100.000 0 0 

01   Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge  100.000 0 0 

01 3 Rashodi poslovanja 100.000 0 0 

01 38 Donacije i ostali rashodi 100.000 0 0 

01 385 Izvanredni rashodi - pričuva 100.000 0 0 

002 02 GLAVA 002 02: Jedinstven upravni odjel 1.915.000 1.351.733 71 

A1002 03 AKTIVNOST: Administrativno, tehničko i stručno 

osoblje 

1.865.000 1.306.500 

70 

    Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 1.865.000 1.306.500 
70 

01 3 Rashodi poslovanja 1.865.000 1.306.500 70 

01 311 Rashodi za zaposlene 430.000 403.965 94 

01 311 Plaće 370.000 341.619 92 

01 313 Doprinos na plaće 60.000 62.346 104 

01 32 Materijalni rashodi 1.410.000 881.147 62 

01 321 

Naknada troškova zaposlenim(prijevoz posao,sl.putov, 

seminari) 90.000 85.577 95 

01 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000 64.282 80 

01 322 Uredski i ostali materijal 60.000 51.221 85 

01 323 Rashodi za usluge 200.000 118.166 59 

01 323 Ugovor o djelu 10.000 0 0 

01 323 Usluge odvjetnika i javnog bilježnika 120.000 71.479 60 

01 323 Izrada projekata 500.000 183.208 37 

  323 Ostale usluge(1% drž.pror.) 100.000 80.029 80 

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  250.000 227.185 91 

01 34 FINANCIJSKI RASHODI 25.000 21.388 86 

01 343 Ostali financijski rashodi 25.000 21.388 86 

06 

K1002 

01 KAPITALNI PROJEKT:Nabava dugotrajne imovine 50.000 45.233 90 

06   Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge  50.000 45.233 90 

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 45.233 90 

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 45.233 90 

06 422 Postrojenja i oprema 50.000 45.233 90 

  422 Uredski namještaj i ostala oprema u zgradi općine 0     

P1003 

PROGRAM 03: PDRŽAVANJE OBJEKATA I 

UREĐAJA 3.725.000 2.908.269 78 

    KOM. INFRAS. I ZAŠ.OKOLIŠA       

01                     A1003 

01 

A1003  

01 AKTIVNOST: Rad komunalnih radnika 1.1. 305.000 200.578 66 

    

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja 

stanovanja 305.000 200.578 66 

01 3 Rashodi poslovanja 305.000 200.578 66 

01 31 Rashodi za zaposlene 225.000 175.978 78 
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01 311 Plaće 200.000 151.054 76 

01 313 Doprinosi na plaće 25.000 24.924 100 

  32 Materijalni rashodi 80.000 24.600 31 

01 321 Naknada troškova zaposlenima 50.000 24.600 49 

  322 Materijal i sirovine 30.000 0 0 

03               A1003 02 AKTIVNOST: Održavanje građevinskih  objekata 1.1. 950.000 825.549 87 

    

Funkcijska klasif.:06-Usluga unapređena stanovanja 

zajednice 950.000 825.549 87 

03 3 Rashodi poslovanja 950.000 825.549 87 

03 32 Materijalni rashodi 950.000 825.549 87 

03 323 Ostalo tekuće investicijsko održavanje 950.000 825.549 87 

  

A1003 

03 AKTIVNOAST: Održavanje nerazvrstanih cesta 1.2. 200.000 169.769 85 

    

Funkcijska klasif.:06- Usluga unapređena stanovanja 

zajednice 200.000 169.769 85 

  3 Rashodi poslovanja 200.000 169.769 85 

  32 Materijalni rashodi 200.000 169.769 85 

  323 Održavanje nerazvrstanih cesta 200.000 169.769 85 

              A1003 04 AKTIVNOST: Održanje javne rasvjete 1.3. 600.000 502.980 84 

    

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja 

stanovanja 600.000 502.980 84 

03 3 Rashodi poslovanja 600.000 502.980 84 

03 32 Materijalni rashodi 600.000 502.980 84 

03 322 Rashodi za materijal i energiju-javna rasvjeta 300.000 258.836 86 

03 323 Rashodi za usluge-održavanje javne rasvjete 300.000 244.144 81 

  

A1003 

05 

AKTIVNOST: Komunalno održavanje javnih površina 

1.4. 580.000 500.245 86 

    

Funkcijska klasif.:06- Usluga unapređena stanovanja 

zajednice 580.000 500.245 86 

03 3 Rashodi poslovanja 580.000 500.245 86 

03 32 Materijalni rashodi 580.000 500.245 86 

03 322 Rashodi za materijal i energiju-gorivo 130.000 74.729 57 

03 323 Rashodi za usluge  250.000 273.568 109 

  323 Rashodi za usluge -ugovor o djelu 200.000 151.948 76 

  

A1003 

06 AKTIVNOST: Održavanje groblja 1.5. 400.000 223.786 56 

    

Funkcijska klasif.:06- Usluga unapređena stanovanja 

zajednice 400.000 223.786 56 

03 3 Rashodi poslovanja 400.000 223.786 56 

03 32 Materijalni rashodi 400.000 223.786 56 

03 323 Rashodi za usluge 300.000 223.786 75 

03 323 Rashodi za usluge-ograde staze 100.000 0 0 

  

A1003 

07 AKTIVNOST: Hvatanje i zbrinjavanje pasa 1.6. 120.000 80.885 67 

    

Funkcijska klasif.:06- Usluga unapređena stanovanja 

zajednice 120.000 80.885 67 

03 3 Rashodi poslovanja 120.000 80.885 67 
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03 32 Materijalni rashodi 120.000 80.885 67 

03 323 Rashodi za usluge 120.000 80.885 67 

06                   K1003 01 KAPITALNI PROJEKT: Postrojenja i oprema 1.4. 50.000 16.655 33 

    

Funkcijska klasif.:06- Usluga unapređena stanovanja 

zajednice 50.000 16.655 33 

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 16.655 33 

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 16.655 33 

06 422 Strojevi, postrojenja i oprema 50.000 16.655 33 

  422 Komunalna oprema-kante 0 0   

  423 Prijevozno sredstvo  0 0 0 

01                A1003 08   AKTIVNOST: Zaštita okoliša - voda 1.7. 20.000 13.876 69 

    Funkcijska klasifikacija: 05 -Zaštita okoliša 20.000 13.876 69 

01 3 Rashodi poslovanja 20.000 13.876 69 

01 32 Materijalni rashodi 20.000 13.876 69 

01 323 Rashodi za usluge 20.000 13.876 69 

01               A1003 10   AKTIVNOST: Zaštita okoliša - veterinarske usluge 1.7. 300.000 173.327 58 

    Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša 300.000 173.327 58 

01 3 Rashodi poslovanja 300.000 173.327 58 

01 32 Materijalni rashodi 300.000 173.327 58 

01 323 Rashodi za usluge (svinokolj.deratizacija,deznis.-komarci) 300.000 173.327 58 

01               A1003 11   AKTIVNOST: Operativni troškovi 1.8. 200.000 200.619 100 

    

Funkcijska klasif.:06- Usluga unapređena stanovanja 

zajednice 200.000 200.619 100 

01 3 Rashodi poslovanja 200.000 200.619 100 

01 32 Materijalni rashodi 200.000 200.619 100 

01 323 Operativni troškovi Agrotehnološki centar 200.000 200.619 100 

P1004 

PROGRAM 04: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I 

GOSPODARSTVA 300.000 257.445 86 

    

AKTIVNOST: Gospodarenje poljoprivrednim  

zemljištem 300.000 257.445 86 

03   

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 04 -Ekonomski 

poslovi 300.000 257.445 86 

03 3 Rashodi poslovanja 300.000 257.445 86 

03 32 Materijalni rashodi 300.000 257.445 86 

03 323 Rashodi za usluge 300.000 257.445 86 

P1005 

PROGRAM 05:IZGRADNJA OBJEKATA 

KOMUNALNE INFRASTRZKTURE 5.610.000 3.480.801 62 

07 K1005 01 

KAPITALNI PROJEKT:  Rashodi za nabavku 

neproizvedene imovine 50.000 50.000 100 

    

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

50.000 50.000 100 

  4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 50.000 50.000 100 

  41 Rashodi za nabavku neproizvedene imovine 50.000 50.000 100 

  412 Ostala imovina-Agroteh.centar osnivački udio  50.000 50.000 100 

07                  K1005 02 

KAPITALNI PROJEKT: Nabava proizvedene 

dugotrajne imovine 200.000 165.521 83 
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03   Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

200.000 165.521 83 

03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 200.000 165.521 83 

03 41 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 200.000 165.521 83 

03 421 Stambeni objekti 200.000 165.521 83 

07               K1005 03 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 700.000 640.274 91 

03   Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

700.000 640.274 91 

03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 700.000 640.274 91 

03 41 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 700.000 640.274 91 

03 421 

Rekonstrukcija zgrade javne namjene-Dogradnja 

društvenog doma Šiškovci 700.000 640.274 91 

07          K1005 04 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 300.000 0 0 

03,04   Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

300.000 0 0 

03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 300.000 0 0 

03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 300.000 0 0 

03 421 Školskih objekata i dječjih igrališta 300.000 0 0 

07 K1005 05 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 1.000.000 499.899 50 

03,04   Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

1.000.000 499.899 50 

03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.000.000 499.899 50 

03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.000.000 499.899 50 

  421 Pješačke staze i šetnice 1.000.000 499.899 50 

07              K1005 06 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 1.000.000 622.367 62 

03   Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

1.000.000 622.367 62 

03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.000.000 622.367 62 

03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.000.000 622.367 62 

03 421 Ulice u naseljima, lokalnih i nerazvrstanih cesta 1.000.000 622.367 62 

07            K1005 07 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 

0 0 

0 

02,03   Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

0 0 

0 

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 0 0 
0 

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 0 0 
0 

02,03 421 Parkirališta 0   
0 

07 K1005 08 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 

0 0 

0 
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02,03,04   Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

0 0 

0 

02,03,04 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 0 0 
0 

02,03,04 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 0 0 
0 

02,03,04 421 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra 0   
0 

07           K1005 09 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 

1.000.000 749.558 

75 

02,03   Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

1.000.000 749.558 

75 

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.000.000 749.558 
75 

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.000.000 749.558 
75 

02,03 421 Infrastruktura Gospodarske zone Zagrađe Cerna 1.000.000 749.558 75 

07             K1005 10 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 

600.000 572.483 

95 

02,03   Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

600.000 572.483 

95 

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 600.000 572.483 
95 

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 600.000 572.483 
95 

  421 Građevinski objekti-izgradnja kanalizacije i vodovoda 600.000 572.483 

95 

07                K1005 11 

KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija, adaptacija, 

obnova, izgradnja i nadogradnja 

760.000 180.699 

24 

02,03   Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja 

stanovanja i zajednice 

760.000 180.699 

24 

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 760.000 180.699 
24 

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 760.000 180.699 
24 

02,03 421 Ostali građevinski objekti  700.000 180.699 
26 

02,03 421 Troškovi WI-FI 0 
0 0 

02,03 421 Troškovi video nadzora 60.000 0 
0 

P1006 PROGRAM 06: JAVNIH POTREBA U KULTURI 350.000 161.471 46 

01 A1006 01   AKTIVNOST: DONACIJE U KULTURI   350.000 161.471 46 

01,02 

  Funkcijska klasifikacija: 08 -rekr.kultura i religija 350.000 161.471 46 

01,02 
3 Rashodi poslovanja 350.000 161.471 46 

01,02 
38 Donacije i ostali rashodi 350.000 161.471 46 

01,02 
381 Donacije u kulturi  350.000 161.471 46 

P1007 PROGRAM 07: JAVNIH POTREBA U SPORTU 770.000 754.698 98 

A1007 01   AKTIVNOST : Javne potrebe u sportu 770.000 754.698 98 

01   Funkcijska klasifikacija: 08 -rekr.kultura i religija 770.000 754.698 98 

01 3 Rashodi poslovanja 770.000 754.698 98 

01 38 Donacije i ostali rashodi 770.000 754.698 98 

01 381 Donacije u sportu 770.000 754.698 98 

P1008 

PROGRAM 08: JAVNIH POTREBA UDRUGA 

GRAĐANA 60.000 53.170 89 

A1007 01   AKTIVNOST : Javne potrebe udrua građana 60.000 53.170 89 
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01   Funkcijska klasifikacija: 08 -rekr.kultura i religija 60.000 53.170 89 

01 3 Rashodi poslovanja 60.000 53.170 89 

01 38 Donacije i ostali rashodi 60.000 53.170 89 

01 381 Donacije udrugama građana  60.000 53.170 89 

P1009 PROGRAM 09: RELIGIJSKIH JAVNIH POTREBA 110.000 103.500 94 

01                A1008 01   AKTIVNOST: Crkvene zajednice 110.000 103.500 94 

01   Funkcijska klasifikacija: 08 -rekr.kultura i religija 110.000 103.500 94 

01 3 Rashodi poslovanja 110.000 103.500 94 

01 38 Donacije i ostali rashodi 110.000 103.500 94 

01 381 Tekuće donacije crkvama  110.000 103.500 94 

P1010 PROGRAM 10: JAVNIH POTREBA SOCIJALNE 

SKRBI 

330.000 328.915 

100 

01                  A1009 

01   AKTIVNOST: Pomoć obiteljima socijalni program 270.000 268.825 100 

01   Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 270.000 268.825 100 

01 3 Rashodi poslovanja 270.000 268.825 100 

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 270.000 268.825 100 

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000 108.225 135 

  372 Troškovi stanovanja 40.000 14.100 35 

  372 Skloništa za žene 0 0 0 

01 372 Opremanje novorođenčeta 150.000 146.500 98 

01  A1009 02 AKTIVNOST: Humanitarna skrb-Crveni križ 60.000 60.090 100 

01   Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 60.000 60.090 100 

01 3 Rashodi poslovanja 60.000 60.090 100 

01 38 Naknada građanima i kućanstvima 60.000 60.090 100 

01 381 Tekuća donacija Crvenom križu 60.000 60.090 100 

P1011 

PROGRAM 11: UTROŠKA SREDSTAVA OD 

PRODAJE STANOVA 
0 0 0 

01                A1010 01 AKTIVNOST: Pomoć obiteljima socijalni program 0 0 0 

01   Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 0 0 0 

01 3 Rashodi poslovanja 0 0 0 

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 0 0 0 

01 372 Ostali troškovi i naknade  0   0 

P1012 PROGRAM 12: ZAŠTITA OD POŽARA 455.000 435.485 96 

01               A1010 01   

AKTIVNOST: Osnovna djelatnost vatrogasne 

zajednice 400.000 387.369 97 

01   Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost 400.000 387.369 97 

01 3 Rashodi poslovanja 400.000 387.369 97 

01 38 Donacije i ostali rashodi 400.000 387.369 97 

01 381 Tekuće donacije 400.000 387.369 97 

01               A1010 02   AKTIVNOST: Civilna zaštita - zaštita i spašavanje 55.000 48.116 87 

01   Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost 55.000 48.116 87 

01 3 Rashodi poslovanja 55.000 48.116 87 

01 38 Donacije i ostali rashodi 55.000 48.116 87 

  381 Hrvatska gorska služba spašavanja 5.000 2.000 40 

01 381 Civilna zaštita 50.000 46.116 92 
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P1013 

PROGRAM 13: JAVNIH POTREBA U 

OBRAZOVANJU 872.000 805.691 92 

01                   A1011 

01   AKTIVNOST: Rad predškole i asistenti u nastavi 32.000 28.135 88 

01   

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje predškolski 

odgoj 32.000 28.135 88 

01 3 Rashodi poslovanja 32.000 28.135 88 

01 31 Rashodi za zaposlene 32.000 28.135 88 

01 311 Plaće 25.000 24.150 97 

01 321 Naknada troškova zaposlenim 3.000 0 0 

  313 Doprinos na plaće 4.000 3.985 100 

01                   A1011 

02   AKTIVNOST: Nabavka knjiga i bilježnica 300.000 283.936 95 

01   Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 300.000 283.936 95 

01 3 Rashodi poslovanja 300.000 283.936 95 

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 300.000 283.936 95 

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000 283.936 95 

01                A1011 03 AKTIVNOST: Stipendiranje studenata 140.000 139.000 99 

01   Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 140.000 139.000 99 

01 3 Rashodi poslovanja 140.000 139.000 99 

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 140.000 139.000 99 

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima  iz proračuna 140.000 139.000 99 

01                     A1011 04 AKTIVNOST: Sufinanciranje cijene prijevoza učenika 100.000 56.394 56 

01   Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 100.000 56.394 56 

01 3 Rashodi poslovanja 100.000 56.394 56 

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 100.000 56.394 56 

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima  iz proračuna 100.000 56.394 56 

01           A1011 05 AKTIVNOST: Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 300.000 298.226 99 

01   Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 300.000 298.226 99 

01 3 Rashodi poslovanja 300.000 298.226 99 

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 300.000 298.226 99 

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000 298.226 99 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 3. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Cerna 

za 2020. god. stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

Klasa: 400-08/19-01/5 

Urbroj: 2212/04-02-21/01 

U Cerni, 23. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o 

šumama(Narodne novine br. 140/05 do 94/2014 i 

članka .)  članka 29. Statuta općine Cerna (Službeni 

vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09. 2/13, 

24/14, 8/18) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 

13/09, 2/13) na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 

23. 02. 2021. godine, donijeto je 

 

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu 

Članak 1. 

U Proračunu Općine Cerna za 2020. godinu planirani 

prihodi  šumskog doprinosa  iznosi 200.000 kuna, 

ostvarena sredstva su u iznosu od 23.295  kuna. 

Sredstva iz prethodnog stavka korištena su za 

financiranje izgradnje komunalne infrastrukture. 
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Članak 2. 

Ovo izvješće objavit će se u  «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije.  

 

Klasa:  400-02/19-01/5 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 23. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) te članka 29. 

Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije 13/09. 2/13, 24/14, 8/18) i članka 

84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13) na 23. 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23.02.2021. 

godine, donijeto je 

 

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2020.GODINE 

Članak 1. 

I.OPĆE ODREDBE 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za područje Općine Cerna u 2020. godini 

odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje su 

određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 

Članak 2. 

II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE  

1.Građevinsko zemljište  

2.Stambeni objekti 

3. Rekonstrukcija zgrade javne namjene-Dogradnja 

društvenog doma 

4. Školski objekti I dječje igralište 

5. Pješačke staze, šetnice 

6.Ulice u naseljima, lokalnih I nerazvrstanih cesta 

7.Parkirališta 

8. Infrastruktura Gospodarska zona Zagrađe 

9. Izgradnja kanalizacije I vodovoda 

10. Ostali građevinski objekti 

Članak 3. 

U 2020. godini izgrađeni su sljedeći objekti i uređaji 

komunalne infrastructure na području općine Cerna. 

 

 

Opis poslova po objektima      Procjena 

troškova u kn 

Ostvareno u 

2020. 

Ostala imovina Agroteh.centar  50.000 50.000 

Stambeni objekti 200.000 165.521 

Rekonstrukcija zgrade javne namjene-Dogradnja društvenog doma Šiškovci 700.000 640.274 

Školski objekti i dječje igralište 300.000 0 

Pješačke staze, šetnice 1.000.000 499.899 

Ulice u naseljima, lokalnih i nerazvrstanih cesta 1.000.000 622.367 

Parkiralište 0 0 

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra 0 0 

Infrastruktura gospodarska zona Zagrađe 1.000.000 749.558 

Izgradnja kanalizacije i vodovoda 600.000 572.483 

Ostali građevinski objekti 760.000 180.699 

Ukupno: 5.610.000 3.480.801 

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, 

navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći: 

 

1. Građevinsko komunalna infrastruktura koja će se gradit na neuređenim dijelovima građevinskog područja 

 

Opis poslova po objektima    

  

Procjena troškova u 

kn 

Ostvareno u 2020. 

Infrastruktura gospodarska zona Zagrađe 1.000.000 749.558 

Izgradnja kanalizacije i vodovoda 600.000 572.483 

 

2. Građevinsko komunalna infrastruktura koja će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja  

 

Opis poslova po objektima   

   

Procjena troškova u kn Ostvareno u 2020. 
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Ostala imovina Agroteh.centar  50.000 50.000 

Stambeni objekti 200.000 165.521 

Rekonstrukcija zgrade javne namjene-Dogradnja društvenog 

doma Šiškovci 

700.000 640.274 

 

3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 

 

Opis poslova po objektima    

  

Procjena troškova u kn Ostvareno u 

2020. 

Pješačke staze, šetnice 1.000.000 499.899 

Ulice u naseljima, lokalnih i nerazvrstanih cesta 1.000.000 622.367 

 

4. Ostali građevinski objekti 

 

Opis poslova po objektima   

   

Procjena troškova u kn Ostvareno u 2020. 

Ostali građevinski objekti 760.000 180.699 

 

Ukupno program gradnje objekata i komunalne 

infrastrukture: 3.480.801 kuna. 

Članak 4. 

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje 

infrastrukture u ukupnom iznosu od 3.480.801 kuna 

osigurana su iz sljedećeg izvora: 02 vlastiti prihodi, 03 

šumski doprinos, 04 pomoći, 05 donacije. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5. 

Ovo izvješće objavit će se u  «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Klasa:  400-02/19-01/6 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 22.02.2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) i  članka 29. 

Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije 13/09. 2/13, 24/14, 8/18) i članka 

84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13) na 23. 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23.02. 2021. 

godine, donijeto je 

 

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Programom održavanje komunalne infrastrukture za 

2020. godinu odnosi se na   poslove održavanja 

komunalne infrastrukture. 

 

 

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

1.1.Program održavanje građevinskih objekata 1.225.000 1.026.127 

1.2. Program održavanja nerazvrstanih cesta  200.000 169.769 

 

1.3. Program održavanja javne rasvjete 600.000 502.980 

1.4. Program komunalnog održavanja javnih površina 630.000 516.900 

1.5. Program održavanja groblja 400.000 223.786 

1.6. Program komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja 120.000 80.885 

1.7. Program zaštita okoliša                         320.000 187.203 

1.8. Operativni troškovi Agrotehnološkog centra 200.000 200.619 

UKUPNO: 3.725.000 2.908.269 

 

1.PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

1.1.Program održavanje građevinskih objekata 

 

Naziv operacije Planirano Ostvareno 
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Ostala održavanje 1.225.000 1.026.127 

Ukupno: 1.225.000 1.026.127 

 

1.2. Program održavanja nerazvrstanih cesta 

 

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

Održavanje  ulica 25.000 88.109 

Održavanje poljskih puteva 150.000 81.660 

Održavanje signalizacije 15.000 0,00 

Čišćenje snijega 50.000 0 

Održavanje odvodnih kanala uz cestu 10.000 0 

Ukupno: 200.000 169.769 

 

1.3. Program održavanja javne rasvjete 

 

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

Održavanje javne rasvjete 300.000 244.144 

Javna rasvjeta električna energija 300.000 258.836 

Ukupno: 600.000 502.982 

 

1.4. Program komunalnog održavanja javnih površina 

 

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

Košenje i održavanje parkova,kanala i ulica 250.000 273.568 

Gorivo 130.000 74.729 

Ostalo 250.000 168.603 

Ukupno:  630.000 516.900 

 

1.5. Program održavanja groblja 

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

Održavanje groblja 70.000  

Odvoz smeća 160.000 223.786 

 

Ostali troškovi   170.000 0 

Ukupno: 400.000  223.786 

Program će se financirati iz grobne naknade. 

 

1.6. Program komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja 

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

Hvatanje i zbrinjavanje pasa 120.000 80.885 

Ukoupno: 120.000 80.885 

 

1.7. Program zaštite okoliša  

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

Voda 20.000 13.876 

Rashodi za usluga 300.000 173.327 

Ukoupno: 320.000 187.203 

 

1.8. Operativni troškovi Agrotehnološki centar  

Naziv operacije Planirano Ostvareno 

Operativni troškovi 200.000 200.619 

Ukoupno: 200.000 200.619 

 

Članak 2. 
Ovo izvješće objavit će se u  «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 
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Klasa:  400-02/19-01/7 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 23.02. 2021.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi (Narodne novine « RH broj: 47/90., 

29/93. i 38/09), članka 29. Statuta općine Cerna 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 

13/09, 2/13. 24/14, 8/18) i članka 84. Poslovnika 

Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18) na 23. sjednici 

Općinskog vijeća, održanoj 23.02.2021. godine, 

donijete su 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 

ZA 2020. GODINU 

I. 

Programom javnih potreba u kulturi na području 

Općine Cerna u 2020. godini utvrđuju se kulturne 

djelatnosti i poslovi u kulturi koji su financirani iz 

Proračuna općine i to: 

II. 

Za javne potrebe iz točke I. ovog  Programa osigurana 

su ukupna sredstva u Proračunu Općine Cerna u iznosu 

od 350.000 kuna (planirano) a utrošeno je 161.471 

kuna.  

III. 

Ovo izvješće objavit će se u  «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Klasa:  400-02/19-01/8  

Urbroj: 2212/04-02-21/01 

U Cerni, 23.02. 2021.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

Na temelju članka 39. Zakona o športu (NN 111/97), 

članka 29. Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13. 24/14, 

8/18) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 

13/09) na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 

02. 2021. godine, donijete su 

 

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U ŠPORTU 

ZA 2020. GODINU 

I. 

Na području Općine Cerna egzistiraju slijedeći 

športovi: 

-nogomet 

-rukomet 

-lov i ribolov 

-rekreacija 

II. 

Za javne potrebe iz točke I. ovog Programa osigurano 

je ukupno 770.000 kuna, a izvršeno je 754.698 kuna  

III. 

Ovo izvješće objavit će se u  «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Klasa: 400-02/19-01/9 

Urbroj: 2212/04-02-21/01 

U Cerni, 23. 02.  2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi 

(Narodne novine  br. 57/11) članka 29. Statuta općine 

Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije 13/09, 2/13. 24/14, 8/18) i članka 84. 

Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13, 8/18) na  

23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23.02.2021.  

godine, donijete su 

 

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA 

SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. 

I. 

Javne potrebe u socijalnoj skrbi, za koje se sredstva 

osiguravaju iz proračuna Općine Cerna, jesu pomoć 

obiteljima za podmirenje osnovnih životnih potreba, 

pomoć za opremanje novorođenčeta, pomoć crvenom 

križu. 

II. 

Sredstva namijenjena zadovoljavanju potreba na 

području socijalne skrbi planirana su i utrošena kako 

slijedi: 

 

N  A  Z  I  V PLANIRANO IZVRŠENO 

 Pomoć obiteljima  80.000 108.225 

Troškovi stanovanja 40.000 14.100 

 Pomoć za 

opremanje 

novorođenčeta 

150.000 146.500 

Crveni križ 60.000 60.090 

UKUPNO: 330.000 328.915 

III. 
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Ovo izvješće objavit će se u  «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije.  

 

Klasa:   400-02/19-01/10 

Urbroj: 2212/04-02-21/01 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 66. Zakona o potpori poljoprivredi i 

ruralnom razvoju ( NN broj 30/15 ), članka 29. Statuta 

općine Cerna (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije 13/09. 2/13, 24/14, 8/18) i članka 84. 

Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije 13/09, 2/13) Općinsko 

vijeće, na  23. sjednici održanoj dana 23. 02.  2021. 

donijelo je: 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa 

i 

prodaje poljoprivrednog zemljišta  

Općine Cerna u 2020. godini 

Članak 1. 

Proračunom Općine Cerna  u 2020.godinu planirano je 

300.000  kn za izvršenje Programa razvoja 

poljoprivrede.  

Članak 2. 

U 2020. godini  kroz Program razvoja poljoprivrede 

ukupno je utrošeno 257.445 kuna. 

Članak 3. 

Ovo  Izvješće o izvršenju Programa podnosi se 

Ministarstvu poljoprivrede i objavit će se u  

«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:400-02/19-01/11 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 23. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17),  ), članka 29. 

Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 

2/13, 24/14, 8/18) i članka 84. Poslovnika Općinskog 

vijeća (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 2/13, 8/18), na 23. 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 02. 2021., 

donijeta je  

 

ODLUKA 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

zemljišta u vlasništvu Općine Cerna, ulica Kralja 

Tomislava k.br. 20 i 22 dio k.č.br. 454 od 1746 m2 i 

dio k.č.br. 455/1 buduće k.č.br. 462 od 1078 m2 

(ukupno 2824 m2) 

I. 

Raspisuje se javni natječaj za prodaju zemljišta u 

vlasništvu Općine Cerna Lokacija: Cerna, ulica kralja 

Tomislava k.br. 20 i 22 

 -dio  k.č.br. 454 od 1746 m2 i dio k.č.br. 455/1 buduće 

k.č.br. 462 od 1078 m2 (ukupno 2824 m2) 

- Namjena zemljišta: trgovačko- uslužna 

- Nekretnine na navedenoj lokaciji prodaju se radi 

izgradnje benzinske pumpe sa pratećim  

sadržajima sukladno elaboratu broj: 23-2021 

(geodetska situacija stvarnog stanja i prijedlog diobe 

katastarskih čestica) izrađenom od Ureda ovlaštenog 

inženjera geodezije Antun Nikolić, Otok, J.J. 

Strossmayera 47, OIB: 88282749526.  

- Početna kupoprodajna cijena : 424.000,00kn 

 

II OPĆI UVJETI NATJEČAJA: 

- Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da 

Općina Cerna može prikupljati, koristiti i dalje 

obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka 

javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o 

zaštiti osobnih podataka. 

- Pravo učešća imaju sve pravne  osobe koje imaju 

sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini 

Europski gospodarski prostor, a strane pravne osobe 

izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom 

sudskog tumača na hrvatski jezik. 

- Ponuditelji trebaju dostaviti garanciju ulaganja za 

ponuđenu vrijednost investicije  i predviđeni prosječni 

broj zaposlenih sa nazivom radnog mjesta u obliku 

ovjerene i potpisane Izjave ovjerene u 

Javnobilježničkom uredu. 

- Pismene ponude se predaju na Naslov: Općina Cerna, 

Šetalište Dr. Franje Tuđmana 2, Cerna 32272, s 

napomenom “Ponuda na natječaj za kupnju nekretnina 

- ne otvarati”. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici, 

do roka navedenog u tekstu natječaja. Nepravovremeno 

podnesene ponude i nepotpune ponude neće se 

razmatrati. 

III POSEBNI UVJETI NATJEČAJA: 

 

- Za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata 

jamčevine u iznosu od 42.500,00 kuna. 

- Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj    kod 

Privredne banke Zagreb. 

- Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina 

uračunava se u kupoprodajnu cijenu. 

- Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao 

najpovoljnija, odustane od ponude, gubi pravo 

na povrat jamčevine. Natjecateljima koji ne uspiju u 

javnom natječaju uplaćeni iznos jamčevine se vraća. 
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- S odabranim ponuditeljem općina Cerna sklopiti će 

Predugovor o kupoprodaji s potrebnim suglasnostima u 

svrhu ishođenja građevinske dozvole za benzinsku 

pumpu sa pratećim sadržajima. 

- Kupoprodajni ugovor s odabranim ponuditeljem 

sklopiti će se po ishođenoj izvršnoj građevinskoj 

dozvoli i dokazanim ponuđenim ulaganjima prema 

projektantskom troškovniku sukladno glavnom 

projektu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim 

sadržajima te sukladno istom potvrdi predviđeni 

prosječni broj stalno zaposlenih sa nazivom radnog 

mjesta. 

- Odabrani ponuditelj preuzima obveze da: 

- U roku godinu dana od sklapanja Predugovora o 

kupoprodaji nekretnina izradi glavni projekt, ishodi 

građevinsku dozvolu, izvrši parcelaciju i provedbu 

novoformirane čestice u katastru i zemljišnim knjigama 

- U roku godinu dana od sklapanja Kupoprodajnog 

ugovora i uknjižbe vlasništva nad nekretninama koje su 

predmet prodaje izvrši izgradnju i ishodi uporabnu 

dozvolu za benzinsku pumpu sa pratećim sadržajima. 

- Općina Cerna zadržava pravo da odbije sklapanje 

Kupoprodajnog ugovora nakon ishođenja izvršne 

građevinske dozvole, ukoliko odabrani ponuditelj ne 

potvrdi  ponuđenu visinu ulaganja kroz projektantski 

troškovnik sukladno glavnom projekta za izgradnju 

benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, te sukladno 

istom ne potvrdi predviđeni prosječan broj stalno 

zaposlenih sa nazivom radnog mjesta. U tome slučaju 

izvršiti će povrat uplaćene kupoprodajne cijene 

umanjenu za uplaćenu jamčevinu ponuditelja bez prava 

na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri 

tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost 

odabranom ponuditelju. 

- Općina Cerna obvezuje se izgraditi prometnicu 

sukladno građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-

03/20-01/000119; URBROJ: 2196/1-14-03-21-0013 od 

04. veljače 2021. godine s ostalom potrebnom 

komunalnom infrastrukturom u roku godinu dana od 

ishođenja izvršne građevinske dozvole za benzinsku 

pumpu sa pratećim sadržajima. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:  944-01/21-01/1 

Urbroj: 2212/04-02-21/1     

U Cerni, 23. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), 

članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 29. 

Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije, broj 13/09, 2/13, 24/14 i 8/18) i 

članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09 i 

8/18), na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 

02.2021., donesena je  

 

ODLUKA 

o darivanju zemljišta za potrebe izgradnje II. faze 

Agrotehnološkog centra Vukovarsko-srijemske 

županije 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se darivanje zemljišta 

Općine Cerna za potrebe izgradnje II. faze 

Agrotehnološkog centra Vukovarsko-srijemske 

županije, u cjelini nad nekretninama označenim kao:  

 

-k.č. br. 2620/12 Ulica Zagrađe, Oranica sa  3589 m2, 

upisana u  zk ul. 3482, k.o. Cerna 

-k.č. br. 2620/13 Ulica Zagrađe, Oranica sa  3587 m2, 

upisana u  zk ul. 3482, k.o. Cerna 

-k.č. br. 2620/14 Ulica Zagrađe, Oranica sa  3585 m2, 

upisana u  zk ul. 3482, k.o. Cerna 

-k.č. br. 2620/15 Ulica Zagrađe, Oranica sa  3582 m2, 

upisana u  zk ul. 3482, k.o. Cerna 

-k.č. br. 2620/16 Ulica Zagrađe, Oranica sa  3580 m2, 

upisana u  zk ul. 3482, k.o. Cerna 

Članak 2. 

Zemljište iz članka 1. ove Odluke daruje se 

Vukovarsko-srijemskoj županiji, Županijska 9, 

Vukovar, OIB: 74724110709. 

Članak 3. 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  Općina 

Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, OIB: 

14013350842 i  Vukovarsko-srijemska županija, 

Županijska 9, OIB: 74724110709, sklopit će Ugovor o 

prijenosu prava vlasništva na nekretninama iz članka 1. 

ove Odluke.  

Članak 4. 

Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog načelnika Gorana 

Begovića za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava 

vlasništva  iz članka 2. ove Odluke kojim će se urediti 

pitanje prijenosa prava vlasništva na predmetnim 

nekretninama. 

Članak 5. 
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Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:  944-01/21-01/2 

Urbroj: 2212/04-02-21/01 

U Cerni, 23. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), članka 29. Statuta Općine Cerna („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/09, 

2/13 i 24/14) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća 

Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije, br. 13/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine 

Cerna na  23. sjednici održanoj 23. 02. 2021. godine, 

donosi  

 

STATUTARNU ODLUKU 

O  

IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OPĆINE CERNA  

Članak 1. 

U Statutu Općine Cerna (“Službeni vjesnik 

Vukovarsko-srijemske županije” broj: 13/09, 2/13, 

24/14 i 8/18), u članku 5. riječi „Središnje tijelo“ 

zamjenjuju se riječju „Tijelo“.   

Članak 2. 

U članku 6. riječi „Središnje tijelo“ zamjenjuje se 

riječju „Tijelo“.  

Članak 3.  

U članku 17. riječi „središnjeg tijela“ zamjenjuju se 

zamjenjuje se riječju „Tijelo“.  

Članak 4. 

Članak 18. mijenja se i glasi: „Građani mogu 

neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim 

poslovima putem referenduma i zbora građana, u 

skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

Članak 5. 

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 

jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski 

načelnik, 20% ukupnog broja birača u općini za koju se 

traži raspisivanje referenduma i većina vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Cerna.“ 

Članak 6. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

 „Općinski načelnik može biti opozvan putem 

referenduma. 

 

Raspisivanje referenduma može predložiti: 

• 20% od ukupnog broja birača u Općini Cerna 

• 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Cerna 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u Općini Cerna, Općinsko vijeće 

Općine Cerna raspisat će referendum za opoziv 

općinskog načelnika u skladu s odredbama zakona i 

statuta koje se odnose na utvrđivanje je li prijedlog 

podnesen od dovoljnog broja birača u Općini Cerna. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 

2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju 

referenduma za opoziv općinskog načelnika donosi 

Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih 

članova Općinskog vijeća. 

 

Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se 

raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih 

izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni 

u godini kada se održavaju redoviti izbori za općinskog 

načelnika. 

 

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako 

se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji 

su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine 

Cerna. 

 

Na postupak provedbe referenduma za opoziv 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i ovog 

Statuta kojima se uređuje provedba referenduma.“ 

Članak 7. 

U članku 21. stavku 1. iza riječi „općinski načelnik,“ 

dodaju se riječi: „te ako je raspisivanje referenduma 

predložila većina vijeća mjesnog odbora Općine 

Cerna“. 

 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u općini, predsjednik Općinskog 

vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od 

zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u 

roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost 

podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača u općini i je li 

referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te 

odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako 

tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 

ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u 

roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke 
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tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog 

nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može 

pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom 

Republike Hrvatske.“ 

Članak 8. 

Članak 24. mijenja se i glasi: 

„Zborove građana može sazvati Općinsko vijeće te 

općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja 

građana o pitanjima od značenja za pojedinu općinu ili 

grad. 

Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili 

općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo 

područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili 

dijelove naselja na području općine, a mogu se sazvati 

i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora 

koji čini zasebnu cjelinu. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, 

osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 

građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 

mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i 

općinskog načelnika.“ 

Članak 9. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 

donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja 

iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga općine u skladu sa 

zakonom i statutom jedinice. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka 

predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini 

Cerna te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku 

od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni 

tekst prijedloga odnosno inicijative.  

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema 

imenu, adresi i datumu rođenja ustanoviti o kojoj se 

osobi radi su nevažeći.  

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima općine.“ 

Članak 10.  

Članak 47. mijenja se i glasi:  

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga općine Cerna ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako 

ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi 

općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg 

akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od 

Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja 

odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem 

aktu. 

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, 

općinski načelnik dužan je bez odgode o tome 

obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi 

općeg akta.“ 

Članak 11. 

Članak 48. briše se.  

Članak 12. 

Članak 49. biše se.  

Članak 13. 

U članku 49.a stavku 1. riječi „i njegov zamjenik“ brišu 

se.  

 

Stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana 

stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest 

nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način 

će obnašati dužnost. 

 

U stavku 3. riječi „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ: 

„mogu“ zamjenjuje se riječima „može“.  

Članak 14. 

U članku 50. stavku 1. riječi „Općinsko vijeće“ 

zamjenjuju se riječima: „Pročelnik upravnog tijela 

nadležnog za službeničke odnose“. 

 

Stavak 3. briše se.  

Članak 15. 

Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi: 

„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom 

načelniku u Općini Cerna raspisat će se prijevremeni 

izbori za općinskog načelnika. Do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

nastupio opozivom raspisat će se prijevremeni izbori za 

općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata Općinskog 

načelnika pročelnik upravnog tijela nadležnog za 

službeničke odnose u općini dužan je bez odgode 

obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 

dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku 

mandata općinskog načelnika radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika u 

slučajevima propisanim Zakonom.“ 

Članak 16. 

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi: 

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 



Broj 4. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 97 

                

načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata iz 

reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda 

članova Općinskog vijeća općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik općinskog načelnika član Općinskog vijeća 

iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik 

općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog 

načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih 

razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik 

kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati 

svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja 

općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 

načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi 

prestanak mandata općinskog načelnika raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje 

općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 

obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku 

razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u 

slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski 

načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine nadležnog 

za službeničke odnose dužan je obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik 

Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 

Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novog općinskog načelnika.“ 

Članak 17. 

U članku 52. stavku 1. riječi: „poslova državne uprave 

prenijetih“ zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova 

državne uprave“. 

Članak 18. 

U članku 62.a stavku 1. riječi „središnjeg“ te riječi „i 

njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.“ 

brišu se. 

Članak 19. 

U članku 63. stavku 2. točka na kraju rečenice 

zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „te drugog 

ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom 

Općinskog vijeća.“. 

Članak 20. 

Iza članka 63. dodaju se članci 63.a, 63.b i 63.c koji 

glase: 

 

„Članak 63.a 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije 

donesen proračun, a općinski načelnik je onemogućen 

u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog 

privremenog zamjenika općinskog načelnika. 

 

Članak 63.b 

Kada je konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće 

nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja 

proračuna jedinice financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 

općinski načelnik. 

 

Članak 63.c 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta 

nadležno tijelo državne uprave donese odluku o 

obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke 

općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme 

trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik, gradonačelnik, 

odnosno župan. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u 

postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun 

Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u 

roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog 

suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Članak 21. 

Članak 73. mijenja se i glasi:  

„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom 

djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna 

tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, 

sukladno posebnom zakonu. 

Članak 22. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije“. 

 

Klasa:  012-03/09-01/1 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 22. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 
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Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17),  ), članka 29. 

Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 

2/13, 24/14, 8/18) i članka 84. Poslovnika Općinskog 

vijeća (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 2/13, 8/18), na 23. 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 02. 2021., 

donijeta je  

 

ODLUKA 

o zbrinjavanju obitelji Lovrečić 

I. 

Općina Cerna se obvezuje nakon rješenja imovinsko 

pravnih odnosa, a  prije početka gradnje Dječjeg vrtića 

stambeno zbrinuti obitelj Antuna Lovrečića, Šetalište 

dr. Franje Tuđmana 9, Cerna koja živi u zgradi 

izgrađenoj na k.č.br. 677 k.o. Cerna.  

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:740-01/21-01/2 

Urbroj: 2212/04-02-21/1     

U Cerni, 23. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01 i 129/05), 

članka 29. Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik VSŽ 

13/09, 2/13, 24/14, 8/18) i članka 84. Poslovnika 

Općinskog vijeća (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 2/13, 

8/18), na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 

02. 2021., donijeta je  

 

ODLUKA 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana 

gospodarenja  

otpadom na području općine Cerna za 2020.g. 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja 

otpadom na području općine Cerna u 2020. godini. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:  351-01/21-01/1 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 23.02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01 i 129/05), 

članka 29. Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik VSŽ 

13/09, 2/13, 24/14) i članka 84. Poslovnika Općinskog 

vijeća (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 2/13), na 23. 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 02.  2021., 

donijet je  

 

ZAKLJUČAK 

o razmatranju Izvješća o radu općinskog načelnika 

općine Cerna za I-XII 2020. godinu 

I. 

Općinsko vijeće općine Cerna prihvaća Izvješće o radu 

Općinskog načelnika općine Cerna za period I-XII. 

2020. godinu. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:  022-05/21-01/2 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 23. 02. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01 i 129/05), 

članka 29. Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik VSŽ 

13/09, 2/13. 24/14) i članka 84. Poslovnika Općinskog 

vijeća (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 2/13), na 23. 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23.02.2021., 

donijet je  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske 

zalihe u 2020. godini 

I. 

Općinsko vijeće općine Cerna prima na znanje da 

proračunska zaliha u 2020. godini nije korištena. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:  022-05/21-01/1 

Urbroj: 2212/04-02-21/01 
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U Cerni, 02. 03. 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 

 

 

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19) i članka 44. Statuta Općine Cerna 

(„Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 13/09, 2/13, 24/14 i 8/18), 

Načelnik općine Cerna, podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 

području  

općine Cerna u 2020. godini 

 

1. UVOD 

 

Sukladno članku 21. stavak 4. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 

73/17), Općinsko vijeće Općine Cerna na svojoj 6. 

sjednici održanoj 04. travnja 2018. godine donijelo je 

Plan gospodarenja otpadom Općine Cerna za razdoblje 

od 2018.-2024.  

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Cerna dokument je 

kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom 

na području općine, a ujedno služi i kao osnova za 

realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom 

gospodarenja otpadom. 

 

2. ZAKONSKA REGULATIVA 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Cerna predviđen je 

temeljem zakonske obveze Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom. Sukladno navedenom Zakonu 

Plan gospodarenja otpadom JLS je planski dokument 

gospodarenja otpadom. Člankom 21. navedenog 

zakona propisano je da Plan gospodarenja otpadom 

sadrži: 

 

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u 

gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne 

samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući 

ostvarivanje ciljeva, 

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog 

otpada, odvojeno skupljenog otpada, odlaganju 

komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju 

ciljeva, 

3. podatke o postojećim i planiranim 

građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te 

statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija 

onečišćenih otpadom, 

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i 

njihovom uklanjanju, 

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva 

smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno – informativne aktivnosti i akcije 

prikupljanja otpada 

6. opće mjere za gospodarenje otpadom, 

opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, 

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog 

papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada, 

9. popis projekata važnih za provedbu  odredbi 

Plana, 

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu 

financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja 

otpadom, 

11. rokove i nositelje izvršenja Plana. 

 

Sukladno čl. 20. stavak 1. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom Općina Cerna podnosi godišnje 

izvješće o provedi Plana  gospodarenja otpadom 

Vukovarsko – srijemskoj županiji do 31. ožujka tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuju ga 

u svom službenom vjesniku. 

Plan gospodarenja otpadom općine Cerna usklađen je 

sa sljedećim dokumentima na razini države: 

• Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 

78/15) 

• Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13, 73/17) 

• Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i 

Nacionalnim djelovanjem na okoliš (NN 46/02) 

• Strategijom gospodarenja otpadom republike 

Hrvatske (NN 130/05)  

• Uredbom o gospodarenju komunalnim 

otpadom (NN 20/17) 

• Odlukom o implementaciji Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje od 2017. - 2022.godine (NN 03/17) 

 

3. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU 

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CERNA 

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom: 

a) Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i 

smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice: 

• Razvojem čistih tehnologija koje koriste 

manje prirodnih izvora i tehničkim razvojem i 

promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili u 

najmanjoj mogućoj mjeri pridonose povećanju štetnog 

utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja te  

• Razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja 

opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom 

oporabi, 

b) Oporaba otpada recikliranjem, ponovnom 

uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom 

koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili 

uporabu otpada u energetske svrhe, 

c) Zbrinjavanje otpada na propisan način 

d) Sanacija otpadom onečišćenog okoliša (IPPC 

i BAT). 
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4. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u 

domaćinstvima na području općine Cerna vrši tvrtka 

Čistoća Županja d.o.o. Veliki kraj 132, Županja. Tako 

skupljeni otpad odvozi se na odlagalište „Petrovačka 

dola“ u Županji na k.č.br. 2992/2 k.o. Županja. 

Za prikupljanje otpada iz kućanstva koriste se plastični 

spremnici zapremine 120 litara te PE vreće zapremine 

120 litara (kada kućanstvo treba predati količine otpada 

veće od zapremine spremnika koji posjeduje). Od 

pravnih osoba miješani komunalni otpad se preuzima u 

spremnicima zapremine 120, 1.100, i 1.500 litara. 

Glomazni otpad se prikuplja i odvozi dva puta godišnje 

prema prethodnoj obavijesti koncesionara. 

 

Prema podacima tvrtke Čistoća Županja d.o.o. Veliki 

kraj 132, Županja u 2020. godini na području općine 

Cerna prikupljeno je: 

 

 

PRIKUPLJENE KOLIČINE NEOPASNOG OTPADA  

OPĆINA CERNA za 2020. godinu 

Red.br. KLJUČNI BROJ 

OTPADA 

NAZIV OTPADA UKUPNA KOLIČINA 

OTPADA (t) 

1. 15-01-02 PLASTIČNA AMBALAŽA 15,72 

2. 15-01-04 METALNA AMBALAŽA 0,110 

3. 15-01-07 STAKLENA AMBALAŽA 0,180 

4. 20-01-01 PAPIR I KARTON 22,42 

5. 20-01-10 ODJEĆA 0,080 

6. 20-02-03 OSTALI OTPAD KOJI NIJE 

BIORAZGRADIV 

14,74 

7. 20-03-01 MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD 728,67 

8. 20-03-07 MIJEŠANI GLOMAZNI OTPAD 13,66 

U 2020. godini prikupljeno je 8. različitih vrsta neopasnog otpada, koji je preuzet od stanovnika općine Cerna u 

navedenom razdoblju. Otpad je prikupljen na kućnom pragu korisnika i putem mobilne jedinice reciklažnog dvorišta u 

sklopu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada. Neopasni otpad je pravilno i pravovremeno zbrinut na deponiranje 

dok je reciklabilni otpad predan oporabiteljima na daljnju pripremu za oporabu.  

Općina Cerna je također organizirala odvojeno sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta i postavljanjem 

tri zelena otoka. Na prostoru zelenih otoka nalaze se spremnici za otpadni papir, plastiku, staklo, biootpad, baterije i 

lijekove. 

Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno poduzeće Nevkoš d.o.o. iz Vinkovaca. 

 

NASELJE NAZIV OTPADA KLJUČNI BR. 

OTPADA 

KOLIČINA(kg) 

CERNA OTPADNO MOTORNO ULJE 130205 4,00 

CERNA AMBALAŽA OD PLASTIKE 150102 35,00 

CERNA STAKLENA AMBALAŽA 150107 40,00 

CERNA AMBALAŽA OPASNE TVARI 150110 3,00 

CERNA PAPIR I KARTON 200101 220,00 

CERNA ALKALNE BATERIJE 200133 4,00 

CERNA ELEKTRONSKI OTPAD 200135 170,00 

CERNA ŽELJEZO 200140 225,00 

    

ŠIŠKOVCI OTPADNO MOTORNO ULJE 130205 1,00 

ŠIŠKOVCI STAKLENA AMBALAŽA 150107 35,00 

ŠIŠKOVCI AMBALAŽA OPASNE TVARI 150110 3,00 

ŠIŠKOVCI PAPIR I KARTON 200101 225,00 

ŠIŠKOVCI JESTIVO ULJE 200125 2,00 

ŠIŠKOVCI LIJEKOVI 200132 0,30 

ŠIŠKOVCI ELEKTRONSKI OTPAD 200135 175,00 

ŠIŠKOVCI ŽELJEZO 200140 395,00 

 UKUPNO:   1537,30 

 

U zimskom periodu za vrijeme svinjokolja Općina je 

ugovorila s tvrtkom „Agroproteinka“ d.d. Sesvetski 

Kraljevac prikupljanje nusproizvoda životinjskog 

podrijetla od svinjokolja u poseban kontejner za 

prikupljanje takve vrste otpada koji je redovito bio pod 

nadzorom i nakon punjenja se isti odvozio u preradu. U 
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2020. godini ukupno je prikupljeno i odvezeno u 

Agroproteinku d.d. 46.042,00 kg otpada od svinjokolja. 

 

5. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG 

OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 

 

U Općini Cerna ne postoje lokacije divljeg odlagališta 

komunalnog otpada. 

 

6. ZAKLJUČAK 

Općina Cerna ispunila je svoju zakonsku obvezu i 

donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz plana se 

sustavno ostvaruju. Realizacija i kvalitetno 

funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja 

otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na 

uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih 

subjekata te jedinica lokalne samouprave i tvrtke 

„Čistoća Županja d.o.o.“. 

Korištenjem reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja  

otpada bit će na zadovoljavajućem nivou glede 

zakonskih obveza. Odvojenim sakupljanjem otpada 

smanjit će se količine otpada u cijelosti. 

 

KLASA: 351-01/21-01/1 

URBROJ: 2212/04-01-21/1 

U Cerni, 11.02.2021. 

 

Općinski načelnik: 

Goran Begović 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01 i 129/05), 

članka 29. Statuta općine Cerna (Službeni vjesnik VSŽ 

13/09, 2/13, 24/14 8/18) i članka 84. Poslovnika 

Općinskog vijeća (Službeni vjesnik VSŽ 13/09, 2/13), 

na 23. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 02. 

2021., donijeta je  

 

ODLUKA 

o usvajanju Izvješća o provedenoj inventuri za 

2020. godinu 

u Općini Cerna  

I. 

Usvaja se izvješće o provedenom popisu imovine, 

obveza i potraživanja općine Cerna na dan 31. 12. 2020. 

godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:  400-08/21-01/1 

Urbroj: 2212/04-02-21/1 

U Cerni, 23. 02.2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Branko Stojčić,ing. 
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OPĆINA LOVAS 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj: 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i 

članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko – srijemske županije, broj: 5/13 i 3/20), a 

u svezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine 

Lovas na svojoj XXXII. sjednici održanoj 22. veljače 

2021. godine donosi:  

  

STATUT 

OPĆINE LOVAS 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug Općine Lovas, njezina obilježja, javna 

priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine 

Lovas, način obavljanja poslova, oblici neposrednog 

sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja 

referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, 

mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, 

suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti 

za ostvarivanje prava i obveza Općine Lovas (dalje u 

tekstu: Općina). 

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na 

kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

  Općina obuhvaća područje naselja: 

Lovas i Opatovac. 

 Granice Općine mogu se mijenjati na način i 

po postupku propisanom zakonom. 

Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 

Sjedište Općine je u Lovasu, ulica Ante Starčevića 5. 

Općinsko vijeće, općinski načelnik i Jedinstveni 

upravni odjel Općine imaju pečat.  

 

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

Članak 4. 

Općina će naknadno izraditi grb i zastavu. Općinsko 

vijeće Općine Lovas utvrditi će podrobni opis grba i 

zastave statutarnom odlukom, uz prethodno odobrenje 

tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 

(regionalnu samoupravu). 

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se 

poštuje tradicija i dostojanstvo Općine. 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se 

posebnom odlukom općinskog načelnika. 

Članak 5. 

Dan Općine Lovas je 29. rujna, blagdan Sv. Mihaela 

arkanđela koji se svečano obilježava. 

 

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 8. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita 

postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled 

Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u 

području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, 

sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti, te za poticanje aktivnosti  koje su tome 

usmjerene. 

Članak 9. 

Nagrada Općine Lovas najviši je oblik javnog priznanja 

Općine za postignute uspjehe na područjima 

gospodarskog i društvenog života od značenja za 

općinu. 

Općinsko vijeće Općine posebnom Odlukom utvrđuje  

vrste ostalih javnih priznanja, uvjete za njihovu 

dodjelu, njihov izgled i oblike, kriterij i postupovnost 

njihove dodjele te tijela koja provode postupak i 

dodjeljuju priznanja. 

Članak 10. 

Općinsko vijeće Općine može pojedinu osobu koja je 

zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom. 

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. 

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže 

nedostojnim počasti. 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  

SAMOUPRAVE 

Članak 11. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina 

uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama 

lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 

zakonom i međunarodnim ugovorima. 

Članak 12. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 

povelje, memoranduma i sl.) kada ocijeni da postoji 

dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i 

mogućnosti za njezino razvijanje.  
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Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 

donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 

odlukom općinskog vijeća. 

Članak 13. 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji 

može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 

memorandum ili sl.). 

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge 

države objavljuje se u Službenom vjesniku Vukovarsko 

– srijemske županije. 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 14. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 

Članak 15. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove 

lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava 

građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose 

na:  

1. uređenje naselja i stanovanje, 

2. prostorno i urbanističko planiranje, 

3. komunalno gospodarstvo,  

4. brigu o djeci, 

5. socijalnu skrb, 

6. primarnu zdravstvenu zaštitu, 

7. odgoj i osnovno obrazovanje,  

8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

9. zaštitu potrošača, 

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

12. promet na svom području, 

13. održavanje nerazvrstanih cesta te 

14. ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

 Sadržaj i način obavljanja poslova iz 

samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje 

odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u 

skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 16. 

Poslovi državne uprave mogu se povjeriti Općini 

zakonom, a troškove tako povjerenih poslova državne 

uprave koje obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

podmiruju se iz državnog proračuna. 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. 

ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom 

jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 

zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 

stavkom 1. ovoga članka donosi općinsko vijeće. 

Članak 17. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od 

interesa za građane na području više jedinica lokalne 

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na 

Vukovarsko – srijemsku županiju. 

 Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom 

prenijeti na mjesne odbore i u tom slučaju Općina 

osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA 

U ODLUČIVANJU  

Članak 18. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 

lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 

mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom. 

Članak 19 . 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog 

vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 

stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim 

pitanjima određenim zakonom. 

 Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 

referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem 

odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti najmanje jedna 

trećina članova općinskog vijeća, općinski načelnik, 

20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Općine i većina vijeća mjesnih odbora na području 

Općine. 

 Referendum raspisan radi prethodnog 

pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 

Općine nije obvezujući. 

Članak 20. 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. 

ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi 

opoziva općinskog načelnika.  

 Prijedlog za raspisivanje referenduma radi 

opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 

20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Općine i 2/3 članova općinskog vijeća. 

 Prijedlog mora biti podnesen u pisanom 

obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i 

prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis 

birača. 

 Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum 

za opoziv Općinskog načelnika prije proteka roka od 6 

mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog 
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referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se 

održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika. 

Članak 21. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli 

birači predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni 

prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 

dana od dana primitka dostaviti tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

 Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 

prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 

dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti 

prijedloga. 

 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 

za opoziv Općinskog načelnika podnijeli birači, 

predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao i 

stavku 1. i 2. ovoga članka.  

  Ako je raspisivanje referenduma predložila 

najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 

odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio 

Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma 

predložila većina vijeća mjesnih odbora na području 

Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 

30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Članak 22. 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela 

koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje 

referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na 

referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 

birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima 

se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili 

pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 

birači odlučivati te dan održavanja referenduma. 

Članak 23. 

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 

prebivalištem na području Općine, odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u 

popis birača. 

Članak 24. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog 

zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja 

iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom i Statutom.  

 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 

ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina 

vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik. 

 Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 

prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od 

dana zaprimanja prijedloga. 

 Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje 

se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 

kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno 

dostaviti općinskom vijeću. 

Članak 25. 

Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana 

od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga 

Statuta. 

 Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i 

vijeće mjesnog odbora. 

 Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru 

građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje 

je sazvan zbor građana. 

 Izjašnjavanje građana na zboru građana u 

pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova 

prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je 

izjašnjavanje tajno. 

Članak 26. 

Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću 

donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 

pitanja iz djelokruga općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 

ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 

10% birača upisanih u popis birača Općine. 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima 

najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga. 

Članak 27. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela Općine i Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine, te na nepravilan odnos 

zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine 

odnosno pročelnik upravnog odjela dužan je odgovoriti 

u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 

odnosno pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava 

se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem 

knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke 

i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s 

predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke 

komunikacije. 

 

VII. TIJELA  OPĆINE  

Članak 28. 

Tijela Općine su općinsko vijeće i općinski načelnik. 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 29. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru 

prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u 

skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 
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 Ako zakonom ili drugim propisom nije 

utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 

odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 

djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni 

poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 

 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. 

ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove 

i zadaće obavlja općinsko vijeće. 

Članak 30. 

Općinsko vijeće: 

1. donosi Statut Općine, 

2. donosi Poslovnik o radu, 

3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

4. donosi proračun, projekcije proračuna za 

slijedeće dvije godine i odluku o izvršavanju proračuna, 

5. usvaja godišnje i polugodišnje izvješće o 

izvršenju proračuna, 

6. donosi odluku o privremenom financiranju, 

7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda 

bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a 

uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, 

8. donosi odluku o promjeni granice Općine u 

skladu sa zakonom,  

9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi, 

10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa Općine, 

12. daje prethodne suglasnosti na statute i druge 

akte ustanova i trgovačkih društava ukoliko zakonom 

ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, 

13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama  lokalne samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom, 

14. raspisuje lokalni referendum, 

15. bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike općinskog vijeća, 

16. bira i razrješava predsjednika i članove radnih 

tijela općinskog vijeća, 

17. odlučuje o pokroviteljstvu,  

18. donosi Pravilnik o načinu i mjerilima za 

dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, 

19. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili 

suvlasništvu Općine Lovas i o davanju suglasnosti za 

zaduživanje ustanova kojih je osnivač, 

20. donosi odluku o davanju jamstva pravnoj 

osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu 

i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza 

razmjeno udjelu u vlasništvu, 

21. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i 

prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim 

društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno 

odlukom općinskog vijeća nije drugačije riješeno,  

22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih 

prava u skladu sa zakonom,  

23. donosi odluke i druge opće akte kojima 

uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine 

Lovas, 

24. donosi odluke i druge akte koji su mu stavljeni 

u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

Članak 31. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je 

sjednici nazočna većina njegovih članova. 

 Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka 

o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta 

donose se većinom glasova svih članova općinskog 

vijeća. 

 Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika koju je predložilo 2/3 članova 

općinskog vijeća, općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

općinskog vijeća.    

Članak 32. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika općinskog 

vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 

dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik 

imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 

općinskog vijeća. 

Članak 33.  

Predsjednik općinskog vijeća: 

- zastupa općinsko vijeće, 

- saziva i predsjedava sjednicama općinskog 

vijeća,  

- predlaže dnevni red sjednica općinskog 

vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata,  

- održava red na sjednici općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko 

vijeće, 

- brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog 

načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika i 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. 

Članak 34. 
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Općinsko vijeće čini 9 (devet) vijećnika izabranih na 

način određen Zakonom. 

Članak 35. 

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na svoje 

predstavnike u Općinskom vijeću, sukladno svojoj 

zastupljenosti u ukupnom broju stanovništva općine, u 

skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih  

manjina. 

 Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju 

pravo na jednog člana u Općinskom vijeću Općine. 

 Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća 

zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u 

Općinskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih manjina, broj članova 

Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je 

potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila 

ostvarena 

Članak 36. 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća na vlastitu inicijativu, a najmanje 

jednom u tri mjeseca. 

 U izvanrednim situacijama sjednica se može 

sazvati te održati i elektronički. Uvjeti sazivanja i 

održavanja elektroničke sjednice utvrđuju se 

Poslovnikom. 

Članak 37. 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih 

izbora.  

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 

općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog 

vijeća izabranog na redovnim izborima. 

Članak 38. 

Dužnost člana općinskog vijeća je počasna i za njezino 

obavljanje vijećnik ne prima plaću. 

 Vijećnik ima pravo na opravdan izostanak s 

posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i 

njegovih radnih tijela sukladno sporazumu s 

poslodavcem. 

 Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s 

posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 

opozivi. 

Članak 39. 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji 

je izabran: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke; 

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke; 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 

4. ako mu prestane prebivalište na području 

Općine, danom prestanka prebivališta, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva i 

6. smrću. 

Članak 40. 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 

obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 

nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 

mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 

zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 

vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 

podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u 

roku od osam dana od dana prestanka obnašanja 

nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog 

dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

 Član vijeća može staviti mandat u mirovanje 

iz osobnih razloga, sukladno zakonu. 

 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 

dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Članak 41. 

Vijećnik ima prava i dužnosti: 

1. sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća; 

2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice vijeća; 

3. predlagati vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge 

akata; 

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada 

općinskog vijeća; 

5. postavljati pitanja općinskom načelniku; 

6. sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati i 

7. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 

dužnosti vijećnika od Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine. 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran 

na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 

iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog 

vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao 

tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za 

vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

 Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 

odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća.  

Članak 42. 

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća detaljnije se 

uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 

vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
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općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih 

tijela, način i postupak donošenja akata u općinskom 

vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 

građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za 

rad općinskog vijeća. 

Članak 43. 

 Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Odbor za izbor i imenovanja 

- Odbor za Statut i Poslovnik 

- Mandatna komisija 

- Odbor za financije i Proračun 

- i druga tijela po potrebi. 

Članak 44. 

Odbor za izbor i imenovanja predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- propise  o primanjima vijećnika, te naknade 

vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. 

Članak 45. 

Odbor za Statut i poslovnik: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 

Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 

akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u 

pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i 

prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom. 

Članak 46. 

Mandatna komisija:  

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko 

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva 

o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

dužnost, 

- obavještava OV o mirovanju mandata 

vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz 

osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja 

nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji 

umjesto njega počinje obavljati vijećniku dužnost 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika. 

 

Članak 47. 

Odbor za Proračun i financije raspravlja o proračunu i 

financijama Općine, zauzima stavove te daje mišljenja 

o pitanjima koja se odnose na: 

- općinski proračun i godišnji obračun, 

- porezni sustav i poreznu politiku, 

- stanje o prihodima i rashodima Općine, 

- ostala pitanja koja se tiču i financiranja i 

financijskog poslovanja Općine. 

Članak 48. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 

radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga općinskog vijeća, pripreme prijedloga 

odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

svezi pitanja koja su na dnevnom redu općinskog 

vijeća. 

 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 

radnih tijela utvrđuje općinsko vijeće posebnim 

odlukama.  

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

Članak 49. 

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. 

Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri 

godine. 

 

 Mandat općinskog načelnika počinje prvog 

radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 

izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog 

načelnika. 

 

Općinski načelnik: 

1. predstavlja i zastupa Općinu, 

2. priprema prijedloge općih akata, 

3. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

općinskog vijeća, 

4. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 

5. upravlja imovinom Općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima općinskog 

vijeća, 

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u 

skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim 

propisima, 

7. upravlja prihodima i rashodima Općine, 

8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna Općine, 

9. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 

Jedinstveni upravni odjel Općine te druga prava iz 

radnog odnosa službenika i namještenika, 

10. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela, 

11. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
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12. utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni 

upravni odjel Općine, 

13. predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune, 

14. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana, 

15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 

16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, 

17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova, 

18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 

komunalnih usluga, 

19. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u 

tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima 

je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili 

udjele u vlasništvu, 

20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

prethodnu godinu, 

21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o 

najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom 

odlukom općinskog vijeća,  

22. donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja 

na području Općine, 

23. organizira zaštitu od požara i civilnu zaštitu na 

području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju 

i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara i 

civilne zaštite, 

24. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, te nadzire njihov rad, 

25. nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu, 

26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji, 

27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  

mjesnih odbora te 

28. obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Statutom i drugim propisima. 

U slučaju iz stavka 4. točke 6. ovoga članka općinski 

načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 

vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. 

Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski 

načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, 

a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može 

odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo 

raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu 

Općine i u skladu sa zakonom. 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području. 

Članak 50. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

Članak 51.  

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i 

to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 

siječanj-lipanj tekuće godine. 

  Pored izvješća iz stavka 1. ovoga 

članka općinsko vijeće može od općinskog načelnika 

tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog 

djelokruga. 

  Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. 

ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 

dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom 

traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 

podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka 

zahtjeva. 

  Općinsko vijeće ne može zahtijevati 

od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 

podnesenog izvješća o istom pitanju. 

Članak 52. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine: 

1. ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od 

općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene 

nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini, općinski 

načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  

nadležno tijelo,  

2. ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog 

odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, 

Statut ili opći akti koje je donijelo općinsko vijeće. 

Članak 53. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika, 

budući nema zamjenika, nastupe okolnosti zbog kojih 

je općinski načelnik onemogućen obavljati dužnost 

zbog duže  odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti, 

općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik 

kojeg općinski načelnik, na početku mandata, imenuje 

iz reda članova predstavničkog tijela. 

 Odluku o imenovanju zamjenika iz reda 

članova predstavničkog tijela općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 
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 Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 2. 

ovog članka je privremeni zamjenik općinskog 

načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za 

vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti zbog kojih općinski načelnik, kojemu 

mandat nije prestao, onemogućen obavljati svoju 

dužnost. 

 Smatra se da je Općinski načelnik duže 

odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže 

od 30 dana nije prisutan u prostorijama Općine, a 

pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije 

neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora 

o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja 

akata i sl. 

 Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati 

samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje Općine, a za to vrijeme 

zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava 

općinskog načelnika. 

 Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka 

nastupi prestanak mandata općinskom načelniku, u 

Općini će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog 

načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

 Ovlast privremenog zamjenika za 

zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, 

po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik 

bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno 

u slučaju iz stavka  6. ovog članka danom stupanja na 

snagu  rješenja o imenovanju povjerenika Vlada RH. 

Članak 54. 

Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost 

obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Članak 55. 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

1. danom dostave pisane ostavke, 

2. danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 

3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom 

je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, 

4. danom prestanka prebivališta na području 

Općine, 

5. danom prestanka hrvatskog državljanstva i 

6. smrću. 

 U slučaju nastupanja nekog od razloga iz 

stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine 

mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela će u roku od 8 dana o tome obavijestiti 

Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 

Članak 56. 

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan 

člankom 20. ovoga Statuta. 

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu 

općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom 

objave rezultata referenduma, a do provođenja 

prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 

Hrvatske. 

 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 

NACIONALNE/NIH MANJINE/NA 

Članak 57. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Lovas 

sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 

poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina. 

Članak 58. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini 

Lovas imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine Lovas mjere za 

unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini 

Lovas, uključujući davanje prijedloga općih akata 

kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu 

manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine Lovas; 

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će 

raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se 

položaja nacionalne manjine; 

Članak 59. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga 

općinskih akata od vijeća nacionalnih manjina, 

odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih 

za područje Općine Lovas, zatražiti mišljenje i 

prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i 

slobode nacionalnih manjina. 

Članak 60. 

Na području Općine Lovas pripadnici nacionalnih 

manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave 

nacionalne manjine. 

 Zastava nacionalne manjine može se uz 

zastavu Republike Hrvatske isticati na  zgradi u kojoj 

nacionalna manjina ima sjedište, te u svečanim 

prigodama značajnim za nacionalnu manjinu. 

Članak 61. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u 

službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i 

znamenja svoje nacionalne manjine i to: 

- u sastavu svojih pečata i žigova, 

- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama 

u kojima imaju sjedište, te u službenim i svečanim 

prostorijama, 

- u zaglavljima službenih akata koje donose. 
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Članak 62. 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu 

može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne 

manjine. 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne 

manjine, obvezatno se izvodi himna Republike 

Hrvatske. 

Članak 63. 

Općina Lovas, u skladu s mogućnostima financijski 

pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju 

pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja 

nacionalnog i kulturnog identiteta. 

Općina Lovas osigurava sredstva za rad vijeća 

nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine. 

 

IX. UPRAVNA TIJELA 

Članak 64. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine te obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave, ustrojavaju se upravna tijela Općine. 

 U obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave, upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela 

državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje 

sustav državne uprave. 

 Ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela 

uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 Upravno tijelo Općine se ustrojava se kao 

Jedinstveni upravni odjel. 

 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 

pročelnik koje na temelju javnog natječaja imenuje 

općinski načelnik. 

Članak 65.  

Jedinstveni upravni odjel Općine u okviru svoga 

djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje 

zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te 

poduzimaju propisane mjere.  

 Jedinstveni upravni odjel Općine za zakonito 

i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 

odgovora općinskom načelniku. 

 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine osiguravaju se u proračunu Općine. 

 

X. JAVNE SLUŽBE 

Članak 66. 

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina 

osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, 

društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju 

svakodnevne potrebe građana.  

Članak 67. 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 64. 

ovoga Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih 

ustanova ili drugih pravnih osoba. 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih 

osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele 

Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom 

nije drukčije propisano. 

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 68. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao 

oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o 

lokalnim poslovima.  

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više 

međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove 

naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način 

i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i 

posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 69. 

Mjesni odbori na području Općine su:  

- Mjesni odbor Lovas (za područje naselja 

Lovas) 

- Mjesni odbor Opatovac (za područje naselja 

Opatovac). 

Članak 70. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 

može dati 10% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 

članovi općinskog vijeća, udruge sa sjedištem na 

području Općine te općinski načelnik. 

 Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka 

podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom 

obliku dostavlja općinskom načelniku. 

Članak 71. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i 

po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

 Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog 

nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži 

podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, 

obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku 

od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 

odbora. 

 Pravovaljani prijedlog općinski načelnik 

upućuje općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

Članak 72. 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se 

podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa 

prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne 

osobe), predloženom području i granicama mjesnog 

odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog 

odbora te prijedlog poslova i načina financiranja 

mjesnog odbora. 

Članak 73. 
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Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 

predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

Članak 74. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 

područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme 

od četiri godine. 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 

odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje 

se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

Članak 75. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 

općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja 

odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 

30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 

mjesnog odbora. 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može 

proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

Članak 76. 

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 

7 (sedam) članova. 

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski 

državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora. 

Članak 77. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 

redova svojih članova, većinom glasova svih članova, 

na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je 

rad odgovoran vijeću mjesnog odbora. 

Članak 78. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 

odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom 

radu te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim 

Statutom i odlukama općinskog vijeća i općinskog 

načelnika. 

Članak 79. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 

osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog 

odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima 

se poboljšava komunalni standard građana na području 

mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 

potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, 

kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 

području. 

Članak 80. 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način 

konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova 

vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, 

te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

Članak 81. 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te 

davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 

značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove 

građana. 

 Zbor građana može se sazvati i za dio 

područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

 Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 

odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 

vijeće mjesnog odbora. 

Članak 82. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog 

odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Članak 83. 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu 

dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik. 

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće 

donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  

građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena 

područja. 

Članak 84. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

obavlja općinski načelnik.  

 U postupku provođenja nadzora nad 

zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik 

može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća 

mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 

Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 

povjerene mu poslove. 

   

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE  

Članak 85. 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini čine imovinu Općine. 

Članak 86. 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i 

općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga 

Statuta, pažnjom dobrog domaćina. 

Članak 87. 

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik 

donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na 

temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.  

Članak 88. 

Općina ima  prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine su: 
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1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 

općinskog vijeća, 

2. prihodi od imovine i imovinskih prava u 

vlasništvu Općine, 

3. prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele, 

4. prihodi od koncesija, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom, 

6. udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u 

porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema 

posebnom zakonu, 

7. sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 

8. drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 89. 

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda 

Općine iskazuju se u proračunu Općine. 

 Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti 

iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 

 Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni 

proračunom i uravnoteženi s prihodima. 

Članak 90. 

Proračun Općine i odluka o izvršavanju proračuna 

donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za 

koju su doneseni. 

 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 

mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca. 

Članak 91. 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom.  

 Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku 

godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko 

vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na 

način i postupku propisanim zakonom i to najduže za 

razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.  

 Ako do isteka roka privremenog financiranja 

nije donesen proračun i općinski načelnik je 

onemoguće u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinsko vijeće na 

prijedlog privremenog zamjenika. 

 Ako je u Općini konstituirano novo općinsko 

vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Članak 92. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili 

povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se 

mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili 

pronalaženjem novih prihoda. 

 Uravnoteženje proračuna provodi se 

izmjenama i dopunama proračuna po postupku 

propisanom za donošenje proračuna. 

Članak 93. 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire 

općinsko vijeće. 

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih 

sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija. 

 

XIII. AKTI OPĆINE 

Članak 94. 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 

Statutom općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršavanju  proračuna, odluke i 

druge opće akte.  

 Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 

temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 

Članak 95. 

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi 

odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to 

ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom općinskog 

vijeća. 

Članak 96. 

Radna  tijela općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke.  

Članak 97. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 

članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u 

postupku propisanom ovim Statutom. 

Opći akti objavljuju se u Službenom vjesniku 

Vukovarsko – srijemske županije. 

Članak 98. 

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih 

akata općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba. 

 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga 

članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti 

žalba nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko – 

srijemske županije ili pokrenuti upravni spor. 

 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 

primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku, Opći porezni zakon i drugi propisi. 

 U izvršavanju općih akata općinskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, 

povjerene javne ovlasti. 

Članak 99. 
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Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavlja nadležno tijelo državne uprave. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine u obavljanju 

povjerenih poslova državne uprave rješavaju upravnim 

stvarima u prvom stupnju. 

 Protiv pojedinačnih akata koje donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine, može se izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 Protiv pojedinačnih akata koje donose 

upravna tijela Općine, u obavljanju povjerenih poslova 

državne uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 

državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se 

uređuje pojedino upravno područje. 

 Na donošenje akata iz ovog članka 

primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku. 

 Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka 

može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 

Zakona o upravnim sporovima. 

 Odredbe ovoga članka odnose se i na 

pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 

odlukom općinskom vijeća Općine u skladu sa 

zakonom povjereno obavljanje javnih ovlasti u 

poslovima iz samoupravnog djelokruga Općina. 

 

XIV. JAVNOST RADA 

Članak 100. 

Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 

pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća. 

Članak 101.  

Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim 

održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih 

akata općinskog vijeća u Službenom vjesniku 

Vukovarsko – srijemske županije i na internetskim 

stranicama Općine. 

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 

objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog 

načelnika u Službenom vjesniku Vukovarsko – 

srijemske županije i na internetskim stranicama Općine 

te  u medijima. 

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjel Općine 

osigurava se putem komunikacije s medijima i 

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama 

Općine. 

 

XV. NADZOR ZAKONITOSTI 

Članak 102. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavlja nadležno tijelo državne uprave, svako u svom 

djelokrugu sukladno posebnom zakonu. 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 103. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 

vijećnika općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor 

za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost općinskog 

vijeća. 

 Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 

predsjedniku općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće, većinom glasova svih 

vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta. 

 Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne 

donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može 

ponovno staviti na dnevni red općinskog vijeća prije 

isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 

rasprave o prijedlogu. 

Članak 104. 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta 

Općine (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske 

županije, broj: 5/13 i 3/20), i zakona, uskladit će se s 

odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje 

pojedino područje u roku od 90 dana. 

Članak 105. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske 

županije, osim članaka 34. i 53. koji stupaju na snagu 

na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

slijedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokane i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 

Članak 106. 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut 

Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 

srijemske županije, broj: 5/13 i 3/20), osim članaka 54., 

55., 56., 57. koji prestaju važiti na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih 

lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokane i područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 012-03/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/21-01 

Lovas, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07., 125/08,  

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19 i 

144/20) te članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni 
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vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13 i 

03/20), Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 33. 

sjednici održanoj dana 22. veljače 2021., donosi: 

 

POSLOVNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS 

Članak 1. 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća (u daljem tekstu: 

Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća i to: 

• postupak konstituiranja Vijeća., početak 

obavljanja dužnosti vijećnika i prestanak mandata 

vijećnika 

• ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika, 

• izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, 

• provođenje postupka odgovornosti načelnika  

• izbor i način rada radnih tijela, 

• način rada Vijeća, 

• vrste akata Vijeća, 

• poslovni red na sjednicama, 

• javnost rada Općinskog vijeća i radnih tijela 

Općinskog vijeća 

• druga pitanja važna za rad Vijeća. 

 

II. POSTUPAK KONSTITUIRANJA VIJEĆA 

Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na 

način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika 

Općinskog vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici 

nazočna većina članova Općinskog vijeća.  

 Mandat članova Općinskog vijeća izabranih 

na redovnim izborima traje do objave Vlade Republike 

Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog 

vijeća u skladu sa zakonom.  

Članak 3. 

Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana prestanka 

mandata ili njegovog stavljanja u mirovanje član Vijeća 

ima sva prava i dužnosti određene Ustavom, Zakonom, 

Statutom i ovim Poslovnikom. 

Članak 4. 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako 

je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici 

predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 

manji redni broj na glasačkom listiću. 

Članak 5. 

Vijeće ima Mandatnu komisiju. 

 Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici  

na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine 

vijećnika. 

 Mandatna komisija ima predsjednika i dva 

člana. 

 Mandatna komisija: 

• na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće 

o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, 

kao i o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika te 

o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju 

obavljati dužnost vijećnika 

• izvješćuje o vijećniku koji je zbog zakonom 

predviđenih razloga stavio svoj mandat u mirovanje ili 

kojem je mandat u zakonom predviđenim slučajevima 

prestao prije isteka vremena na koje je izabran 

• izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za 

početak mandata zamjeniku vijećnika. 

Članak 6. 

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim 

izborima predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg 

sadržaja: 

 "Prisežem svojom čašću da ću dužnost 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Lovas obavljati 

savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati 

Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 

Lovas te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 

Republike Hrvatske i Općine Lovas." 

 Vijećnik odgovara: "Prisežem". 

 Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i 

predaje je predsjedniku nakon završetka sjednice. 

 Vijećnik koji nije bio nazočan na 

konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika kad 

počinje obavljati dužnost vijećnika, polažu prisegu na 

prvoj sjednici na kojoj su nazočni. 

Članak 7. 

Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim 

zakonom. 

 Svoj mandat vijećnik će staviti u mirovanje 

kada obavlja dužnost nespojivu s dužnosti vijećnika. 

 U slučaju mirovanja mandata i prestanka 

mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 

vijećnika. 

 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 

dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani 

kandidat s određene liste, a određuje ga politička 

stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije 

zaključen, političke stranke zamjenika određuju 

dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne 

postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani 

kandidat s određene liste. 

 Političke stranke dužne su o sklopljenom 

sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti 

upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i 

izvršnog tijela. 

 Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 

grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani 

kandidat s liste. 
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Članak 8. 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika 

Vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora za izbor i 

imenovanje, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 

vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda 

konstituirajuće sjednice. 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 9. 

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom 

Općine Lovas  

Članak 10. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je 

vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama 

koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili 

se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 

tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao 

vijećniku potrebne. 

 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od 

predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 

tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.  

Članak 11. 

Jedinstveni upravni odjel koji obavlja stručne poslove 

za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u 

obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 

prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 

zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog 

vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju 

za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu 

sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može 

tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg 

upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 

obavljanju funkcije vijećnika. 

Članak 12. 

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub 

vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 

nezavisnih vijećnika. 

 

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 

 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 

svoja pravila rada, te podatke o članovima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima 

vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za 

rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i 

dostavu materijala i dr.). 

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I  

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 13. 

Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. 

 Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko 

vijeće, javnim glasovanjem. 

 Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 

pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik 

može svojim potpisom podržati prijedlog samo za 

jednog kandidata. 

Članak 14. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 

glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

 Ako prigodom glasovanja za izbor 

predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne 

dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima 

se ponavlja. 

 Ako je za izbor predsjednika i 

potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, 

u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji 

su dobili najviše glasova. 

 Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 

glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat 

ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak 

u cijelosti. 

Članak 15. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

propisana su Statutom Općine Lovas i ovim 

Poslovnikom. 

Članak 16. 

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva 

međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika 

klubova vijećnika. 

Članak 17 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 

organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koje obavlja 

stručne poslove za Općinsko vijeće. 

Članak 18. 

Predsjednik Vijeća: 

 

• predstavlja i zastupa Općinsko vijeće, 

• saziva sjednice i predlaže dnevni red 

Općinskog vijeća, 

• predsjedava i održava red na sjednicama 

Vijeća, 

• predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka 

i općih akata, 

• brine se o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, 

• potpisuje odluke i druge akte koje donosi 

Općinsko vijeće, 

• brine se o provođenju načela javnosti rada 

Općinskog vijeća, 

• brine se o suradnji Općinskog vijeća sa 

vijećima drugih općina, gradova i skupština županija,  

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim 

Poslovnikom. 
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Predsjednik Općinsko vijeća dostavlja statut, 

poslovnik, proračun i druge opće akte tijelu državne 

uprave nadležnom za pitanja iz akta,  s izvatkom iz 

zapisnika u roku 15 dana od dana donošenje te bez 

odgode Općinskom načelniku. 

Potpredsjednik općinskog vijeća zamjenjuje 

predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili drugih 

razloga spriječenosti, te obavlja i druge poslove što mu 

ih povjeri predsjednik ili Općinsko vijeće.  

 

V. RADNA TIJELA 

Članak 19. 

Radna tijela Općinskog  vijeća osnovana Statutom 

Općine su: 

 

1. Mandatna komisija, 

2. Odbor za izbor i imenovanja, 

3. Odbor za Statut i Poslovnik  

4. Odbor za Proračun i Financije 

 

Pored radnih tijela navedenih u st.1. ovog članka 

Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga 

radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga 

Općinskog vijeća. 

 Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu 

između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, 

stručnih i drugih javnih osoba. 

Članak 20. 

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana. 

 Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici 

Općinskog  vijeća  iz redova vijećnika. 

Članak 21. 

Odbor za izbor i imenovanja čine predsjednik i dva 

člana. 

 Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj 

sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika 

Općinskog  vijeća. 

 Odbor za Statut i Poslovnik  čine predsjednik 

i dva člana.  

 Predsjednik Odbora se bira iz redova 

vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi 

javnih osoba ili vijećnika. 

Članak 22. 

Radna tijela mogu predlagati odluke i druge akte iz 

djelokruga Vijeća. 

 U radnim tijelima razmatraju se pojedina 

pitanja o kojima odlučuje Vijeće. 

U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, primjedbe, 

prijedlozi i poticaji koji se odnose na donošenje odluka 

i drugih općih akata, ili koja su važna za gospodarstvo 

i druge djelatnosti od interesa za građane., 

Članak 23. 

Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad radnog 

tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim 

sjednicama. 

 Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na 

vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključka  

Vijeća, zahtjeva predsjednika Vijeća ili dva člana 

radnog tijela. 

 Predsjednika radnog tijela u slučaju 

spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi 

radno tijelo. 

Članak 24. 

Radna tijela donose odluke većinom glasova nazočnih 

članova ako sjednici prisustvuje većina članova. 

 Radno tijelo obavezno je o svojim 

zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog 

načelnika i Općinsko vijeće. 

 O radu na sjednici radnog tijela vodi se 

zapisnik. 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA , OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I JEDINSTVENOG UPRAVNOG  

ODIJELA 

Članak 25. 

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog 

vijeća. 

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke 

dnevnog reda koji su po njegovom prijedlogu uvrštene 

u dnevni red Općinskog vijeća. 

Članak 26. 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog  vijeća i 

radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom 

radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika  daje 

obavijesti i stručna 

objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika o 

stajalištima i mišljenjima Općinskog  vijeća odnosno 

radnih tijela. 

 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, 

Općinsko  vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je 

prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi 

prekinuti ili odgoditi. 

Članak 27. 

O sazivanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća 

i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju 

načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana 

održavanja sjednice. 

Članak 28. 

Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog 

načelnika propisan je Statutom Općine Lovas. 

Članak 29. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima pravo i 

dužnost sudjelovati u radu na sjednici Vijeća bez prava 

odlučivanja kad se raspravlja o prijedlogu akata kojima 
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se uređuju pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog 

odjela kojim rukovodi i kad se raspravlja o drugim 

pitanjima koja su od interesa iz djelokruga tog odjela. 

 

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  

Članak 30. 

Općinsko vijeće u ostvarivanju svojih prava i obveza 

obavlja Ustavom, Zakonom i Statutom utvrđene 

poslove i u svezi s tim donosi odluke, planove, 

preporuke, zaključke i druge opće akte. 

Članak 31. 

Preporukom Vijeće izražava mišljenje o pojedinim 

pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja 

pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih 

pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i 

drugih akata što ih donosi Vijeće, izražava mišljenje u 

svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s 

drugim gradovima, u pitanjima od zajedničkog interesa 

te predlažu način i mjere koje bi trebale poduzimati radi 

rješenja pojedinih pitanja. 

Članak 32. 

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja 

ili utvrđuje obveza općinskog načelnika, predsjednika 

vijeća ili Jedinstvenog upravnog odjela u pripremanju 

prijedloga akata i mjera za pripremu odluka Vijeća. 

 Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 

djelokruga Vijeća, radnih tijela i Jedinstvenog 

upravnog odijela. 

Članak 33. 

Rješenjima se odlučuje o pojedinačnim pitanjima kada 

je to zakonom, Statutom ili drugim općim ili posebnim 

aktom Općinskog vijeća određeno. 

Članak 34. 

Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za 

građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se 

njihova prava i obveze odnosno druga pitanja od općeg 

interesa za Općinu kad je to propisano Zakonom ili 

Statutom. 

 

1. Postupak za donošenje odluka i drugih akata 

 

a) Pokretanje postupka 

Članak 35. 

Postupak za donošenje odluka odnosno drugog akta 

pokreće se prijedlogom  za odnošenja odluke ili drugih 

akata. 

Članak 36. 

Pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata ima 

svaki vijećnik, radna tijela Vijeća, klubovi vijećnika , 

predsjednik Vijeća, Općinski načelnik . 

 

 

Članak 37. 

Inicijativu za donošenje odluke i drugih akata Vijeća 

mogu davati građani i pravne osobe te Jedinstveni 

upravni odjel. 

 Inicijativa se upućuje radnom tijelu 

Općinskog vijeća u čiji djelokrug rada spada 

problematika čije se uređivanje traži odgovarajućim 

aktom Općinskog vijeća. 

 Radno tijelo Općinskog vijeća dužno je 

dostavljenu inicijativu razmotriti i o svom mišljenju 

izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj narednoj  sjednici 

koja se održava nakon prijema inicijative u radnom 

tijelu. 

 Vijeća nacionalnih manjina osnovana za 

područje općine Lovas imaju pravo: 

1. Predlagati Odluke kojima se uređuju pitanja 

od značaja za nacionalne manjine odnosno mjere za 

unapređenje položaja nacionalnih manjina. 

2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine koje imenuje Općinsko vijeće o čemu će biti 

pismeno obaviješteni od strane predsjednika Općinskog 

vijeća najmanje 8 dana prije održavanja sjednice na 

kojoj se vrši imenovanje.  

 

b) Prijedlog za donošenje odluke 

Članak 38. 

Prijedlog  za donošenje Odluke mora sadržavati: 

- pravnu osnovu, 

- temeljna pitanja i ocjenu stanja koje treba 

urediti odlukom, 

- ocjenu potrebitih sredstava za provođenje 

odluke  

- tekst prijedloga s obrazloženjem, 

- tekst odredbe važeće odluke ili drugog akta 

koja se mijenja ili dopunjuje, ako se predlaže izmjena 

ili dopuna postojećeg akta , kao i tekst predložene 

izmjene ili dopune odredbe. 

 

c) Podnošenje prijedloga za donošenje odluke 

Članak 39. 

Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta podnosi se 

predsjedniku Vijeća. 

 Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt 

akta nadležnom radnom tijelu Vijeća, ako to radno 

tijelo nije predlagač. 

 Predsjednik Općinskog vijeća primljeni nacrt 

akta upućuje na mišljenje i Općinskom načelniku, ako 

on nije predlagač. 

Članak 40. 

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Vijeća 

prijedlog razmatra radno tijelo u čijem djelokrugu su 

pitanja koja se uređuju odlukom. 

 Radno tijelo se izjašnjava o svim elementima 

prijedloga akta, a Odbor za Statut i Poslovnik posebno 

i o zakonskim i statutarnim osnovama akta. 
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Članak 41. 

Kad razmotri prijedlog akta, nadležno radno tijelo 

podnosi svoje izvješće Vijeću sa stavovima, 

prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom 

njegovog razmatranja. 

 Izvješće radnog tijela upućuje se predsjedniku 

Vijeća koji ga dostavlja predlagatelju akta, 

predsjednicima drugih radnih tijela te svim vijećnicima 

i Općinskom načelniku. 

 

d) Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća 

Članak 42. 

O prijedlogu za donošenje akta raspravit će Vijeće 

najkasnije u roku od mjesec dana od podnošenja 

predsjedniku Vijeća. 

Članak 43. 

Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću obuhvaća 

uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o 

pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, 

raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o 

amandmanima i donošenje odluke. 

Članak 44. 

Predlagatelj odluke, odnosno njegov predstavnik, može 

na početku rasprave podnijeti dodatno usmeno 

izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga. 

 Predlagatelj odluke tijekom rasprave može 

dodatno davati objašnjenja,  iznositi svoja mišljenja i 

izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o 

izraženim mišljenjima i primjedbama. 

Članak 45. 

Tijekom rasprave o prijedlogu Odluke raspravlja se o 

prijedlogu po dijelovima, glavama odnosno odjeljcima, 

a ako se na sjednici tako odluči, i po člancima. Tijekom 

rasprave odlučuje se i po posebnim amandmanima. 

 Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 

amandmanima odlučuje se o donošenju odluke. 

 

e) Amandmani 

Članak 46. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke 

podnosi se pismeno u obliku amandmana, uz 

obrazloženje, prije početka rasprave o predloženoj 

odluci. 

 Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 

dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi 

samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i 

dopunama. 

Članak 47. 

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a 

predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, 

predlagatelju odluke i Općinskom načelniku ukoliko on 

nije predlagatelj. 

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni 

predlagatelji odluka. 

Članak 48. 

Vijećnik može podnijeti amandman na prijedlog odluke 

i na sjednici usmeno u tijeku rasprave, ako se većina 

prisutnih vijećnika s tim složi. 

  

Predlagatelj akta i Općinski načelnik može podnositi 

amandmane sve do zaključenja rasprave. 

Članak 49. 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski 

načelnik, neovisno da li je predlagatelj akta ili ne. 

 Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu 

usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije 

glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

Članak 50. 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim 

dijelom akta  i o njemu se odvojeno ne glasuje ako ga 

je podnio predlagatelj akta ili ako se predlagatelj odluke 

s njime suglasio. 

Članak 51. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka 

konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 

 Ako je na jedan članak konačnog prijedloga 

akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 

amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 

rješenja i prema tom kriteriju o ostalim amandmanima. 

 Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 

amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

 

VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 

POSTUPKU 

Članak 52. 

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo 

ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi 

ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo 

uzrokovati znatniju štetu za Općine. 

 

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku 

podnosi se prijedlog  akta, a ako prijedlog podnosi 

vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 

vijećnika. 

 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku 

podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije 

dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje 

prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 

vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on  nije 

predlagatelj. 

Članak 53. 



Broj 4. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 119 

                

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku 

prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti 

razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red 

sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu. 

Članak 54. 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku 

mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave. 

 

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose 

na prijedloge akata koji se donose u redovnom 

postupku. 

 

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 

OBRAČUNA PRORAČUNA 

Članak 55. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće 

dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna Općine Lovas podnosi načelnik 

kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima 

propisanim zakonom. 

  Načelnik može podneseni prijedlog 

proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, 

a prije glasovanja o proračunu u  cjelini. 

  Ako se proračun za narednu godinu 

ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, 

a načelnik ne predloži privremeno financiranje, Odbor 

za proračun i financije ili najmanje sedam vijećnika 

imaju pravo predložiti donošenje odluke o 

privremenom financiranju. 

Članak 56. 

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun 

odnosno odluka o privremenom financiranju, na 

prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike 

Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i 

razrješuje načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje 

prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu. 

Članak 57. 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna 

donose se većinom glasova svih vijećnika. 

 

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA 

Članak 58.  

Vijećnici mogu postavljati pitanja Općinskom 

načelniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela u 

svezi poslova iz njihovog djelokruga. 

 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije 

utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u  pisanom obliku 

posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik 

je dužan navesti kome ga upućuje.  

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička 

pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše 

pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima 

i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 

pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 

minuta.  

 

 Odgovori na vijećnička pitanja daju se na 

samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 

navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na 

samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet 

minuta. 

 

 Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom 

može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 

odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 

 

 Općinski načelnik odnosno pročelnik 

dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem 

predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog 

vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 

 

Članak 59. 

 

 Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom 

načelniku odnosno pročelniku upravnog tijela kao i 

odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, 

a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se 

odnose na postavljeno pitanje. 

 

 Ako smatra da postavljeno pitanje nije u 

skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 

Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga 

da svoje pitanje uskladi s tim odredbama. 

 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog 

Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to 

pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o 

tome će obavijestiti vijećnika. 

Članak 60. 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja 

profesionalnu tajnu, općinski načelnik odnosno 

pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno 

vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 

prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog 

tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje. 

Članak 61. 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici 

Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru  i 

postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i 

dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute. 

 Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na 

kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 

Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i 

dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje 

ili postaviti dopunsko pitanje. 
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XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA  OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 62. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine Lovas. 

Članak 63. 

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika 

o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 

podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 

 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 

potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 

zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U 

prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i 

obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.    

Članak 64. 

Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog za 

traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 

Općinskog  vijeća koja se održava nakon primitka 

prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od 

dana  primitka. 

Članak 65. 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za 

traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog 

vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

 Općinski načelnik  ima pravo na sjednici 

usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.  

Članak 66. 

Raspravu o izvješću Općinskog načelnika  Općinsko 

vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 

koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto 

ili  donošenjem zaključka kojim se od Općinskog 

načelnika  traži  izvršavanje općih akata Općinskog  

vijeća. 

Članak 67. 

ijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća 

Općinskog načelnika  mogu prijedlog povući najkasnije 

prije odlučivanja o prijedlogu. 

 

 Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog 

načelnika  nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o 

bitno podudarnom pitanju  ne može se ponovno 

postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci  od dana kada 

je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne 

prihvaća prijedlog za traženje izvješća od Općinskog 

načelnika.  

 

IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI 

Članak 68. 

Sjednicu Općinskog vijeća  saziva predsjednik 

Općinskog vijeća na vlastitu inicijativu, 

 a najmanje jednom u tri mjeseca. 

 Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 

sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog 

najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog 

Općinskog načelnika, u roku 15 dana od dana primitka 

zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 

potpisan od vijećnika, odnosno Općinskog načelnika. 

 Sjednica Općinskog vijeća traje dok se ne 

iscrpi dnevni red. 

 Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će 

sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana. 

 Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 

članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 

jedne trećine vijećnika, sazvati tijelo državne uprave 

nadležne za poslove lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u 

pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 

 Sjednica sazvana na način propisan stavcima 

2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku 15 dana 

od dana sazivanja. 

 Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 

2., 4., 5. i 6. ovog članka smatra se nezakonitom, a 

doneseni akti ništavnima. 

Članak 69. 

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u 

pravilu tri dana prije sjednice, a ako postoje opravdani 

razlozi, taj rok može biti kraći. Uz poziv se dostavlja 

prijedlog dnevnog reda, svi spisi koji se odnose na 

prijedlog dnevnog reda i zapisnik o radu s prethodne 

sjednice. 

 Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i 

elektroničkim putem. 

Članak 70. 

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti 

javnosti, materijal za takvu raspravu ne mora se 

dostavljati u pismenom obliku. 

 O održavanju sjednica Vijeća bez nazočnosti 

javnosti odlučuje predsjednik Vijeća. 

 Prije prelaska na razmatranje pitanja iz 

prethodnog stavka predsjednik Vijeća pozvat će osobe, 

čija nazočnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a 

zatim će vijećnike obavijestiti o razlozima održavanja 

sjednice bez nazočnosti javnosti. 

Članak 71. 

Poziv i materijal za elektroničku sjednicu Općinskog 

vijeća dostavlja se na elektroničku adresu svakog 

vijećnika, a poziv za elektroničku sjednicu sadrži 

obaveznu naznaku da se radi o elektroničkoj sjednici, 

redni broj sjednice, prijedlog dnevnog reda te rok do 

kada vijećnici moraju poslati očitovanje po pojedinoj 

točki dnevnog reda. 

Materijal za točku dnevnog reda o kojoj se glasuje mora 

sadržavati jasan i sažet prijedlog akta o kojem se glasa. 

Vijećnici kod elektroničke sjednice izjašnjavaju se o 

točkama dnevnog reda (očitovanje ili glasanje) slanjem 

elektroničke pošte na naznačenu mail adresu – 
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predsjednika Općinskog vijeća i pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela.  

Vijećnik može tražiti da se predložena točka ukloni iz 

dnevnog reda samo ako takav zahtjev postavi više od 

polovice vijećnika i smatrati će se da je točka uklonjena 

iz dnevnog reda elektroničke sjednice.  

Predsjednik Općinskog vijeća može prijedlog akta 

staviti na neku od sljedećih sjednica. 

Elektronička sjednica provodi se na slijedeći način: - za 

svaku točku dnevnog reda materijal sa prijedlogom 

odluke dostavlja se članovima na očitovanje; - članovi 

dostavljaju svoje mišljenje i eventualno drugačiji 

prijedlog; - sva dostavljena očitovanja objedinjeno se 

dostavljaju svim članovima sa prijedlogom odluke za 

glasanje; - članovi dostavljaju svoje glasanje na 

prijedlog odluke; - svim članovima dostavlja se rezultat 

glasanja (broj glasova „ZA“, „PROTIV“ i 

„SUZDRŽAN“). 

U materijalima se obavezno naznačuje rok u kojem se 

mora dati očitovanje, odnosno glasanje.  

Ako informacijska oprema vijećnika ili pročelnice, 

općinskog načelnika ili njegovih zamjenika ne radi ili 

radi nepravilno ili je vijećnik ne posjeduje, predsjednik 

Općinskog vijeća će odlučiti o drugom primjerenom 

načinu komunikacije za prenošenje materijala sa 

sjednice te očitovanja i glasa vijećnika (telefaks, 

telefon, SMS poruke).  

U ovom slučaju, zapisnik sa elektroničke sjednice mora 

sadržavati naznaku načina komunikacije te sadržaj 

očitovanja i glasanja tog vijećnika.  

Za vijećnike koji su se očitovali ili glasali putem 

elektroničke pošte, odštampan sadržaj očitovanja i 

glasanja prilaže se zapisniku sa sjednice.  

Glasovanje se provodi označavanjem riječi „ZA“, 

„PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ navođenjem istog ispod 

prijedloga akta.  

Zakašnjeli glasovi (koji su pristigli nakon danog roka) 

se ne računaju. 

 

Vijećnik koji je glasovao ne može više davati primjedbe 

niti glasovati drugačije. 

 

1. Dnevni red 

Članak 72. 

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. 

Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu prijedlog 

dnevnog reda. 

 Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog 

reda sve predmete iz djelokruga Vijeća što su mu u 

rokovima i na način predviđen Poslovnikom podnijeli 

ovlašteni predlagači. 

 Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog 

dnevnog reda unio i prijedlog koji je predložio ovlašteni 

predlagač u roku i na način predviđen Poslovnikom, a 

predlagač ostane pri svom prijedlogu, o prijedlogu se 

odlučuje na sjednici bez rasprave. Isto tako se postupa 

s prijedlogom koji ovlašteni predlagač podnese poslije 

sazivanja sjednice Vijeća. 

 O prijedlogu dnevnog reda glasuje se "za" ili 

"protiv" većinom glasova prisutnih članova Vijeća. 

 

2. Predsjedanje i sudjelovanje u radu 

Članak 73. 

Sjednici vijeća predsjedava predsjednik. 

 Predsjednika Vijeća kad je odsutan ili 

spriječen, zamjenjuje ga  potpredsjednik Vijeća kojeg 

on odabere. 

 Ako su odsutni i predsjednik i oba zamjenika, 

Vijeću predsjedava predsjedatelj koga izabere Vijeće. 

Do izbora predsjedavatelja sjednici Vijeća predsjedava 

dobno najstariji vijećnik. 

Članak 74. 

U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća imaju pravo 

sudjelovati svi vijećnici. 

 U radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez 

prava odlučivanja Općinski načelnik i pročelnik. 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

dužan je prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća 

kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga 

Jedinstvenog upravnog odjela i po potrebi davati 

objašnjenja i odgovore na pitanja vijećnika. 

Članak 75. 

Sjednici Vijeća mogu biti nazočni i građani, osim ako 

se iz opravdanih razloga sjednica održava bez 

nazočnosti javnosti. 

 

3. Održavanje reda na sjednici 

Članak 76. 

Red na sjednici osigurava predsjednik. 

 Za povredu reda na sjednici predsjednik može 

izreći mjere: opomenu ili oduzimanje riječi. 

 Ako predsjednik ne može održati red na 

sjednici redovnim mjerama, odredit će se kratak prekid 

sjednice. 

 

4. Otvaranje i tijek sjednice 

Članak 77. 

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća, 

potrebno je da je nazočna većina vijećnika. 

 Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se 

brojanjem ili prozivanjem vijećnika. Nazočnost se 

mora utvrditi: 

- na početku sjednice; 

- kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije 

nazočan dovoljan broj vijećnika, 

- kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika. 

 Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban 

broj nazočnih otvara sjednicu. Ako predsjednik na 

početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj 

vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i sat. 
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Sjednicu će predsjednik  prekinuti i odgoditi i ako za 

njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja 

nazočnih vijećnika. 

 O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju 

vijećnici koji nisu nazočni. 

Članak 78. 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka, Vijeće 

može odlučivati da sjednicu prekine i zakaže nastavak 

za određeni dan i sat,  o čemu se pismeno izvješćuju 

samo vijećnici koji nisu nazočni. 

 O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje 

se bez rasprave. 

Članak 79. 

Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu 

na prethodnoj sjednici. Vijećnik ima pravo podnijeti 

primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice. 

 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje 

se na sjednici bez rasprave. 

 Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se 

unijeti odgovarajuće izmjene. 

 Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno 

zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim 

primjedbama smatra se usvojenim. 

Članak 80. 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na 

raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redoslijedom 

utvrđenim u dnevnom redu. 

 U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti 

redoslijed razmatranja pojedinih pitanja. 

 Na početku rasprave o svakom pitanju 

predlagač može dati dopunsko usmeno obrazloženje. 

 Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, 

izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i 

usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela. 

 

5. Sudjelovanje u raspravi 

Članak 81. 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se 

predsjedniku prije rasprave te u tijeku rasprave sve do 

njezinog zaključenja. 

 Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti 

najduže deset minuta, a predsjednici klubova do 

petnaest minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini 

vijećnik može govoriti i dulje. 

 Sudionici u raspravi govore redoslijedom 

kojim su se prijavili. Predsjednik može dopustiti da i 

mimo reda govori predstavnik predlagača. 

Članak 82. 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili 

povredi utvrđenog dnevnog reda, kao i vijećniku koji 

zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je 

netočno izložen, predsjednik daje riječ čim je ovaj 

zatraži. 

Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 

Članak 83. 

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 84. 

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 85. 

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, 

osim ako je Poslovnikom utvrđeno da se odlučuje bez 

rasprave. 

 O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se 

javno poslije zaključenja rasprave. 

Članak 86. 

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 87. 

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i 

veličine. 

 Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački 

listić, koji kad ispuni stavlja u glasačku kutiju. 

 Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih 

se ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za ili 

protiv prijedloga. 

 O tajnom glasovanju vodi se zapisnik. 

Članak 88. 

Općinsko  vijeće donosi akte većinom danih glasova, 

ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina 

vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim 

Poslovnikom nije drugačije određeno. 

 

 Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko 

vijeće donosi slijedeće akte: 

- Statut Općine, 

- Poslovnik Općinskog vijeća, 

- proračun, 

- godišnji izvješće o izvršenju proračuna 

- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća 

- odluku o raspisivanju referenduma o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 

statutom Općine. 
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7. Zapisnik 

Članak 89. 

O radu na sjednici vijeća vodi se zapisnik. 

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj 

stvari ili kada je sa rasprave o nekom predmetu 

isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik. 

Članak 90. 

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja 

sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika 

odnosno predsjedatelja, imena prisutnih vijećnika, 

imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za 

one koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih 

sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s pitanjima 

o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika 

sa sažetim prikazom njihovog izlaganja , rezultat 

glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih oblika i 

drugih akata donesenih na sjednici. 

 Sastavni dio zapisnika su izglasovani tekstovi 

odluka i drugih akata. Usvojeni zapisnik potpisuje 

predsjednik Vijeća. 

 Sjednice Vijeća , ako je to moguće, tonski se 

snimaju, a tonski zapis čuva najmanje do konačnog 

usvajanja zapisnika sjednice. 

 

X. JAVNOST RADA 

Članak 91. 

Rad Općinskog vijeća je javan. 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici 

medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju 

remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno 

razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). 

 Ukoliko je broj osoba koje prate rad 

Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 

predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje 

mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 

 Vijeće obavještava javnost o svome radu i 

radu svih tijela te stavovima o Odlukama koje je 

usvojilo. 

 Odluke Općinskog vijeća objavljuju se u 

službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije. 

 Akti Općinskog vijeća mogu se u cijelosti 

objaviti u sredstvima javnog priopćavanja. 

 O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 

dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su, u 

skladu s propisima, označeni kao službena tajna. 

 Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je 

saznao na sjednicama ili na drugi način, a imaju značaj 

povjerljivosti naveden u prethodnom stavku ovog 

članka. 

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 92. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave  u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članaka 1., 25., 57., 58., 59. i 72. koji 

stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za 

članove predstavničkog i izvršnog tijela. 

 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lovas 27. ožujka 

2013. godine ( Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije br. 05/13). 

 

Klasa: 012-04/21-01/1 

Ur. broj: 2196/05-01/21-1  

Lovas, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 20/10) i 

članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, br. 05/13 i 03/20), 

Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj XXXIII. 

sjednici održanoj u Lovasu dana 22. veljače 2021. 

donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Lovas 

Članak 1. 

Mijenja se u članaku 2. Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas 

(KLASA: 021-05/20-01/03; URBROJ: 2196/05-01/20-

02, od 08. srpnja 2020. godine) koeficijent radnog 

mjesta pod r.br. 11 POMOĆNI RADNIK „1,52“ te sada 

koeficijent iznosi: „1,59“. 

Članak 2. 

Sve ostale odredbe Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Lovas ostaju nepromijenjene. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ:2196/05-01/21-03 

Lovas,22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 
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Temeljem članka 36. st. 2. Zakona o poljoprivredi (NN 

broj 118/18, 42/20 i 127/20) te članka 29. Statuta 

Općine Lovas ( Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije broj 05/13 i 03/20), Općinsko vijeće 

na svojoj XXXIII. sjednici održanoj dana 22. veljače 

2021. godine donijelo je: 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 

NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS 

ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u 

poljoprivredi za koje će Općina Lovas u razdoblju 

2021.-2023. godine dodjeljivati potpore male 

vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

 Potpore podrazumijevaju dodjelu 

bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine 

Lovas. 

Članak 2. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi  

i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) 

br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije  na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru 

proizvodnje (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis). 

 Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj 

se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 

poduzetnicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, 

uz iznimku:  

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili 

količine proizvoda  

    stavljenih na tržište 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest 

potpora koje su izravno  

    vezane uz izvezene količine, potpopra za osnivanje i 

upravljanje  

    distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 

troškove vezane uz  

    izvoznu djelatnost 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto 

uvoznih proizvoda 

Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poduzetnici u 

sektoru poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji 

se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih 

proizvoda navedenih u Prilogu broj 1 Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije. 

Članak 3. 

Općina Lovas će u razdoblju 2021.-2023. godine 

dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti: 

 

Mjera 1: Potpora za nabavu selekcioniranih matica, 

novih košnica, pčelarske opreme i prihrane 

Mjera 2: Sufinanciranje nabave sadnica lješnjaka, 

oraha, šljiva, jabuka, bobičastog voća (aronija, malina, 

kupina i ostalo) i dr. voća  

Mjera 3: Sufinanciranje testiranja uređaja za primjenu 

sredstava za zaštitu bilja; 

Mjera 4: Sufinanciranje postavljanja zaštite 

višegodišnjih nasada od tuče, životinja i sustava za 

zasjenjivanje te izgradnja i opremanje nastambi za 

životinje 

Mjera 5: Sufinanciranje sustava za navodnjavanje i 

kopanje bunara 

Članak 4. 

a) OPĆI CILJEVI PROGRAMA 

- Povećati proizvodnju poljoprivrednih 

proizvoda na koje se sufinanciranje odnosi na području 

Općine Lovas; 

- Osigurati dodatne radne sate poljoprivrednom 

gospodarstvu; 

- Osigurati veću dohodovnost; 

- Raznolikost poljoprivredne proizvodnje; 

- Povećati količinu i kvalitetu poljoprivrednih 

proizvoda; 

- Povećati uzgoj ovaca i svinja. 

 

b) POSEBNI CILJEVI PROGRAMA 

- Povećati samoopskrbnost poljoprivrednih 

gospodarstava; 

- Stvoriti uvjete za investiranje u proizvodnju 

proizvoda dodane vrijednosti; 

  

 Mjera 1:  POTPORA ZA NABAVU 

SELEKCIONIRANIH MATICA,  

NOVIH KOŠNICA, PČELARSKE OPREME I 

PRIHRANE 

Članak 5. 

Ovom je mjerom predviđeno pčelarima s područja 

Općine Lovas financirati nabavku selekcioniranih 

matica, novih košnica, pčelarske opreme te hrane za 

pčele radi očuvanja pčelinjeg fonda. 

Ukupni proračunski trošak Općine Lovas po ovom 

programu je 12.000,00 kn godišnje. 

 Potporu za kupnju matica mogu ostvariti 

pčelari koji su matice nabavili u razdoblju 2021.-2023. 

godine od ovlaštenih uzgajivača. 

Potpora se odobrava pčelarima upisanim u Evidenciju 

pčelara i pčelinjaka i Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava, u visini do 50% dokumentiranih 

troškova u razdoblju 2021.-2023. godine, a najviše u 

iznosu do 5.000,00 kn po pčelaru godišnje. 

Za ostvarivanje ove potpore korisnik je dužan donijeti 

dokaz o kupnji (račun), kao i druge dokumente i 

obrasce koji će biti navedeni u Javnom pozivu. 

 

Mjera 2:  SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA 

LJEŠNJAKA, ORAHA,  

ŠLJIVA, JABUKA, BOBIČASTOG VOĆA 

(ARONIJA, MALINA,  

KUPINA I OSTALO) I DR. VOĆA 

Članak 6. 
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Ovom je mjerom predviđeno financijski pomoći kupnju 

sadnica lješnjaka, oraha, šljiva, jabuka, bobičastog voća 

(aronija, malina, kupina i ostalo) i dr. voća 

poljoprivrednicima s područja Općine Lovas u 

razdoblju 2021.-2023. godine. 

 Financira se kupnja najmanje 40 istovjetnih 

sadnica, a za orah minimalno 20 sadnica. Maksimalni 

iznos po jednom poljoprivrednom gospodarstvu je 

3.000,00 kn u jednoj godini, na prijedlog Odbora za 

poljoprivredu. 

U slučaju da nema dovoljno zainteresiranih za ovu 

mjeru moguće je povećanje iznosa po jednom 

gospodarstvu do maksimalno 4.000,00 kn godišnje. 

Ukupni proračunski trošak Općine Lovas za Mjeru 3. je 

30.000,00 kn godišnje.  

 Za ostvarivanje ove potpore korisnik je dužan 

donijeti dokaz o kupnji (račun), kao i druge dokumente 

i obrasce koji će biti navedeni u Javnom pozivu. 

 

Mjera 3:  SUFINANCIRANJE TESTIRANJA 

UREĐAJA ZA PRIMJENU  

SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 

Članak 7. 

Ovom je mjerom predviđeno financijski pomoći 

vinogradarima i voćarima s područja Općine Lovas pri 

redovnom testiranju uređaja za primjenu sredstava za 

zaštitu bilja u razdoblju 2021.-2023. godine. 

 Potporom Općine Lovas sufinancirat će se 

50% troškova testiranja, odnosno najviše do 1.000,00 

kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj 

godini. 

Ukupni proračunski trošak Općine Lovas po ovom 

programu je 30.000,00 kuna godišnje. 

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora koje 

udovoljavaju kriterijima premašuje predviđeni iznos 

sredstava predviđenih za ovu mjeru, iznos potpore se 

umanjuje za isti postotak svim korisnicima dok se 

ukupan iznos ne svede na predviđeni iznos, osim ako 

preostane sredstava po drugim programima koji su 

raspisani ranije. 

Za ostvarivanje ove potpore korisnik je dužan donijeti 

dokaz o provedenoj analizi (račun/izvod/ugovor), kao i 

druge dokumente i obrasce koji će biti navedeni u 

Javnom pozivu. 

 

Mjera 4: SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA 

ZAŠTITE VIŠEGODIŠNJIH  

NASADA OD TUČE, ŽIVOTINJA I SUSTAVA ZA 

ZASJENJIVANJE  

TE IZGRADNJA I OPREMANJE NASTAMBI  ZA 

ŽIVOTINJE 

Članak 8. 

Ova mjera predviđa sufinanciranje postavljanja zaštite 

višegodišnjih nasada od tuče, životinja i sustava za 

zasjenjivanje (mreže, nosači, stupovi, sidra, ograde i sl.) 

te izgradnju i opremanje nastambi za životinje. 

Sufinancirat će se postavljanje sustava zaštite ili 

izgradnja i opremanje nastambi u maksimalnom iznosu 

od 4.000,00 kn po jednom gospodarstvu u jednoj 

godini. Ukupni proračunski trošak Općine Lovas za 

Mjeru 5 je 48.000,00 kn godišnje.  

 Za ostvarivanje ove potpore korisnik je dužan 

donijeti dokaz o kupnji (račun), kao i druge dokumente 

i obrasce koji će biti navedeni u Javnom pozivu.  

 

Mjera 5: SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA 

NAVODNJAVANJA I KOPANJE BUNARA 

Članak 9. 

Ovom mjerom planira se sufinanciranje nabavke 

različitih sustava za navodnjavanje te kopanje bunara, 

za voćarsku i povrtlarsku proizvodnju (pumpe za 

navodnjavanje, cijevi za  navodnjavanje – kap na kap, 

rezervoari za skladištenje vode, raspršivači, dovod vode 

iz vodovoda – hidrant i slično te kopanje bunara) 

poljoprivrednicima s područja Općine Lovas. Ukupni 

proračunski trošak Općine Lovas za ovu mjeru je 

20.000,00 kn godišnje. 

 Iznos sufinanciranja koji pojedino 

gospodarstvo može dobiti je 70% troška, do 

maksimalno 5.000,00 kn u jednoj godini. Sredstva se 

dodjeljuju redoslijedom prijavljivanja dok se ne 

iskoriste sva sredstva ili do zatvaranja javnog poziva. 

 Potrebna dokumentacija te mjere i instrumenti 

osiguranja bit će propisani u javnom pozivu.  

 

OSTALO 

Članak 10. 

Korisnik sredstava potpore je poljoprivredno 

gospodarstvo (OPG, obrt, udruga ili braniteljska 

zadruga koja se primarno bavi poljoprivrednom 

proizvodnjom) sa sjedištem, odnosno prebivalištem na 

području Općine Lovas. Prednost imaju osobe upisane 

u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

 Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-

a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za 

odobravanje potpore. 

Ukoliko se ne utroše sva sredstva po nekoj od mjera za 

koje se raspiše javni poziv, moguće je sredstva 

preusmjeriti na neku drugu mjeru (Odlukom načelnice) 

u sljedećem javnom pozivu, ako se ukaže potreba za 

time, a u skladu s mogućnostima Proračuna. 

Tada se mijenja i broj korisnika, te ukupni iznos 

predviđen za pojedinu mjeru. 

Članak 11. 

Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti 

ispunjava sve uvjete iz ovog Programa.  

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos 

potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom 

korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR 

tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja 

granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili 

svrhu potpore. 
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Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema 

pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko 

ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva 

tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos 

utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na 

izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora 

dodijeljena. 

Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj 

zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima 

dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru 

poljoprivrede iz drugih izvora. 

 Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu 

za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio 

potporu iz drugih izvora. 

Članak 12. 

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za 

dodjelu različitih potpora, ali mogu ostvariti za najviše 

tri Mjere u tekućoj godini, pod uvjetom da ukupni iznos 

dodijeljenih otpora od strane Općine Lovas ne prelazi 

iznos od 12.000,00 kn u tekućoj godini.  

Članak 13.  

Općina Lovas objavit će javni poziv za dodjelu potpora 

iz ovog Programa putem medija i/ili oglasne ploče i/ili 

internet stranice Općine Lovas, u kojem će se utvrditi 

rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu 

potpora s pripadajućom dokumentacijom. 

Članak 14. 

Općina Lovas propisat će obveze korisnika, 

instrumente osiguranja povrata za dane potpore, zatim 

mjere i način nadzora te sankcije zbog nepridržavanja 

programom propisanih odrednica.  

Članak 15.  

Poljoprivredna gospodarstva, odnosno njihovi nositelji, 

koji udovoljavaju kriterijima javnog poziva, a koji 

imaju dugovanja prema Općini Lovas po bilo kojoj 

osnovi, dužni su namiriti iznos dugovanja u roku od 15 

dana od dana dostave Obavijesti o dugovanju. U 

protivnom potpora neće biti isplaćena.  

Članak 16. 

Ukupni proračunski trošak Općine Lovas za sve mjere 

je 140.000,00 kn godišnje. 

Članak 17. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, odnosno po odobrenju od strane 

Ministarstva poljoprivrede, a bit će objavljen u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 320-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/21-1 

Lovas, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju 

razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” br. 

29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 29. Statuta 

Općine Lovas (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije br. 05/13 i 03/20), Općinsko vijeće 

Općine  Lovas  na XXXIII. sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2021. godine donijelo je: 

 

PROGRAM POTPORA GOSPODARSTVU  

NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS  ZA 2021. 

GODINU 

 

OPĆI UVJETI  

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u svrhu 

poticanja razvoja konkurentnog i održivog 

gospodarstva Općine Lovas  kroz razvoj poduzetništva, 

temeljem kojih će se dodjeljivati potpore male 

vrijednosti iz Proračuna Općine Lovas za 2021. godinu 

te kriteriji i postupak dodjele istih do utroška 

predviđenih sredstava. 

Članak 2. 

Ciljevi ovog Programa su  razvoj gospodarstva na 

području Općine Lovas i poticanje razvoja turizma i 

turističke djelatnosti, jačanje konkurentnosti 

poduzetnika na tržištu, poticanje investicija te  ulaganja 

u proizvodne procese i marketing, poticanje 

zapošljavanja i samozapošljavanja, poticanje 

pokretanja novih poslovnih procesa.  

Članak 3. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih 

novčanih sredstava iz Proračuna Općine Lovas mikro 

subjektima malog gospodarstva sukladno Zakonu o 

poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne 

novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i 

Zakonom o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 

76/14, 114/18, 98/19). 

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne 

osobe koje: 

- imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji 

prosjek) i 

- ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu 

protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu 

aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju 

dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na 

dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 

eura. 

Članak 4. 

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu 

dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju 

državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) 

br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 
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107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

de minimis potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.). 

Poduzetnici koji predaju zahtjev za dodjelu potpore 

temeljem ovog Programa moraju zadovoljiti pravila 

navedena u prethodno navedenoj Uredbi. 

Poduzetnik snosi odgovornost ukoliko podnese zahtjev, 

a ne ispunjava uvjete ovog Javnog poziva određene 

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva 

(„Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 

121/16) i Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ 

potpore (''SL EU L352, 24.12.2013., str.1.'').   

Članak 5. 

Pravo na dodjelu potpora imaju trgovačka društva, 

obrti, samostalne djelatnosti i zadruge koji: 

- ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom i 

propisima koji uređuju dodjeljivanje potpora male 

vrijednosti 

- su registrirani za djelatnost u kojoj traže potporu za 

svoju investiciju, 

- su u cijelosti su u privatnom vlasništvu, 

- imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na 

području Općine Lovas, 

- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 

- prijavljuju troškove koji su nastali u tekućoj godini, 

- nemaju dugovanja prema Općini Lovas po bilo kojem 

osnovu (komunalna naknada, komunalni doprinos i 

druge propisane obveze), a u slučaju fizičkih osoba i 

obrta podmirene obveze također moraju imati svi 

članovi njihova kućanstva. 

- nisu blokirani, u stečaju, postupku predstečajne 

nagodbe, odnosno koji nisu u postupku likvidacije. 

Članak 6. 

Potpore temeljem ovog programa ne mogu se dodijeliti 

za ulaganja u sektorima: 

- Poslovanja nekretninama (NKD 2007 

OZNAKA 68) 

- Djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 

oznaka 92), 

- Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 

(NKD 2007 oznake: 64, 65 i 66). 

 

Potpore se ne mogu dodijeliti niti poduzetnicima koji 

su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu 

o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kao 

ni poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili 

likvidacije sukladno odredbama Stečajnog  zakona  

 

MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Članak 7. 

Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja 

nezaposlenosti ostvarit će se provođenjem slijedećih 

mjera:  

Mjera 1. Potpora za nabavu opreme za djelatnost kojom 

se bavi 

Mjera 2. Potpora  za osnivanje novih gospodarskih 

subjekata 

Mjera 3. Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje 

Mjera 4. Potpora  za turističke programe/kapacitete 

Članak 8. 

Sukladno članku 3. Uredbe, ovaj Program se 

primjenjuje na nepovratna financijska sredstva 

osigurana u Proračunu Općine Lovas za 2021. godinu, 

u razdjelu Potpora u gospodarstvu u iznosu od 

150.000,00 kn. 

 

 

NAZIV POTPORE PLANIRANI IZNOS U 2020./kn 

Mjera 1. Potpora za nabavu opreme za djelatnost kojom se bavi 50.000,00 

Mjera 2. Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata 20.000,00 

Mjera 3. Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje 44.000,00 

Mjera 4. Potpora za turističke programe/kapacitete 36.000,00 

UKUPNO 150.000,00 

 

Ukoliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava 

ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti za neku drugu 

od mjera iz ovog Programa prema odluci Općinskog 

načelnika Općine Lovas.  

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora po pojedinoj 

mjeri prelazi ukupno predviđeni proračun, 

Povjerenstvo za potpore u gospodarstvu će predložiti 

razmjerno smanjenje potpore prihvatljivim 

gospodarskim subjektima. 

Članak 9. 

Mjera 1. Potpora za nabavu opreme za djelatnost kojom 

se bavi 

 

Korisnici:  

Poduzetnici iz članka 3. , uz uvjet da imaju sjedište na 

području Općine Lovas. 

Napomena: 

- Dodijeljena potpora se može koristiti za 

nabavu dugotrajne imovine za rad. 

- Potporu je moguće ostvariti samo za opremu 

koja će biti instalirana ili će se koristiti na području 

Općine Lovas i nužna je za obavljanje djelatnosti,  ako 

se ista neće dalje preprodavati i biti će dugotrajna 

imovina trgovačkog društva ili obrta. 

Iznos potpore: 

- vrijednosti do – 5.000,00 kn iz Proračuna 

Općine podmiruje se do 90% troška; 

- vrijednosti od 5.001,00 – 10.000,00 kn iz 

Proračuna Općine podmiruje se do 80% troška; 
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- vrijednost od 10.001,00 i više iz Proračuna 

Općine podmiruje se do 70% troška.  

Za korisnika koji je u sustavu poreza na dodanu 

vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv 

trošak.  

Potpora se dodjeljuje jednokratno.    

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Lovas, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa o izvršenoj 

kupnji/usluzi (račun/ugovor mora glasiti na prijavitelja 

sa jasno opisanim troškovima, a datum računa mora biti 

nakon 1. siječnja 2021.) 

Članak 10. 

Mjera 2. Potpora za osnivanje novih gospodarskih 

subjekata 

 

Korisnici:  

Poduzetnici iz članka 3., uz uvjet da imaju sjedište na 

području Općine  Lovas te u kojima je odgovorna osoba 

ili  vlasnik bila prethodno nezaposlena osoba s 

prebivalištem ili stalnim boravkom (za strane 

državljane) na području Općine Lovas, bez obzira na 

staž, zanimanje i kvalifikaciju te koja je bila prijavljena 

u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

minimalno mjesec dana prije datuma podnošenja 

zahtjeva za potporu po ovom Programu, a koja je nakon 

odobrene potpore počela obavljati djelatnost, odnosno 

koja se nakon dobivene potpore zaposlila u poslovnom 

subjektu koji je korisnik potpore.  

Namjena: 

- dodijeljena potpora se može koristiti za 

troškove otvaranja, nabave osnovnih sredstava za rad 

poslovnog subjekta. 

Potpora se dodjeljuje jednokratno.  

 Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Lovas, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa (račun/ugovor 

mora glasiti na prijavitelja sa jasno opisanim 

troškovima, a datum računa mora biti nakon 1. siječnja 

2021.). 

Članak 11. 

Mjera 3. Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje 

 

Korisnici: 

- poduzetnici iz članka 3. uz uvjet da imaju 

sjedište na području Općine Lovas. 

Namjena: 

Općina Lovas će sufinancirati novo zapošljavanje te 

samozapošljavanje nastalo od 01. siječnja 2021. 

Sredstva se odobravaju za poticanje jedne 

novozaposlene osobe koju poslodavac zapošljava prvi 

puta, a koja ima prebivalište na području Općine Lovas. 

Odobravat će se sufinanciranje najviše do visine pet (5) 

minimalnih bruto plaća sukladno Uredbi o visini 

minimalne plaće za 2021. godinu. 

Novozaposlenu osobu sufinanciranu  iz ovog Programa 

poslodavac mora zadržati najmanje 12 mjeseci od dana 

zaključenog Ugovora o radu. Ako dođe od raskida 

ugovora o radu (po bilo kojoj osnovi) sa zaposlenikom 

čije se zaposlenje sufinancira, na to mjesto mora se 

zaposliti drugi zaposlenik pod istim kriterijima iz 

Ugovora. U protivnom, Ugovor se raskida i korisnik 

mora vratiti sav iznos do tada primljenih sredstava 

sufinanciranja.  

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Lovas, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslika ugovora o radu s novozaposlenom 

osobom u trajanju od najmanje 12 mjeseci. 

Članak 12. 

 

Mjera 4. Potpora za turističke programe/kapacitete 

 

Korisnici: 

- poduzetnici iz članka 3., uz uvjet da imaju 

sjedište trgovačkog društva ili obrta na području 

Općine Lovas i registriranu djelatnost za turističke 

aktivnosti, iznajmljivanje soba i ostale atraktivnosti i da 

će iste programe ili smještajne kapacitete organizirati 

na području Općine Lovas.  

Namjena: 

- dodijeljena potpora se može koristiti na 

zabavu dugotrajne imovine ili inventara za turistički 

namjenu. 

Potporu je moguće ostvariti samo za opremu/inventar 

koja će biti instalirana ili će se koristiti na području 

Općine Lovas i nužna je za obavljanje djelatnosti. 

Dodijeljena potpora se može koristiti i za programske 

aktivnosti ako se nedvojbeno može utvrditi da će isti 

poticati aktivnosti  vezane za turizam, a koje će 

elaboratom opravdati na način da ih Povjerenstvo za 

dodjelu potpora može razumjeti i odobriti jer u 

suprotnom zadržava pravo odbijanja zahtjeva.   

Iznos potpore: 

- vrijednost do – 5.000,00 kn iz Proračuna 

Općine se podmiruje  do 90% troška; 

- vrijednost od 5.0001,00 – 10.000,00 kn iz 

Proraččuna se podmiruje  do 80% troška; 

- vrijednost od 10.001,00 i više- iz Proračuna 

Općine se podmiruje do 70% troška. 

Za korisnika koji je u sustavu oreza na dodanu 

vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv 

trošak. 

Potpora se dodjeljuje jednokratno.  

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Lovas, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa o izvršenoj 

kupnji/usluzi (račun/ugovor mora glasiti na prijavitelja 

sa jasno opisanim troškovima, a datum računa mora biti 

nakon 1. siječnja 2021.) 

 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 13. 

Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Općina 

Lovas  za 2021. godinu, kojeg korisnik potpora može 
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ostvariti po svim osnovama ovog Programa je 

20.000,00 kuna.  

Članak 14. 

Neprihvatljivi troškovi su: 

- carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale 

naknade, 

- novčane kazne, financijske kazne i troškove 

parničnog postupka, 

- rabljena oprema, 

- bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične 

naknade, 

- plaćanja u naturi tj. kompenzacijom, 

- ukupan iznos ili dio troškova koji su 

financirani iz drugih javnih izvora (osim potpora za 

očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima 

Koronavirusom (COVID – 19) Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje), 

- porezi, uključujući porez na dodanu 

vrijednost, 

- troškovi prijevoza, ugradnje ili tehničke 

pomoći uz nabavku opreme, 

- nabavka vozila ili plovila. 

Članak 15. 

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog javnog 

poziva, a sukladno kriterijima propisanim ovim 

Programom. Odluku o raspisivanju javnog poziva za 

potpore donosi Općinski načelnik Općine Lovas. 

Općina Lovas će objaviti javni poziv za dodjelu potpora 

iz ovog Programa putem oglasne ploče i Internet 

stranice Općine Lovas, u kojem će se utvrditi rokovi i 

postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s 

pripadajućom dokumentacijom. 

Zahtjevi za potporom podnose se na obrascima koji se 

mogu preuzeti na Internet stranici Općine Lovas. 

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit 

će specificirana na svakom obrascu zahtjeva.  

Općina Lovas može zatražiti od podnositelja zahtjeva 

dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo 

ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim 

Programom.  

Članak 16. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik 

potpore prilaže slijedeću obaveznu dokumentaciju: 

1. Ispunjen odgovarajući obrazac zahtjeva za 

potporu, 

2. Dokaz obavljanje gospodarske djelatnosti ne 

stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (izvadak 

iz odgovarajućeg registra, rješenje ili sl.),  

3. Potvrda nadležne Porezne uprave o 

podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih 

davanja (poreznim obvezama i obvezama za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje), ne starija od 30 

dana od dana podnošenja zahtjeva, 

4. Potvrda o podmirenim obvezama prema 

Općini Lovas po bilo kojem osnovu, ne starija od 30 

dana od dana podnošenja zahtjeva, 

5. Izjava o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti, sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) 

br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de-minimis potpore 

(Obrazac 1), 

6. Izjava o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti za svako povezana poduzeće koje čini 

„jednog poduzetnika" u slučaju primjenjivosti, 

sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 

1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de-minimis potpore 

(Obrazac 1), 

7. Izjavu o podmirenim obvezama prema 

zaposlenicima (Obrazac 2), 

8. Izjavu o stečajnom postupku, likvidaciji i 

obustavljanju djelatnosti i profesionalnom propustu 

(Obrazac 2), 

9. Izjava korisnika potpore o nefinanciranju istih 

prihvatljivih troškova iz drugih izvora (osim potpora za 

očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima 

Koronavirusom (COVID – 19) Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te da ukupna vrijednost ostvarenih 

potpora male vrijednosti prijavljenog troška,  ostvaren 

po različitim izvorima financiranja, ne prelazi ukupnu 

vrijednost prijavljenog troška (Obrazac 2), 

10. Dokaz o žiro-računu korisnika potpore. 

Članak 17. 

Za provođenje natječajnog postupka Općinski načelnik 

će imenovati Povjerenstvo za potpore u gospodarstvu 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Administrativno-

tehničke poslove potrebne za provođenje ovog 

Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Lovas.  

Nakon administrativne provjere dostavljene 

dokumentacije koju će obaviti Jedinstveni upravni odjel 

Općine Lovas, Povjerenstvo u skladu s kriterijima ovog 

Programa sastavlja prijedlog dodjele potpora.  

Povjerenstvo u postupku odlučivanja o dodjeli iznosa 

potpore će se vodit prema raspoloživim sredstvima u 

Proračunu Općine Lovas  namijenjenih provedbi 

Programa potpora u gospodarstvu. 

 

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik 

donosi Odluku o dodjeli potpora. 

Odluka o dodjeli  potpora objavljuje se putem oglasne 

ploče i Internet stranice Općine Lovas. 

Odobrena novčana sredstva doznačuje se na žiro-račun 

korisnika potpore, odnosno podnositelja zahtjeva. 

Članak 18. 

Povjerenstvo će provjeravati formalnu ispravnost 

podnijetih prijava te se dalje neće razmatrati: 

- prijave zaprimljene izvan roka za dostavu prijava, 

- prijave sa nepotpunom dokumentacijom, 

- prijave u kojima nisu vidljive i obrazložene činjenice 

koje se iz njih trebaju utvrditi 

- prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim Programom 

i Javnim pozivom. 
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KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA 

Članak 19. 

S korisnicima kojima je potpora dodijeljena sklapa se 

ugovor koji korisnik potpisuje s općinskim načelnikom 

i temeljem kojeg je dužan, najkasnije u roku od 30 dana 

od dana isplate potpore, istu opravdati u cijelosti 

dostavom izvoda banke, plaćenog računa ili na drugi 

dokaziv način.  

Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po 

predaji zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Lovas  u 

cilju provjere istinitosti podataka i usklađenosti 

zahtjeva i stanja na terenu.  

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj 

zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili 

prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne 

odgovara stvarnom stanju na terenu, podnositelju 

zahtjeva isti će se odbiti, odnosno od korisnika će se 

zatražiti povrat sredstava u Proračun Općine Lovas.  

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom 

roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate i bit će 

isključen iz svih općinskih potpora u gospodarstvu u 

slijedećih pet (5) godina.  

 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 20. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 302-01/21-01/1 

URBROJ: 2196/05-01-21-1 

Lovas, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 29. Statuta 

Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije broj 05/13 i 03/20), Općinsko vijeće na svojoj 

XXXIII. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. 

godine donijelo je: 

 

PROGRAM DEMOGRAFSKIH I 

PRONATALITETNIH MJERA NA PODRUČJU 

OPĆINE LOVAS ZA 2021. GODINU 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i postupak 

za provedbu pronatalitetnih mjera za smanjenje rasta 

negativnih demografskih promjena u cilju pomoći 

obiteljima s jednim ili više malodobne djece i poticanja 

ostalih obitelji na povećanje broja djece, za poboljšanje 

njihova životnog standarda. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih 

novčanih sredstava iz proračuna Općine Lovas. 

Članak 2. 

Kao mjere iz prethodnog članka određuju se dodjele 

bespovratnih sredstava u obliku pomoći obiteljima s 

jednim ili više malodobne djece na području Općine 

Lovas i to za: 

1. pravo na naknadu troškova stanovanja za 

obitelji s petoro ili više malodobne djece ili djece koja 

se školuju, 

2. pomoć za novorođenu djecu, 

3. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za 

treće i svako slijedeće dijete, 

4. potporu učenicima Osnovne škole Lovas za 

nabavku udžbenika i radnih bilježnica, 

5. potporu za putne troškove za djecu 

predškolske dobi iz naselja Opatovac u naselje Lovas, 

6. jednokratnu pomoć obiteljima ili samcima 

(zbog bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih 

nepogoda, preseljenja na područje Općine Lovas, 

gubitka posla ili drugih nepredviđenih situacija), 

7. sufinanciranje putnih troškova za 

srednjoškolce, 

8. poticanje školovanja na poslijediplomskim 

studijima 

9. Potpora novoosnovanim obiteljima prilikom 

stambenog zbrinjavanja na području Općine Lovas: 

a) Prilikom kupovine prve nekretnine za 

stanovanje na području Općine Lovas, 

b) Prilikom kupovine prvog građevinskog 

zemljišta za izgradnju stambene nekretnine na području 

Općine Lovas, 

c) Prilikom izgradnje, renoviranja, adaptacije ili 

opremanja prve nekretnine za stanovanje na području 

Općine Lovas. 

Članak 3. 

Korisnici sredstava u smislu ovoga Programa su 

državljani Republike Hrvatske, obitelji ili samci koji 

imaju prijavljeno prebivalište i boravište (osim 

studenata) na području Općine Lovas (dalje u tekstu: 

Korisnik). 

Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno 

značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez 

obzira u kojem su rodu navedeni. 

Članak 4. 

Mjera 1:  PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA 

STANOVANJA ZA  

OBITELJI S PETORO ILI VIŠE MALODOBNE 

DJECE 

 

 Ovim je programom predviđeno mjesečno 

sufinancirati troškove stanovanja (struja, voda, 

komunalna naknada, odvoz smeća) za obitelji s petoro 

ili više malodobne djece ili djece koja se školuju i to: 

1. za obitelji s petero djece 750 kn mjesečno, 
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2. za obitelji sa šestero i više djece 1.000 kn 

mjesečno. 

 

Korisnik može ostvariti pravo prijavom na Javni poziv 

kojeg će objaviti Općinska načelnica. 

Članak 5. 

Mjera 2: POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU 

 

Roditeljima ili skrbnicima novorođenje djece, rođene 

nakon 01. siječnja 2021. godine isplatit će se novčane 

naknade, kako slijedi: 

1. za prvo dijete u obitelji jednokratna isplata u 

iznosu od 3.000,00 kn odmah te 4 godine po 1.000,00 

kn, sveukupno 7.000,00 kn, 

2. za drugo dijete u obitelji jednokratna isplata u 

iznosu od 4.000,00 kn odmah te 4 godine po 1.000,00 

kn, sveukupno 8.000,00 kn, 

3. za treće dijete u obitelji jednokratna isplata u 

iznosu od 5.000,00 kn odmah te 4 godine po 1.000,00 

kn, sveukupno 9.000,00 kn, 

4. za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete 

u obitelji jednokratna isplata u iznosu od 6.000,00 kn 

odmah te 4 godine po 1.500,00 kn, sveukupno 

12.000,00 kn. 

 

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za novorođeno 

dijete pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas. 

Zahtjev za isplatu naknade za novorođeno dijete može 

se podnijeti retroaktivno u roku od najduže godinu dana 

od datuma rođenja djeteta. 

Članak 6. 

Mjera 3: OSLOBOĐENJE PLAĆANJA REDOVNOG 

PROGRAMA 

DJEČJEG VRTIĆA ZA TREĆE I SVAKO 

SLIJEDEĆE 

DIJETE 

 

Ovom je mjerom predviđeno financijski pomoći 

obiteljima s troje i više djece koja polaze program 

dječjeg vrtića „Bajka“ u Lovasu, na način da se obitelj 

oslobađa plaćanja dječjeg vrtića za treće i svako iduće 

dijete u iznosu mjesečnih troškova pohađanja vrtića po 

djetetu polazniku vrtića. 

 

Postupak za ostvarivanje prava oslobođenja plaćanja 

redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako 

slijedeće dijete pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas. 

Članak 7. 

Mjera 4: POTPORA UČENICIMA OSNOVNE 

ŠKOLE LOVAS 

Osnovnoškolcima s prebivalištem na području Općine 

Lovas, osigurat će se udžbenici i/ili radne bilježnice za 

školsku godinu 2021./2022., na temelju zahtjeva 

Osnovne škole Lovas s podacima o broju učenika i 

predračunom dobavljača. 

 

Udžbenici i/ili radne bilježnice osiguravaju se za sve 

učenike koji isto pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi. 

Članak 8. 

Mjera 5: POTPORU ZA PUTNE TROŠKOVE ZA 

DJECU PREDŠKOLSKE 

DOBI IZ NASELJA OPATOVAC U NASELJE 

LOVAS 

 

Ovom je mjerom predviđeno financijski pomoći 

roditelja djece predškolske dobi iz Opatovca, za djecu 

koja predškolu pohađaju u Lovasu. Roditelju koji 

ostvaruje troškove prijevoza će se isplaćivati mjesečna 

potpora u iznosu od 200,00 kn za razdoblje provođenja 

programa predškole u školskoj godini 2021./2022. 

 

Postupak za ostvarivanje prava na potporu za putne 

troškove za djecu predškolske dobi iz naselja Opatovac 

u naselje Lovas pokreće Korisnik podnošenjem 

zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Lovas. 

Članak 9. 

Mjera 6: JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA 

ILI SAMCIMA 

 

Ovom je mjerom predviđeno financijski pomoći 

obiteljima ili samcima koji zbog trenutnih, izvanrednih 

okolnosti u 2021. godini (npr. bolesti ili smrti člana 

obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla, 

preseljenja ili druge nepredviđene situacije) nisu u 

mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti 

osnovne životne potrebe. 

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnosi se u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas u 

pisanom obliku zajedno s dokumentacijom koja 

dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna novčana 

pomoć traži. 

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Općinska 

načelnica i to u novcu, a izuzetno, kada postoji 

vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi 

ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć 

može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u 

stvarima ili uslugama. 

Istoj obitelji jednokratna novčana pomoć može biti 

dodijeljena najviše jedanput godišnje i to u najviše 

pojedinačnom iznosu od 500,00 kn, osim u izuzetno 

izvanrednim situacijama kada iznos može biti i veći od 

500,00 kn, a najviše do iznosa od 3.000,00 kn. 

Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini 

slučaj iz stavka 1. ovog članka odlukom će odrediti 

Općinska načelnica. 

Članak 10. 

Mjera 7: SUFINANCIRANJE PUTNIH TROŠKOVA 

ZA UČENIKE  
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SREDNJOŠKOLCE 

 

Općina Lovas će u 2021. godini sufinancirati prijevoz 

srednjoškolaca s područja Općine koji javnim 

prijevozom putuju u školu na području Vukovarsko-

srijemske županije. Omogućit će se srednjoškolcima 

plaćanje u mjesečnom iznosu od 100,00 kn po učeniku, 

dok će se ostatak pokriti Općina Lovas. 

 

Korisnik ostvaruje pravo temeljem popisa putnika 

srednjoškolaca koji prijevoznik dostavlja Općini, o 

čemu Općinska načelnica donosi Odluku. 

Članak 11. 

Mjera 8: POTPORU ZA POTICANJE 

ŠKOLOVANJA NA  

POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA 

 

Ovom je mjerom predviđeno financijski pomoći 

studentu s područja Općine Lovas, koji se školuje na 

poslijediplomskim studijima od posebnog interesa za 

daljnji razvoj Općine Lovas. 

 

Korisnik može jednom u tijeku poslijediplomskog 

studija primiti potporu u iznosu do maksimalno 

20.000,00 kn, a pravo na potporu pokreće podnošenjem 

zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Lovas. 

Članak 12. 

Mjera 9: POTPORU NOVOOSNOVANIM 

OBITELJIMA 

 

Ovom je mjerom predviđeno financijski pomoći 

novoosnovanim i novodoseljenim obiteljima na 

području Općine Lovas. 

 

Potpore novoosnovanim obiteljima prilikom 

stambenog zbrinjavanja na područjučju Općine Lovas, 

osigurat će se kako slijedi: 

a. Prilikom kupovine prve nekretnine za 

stanovanje na području Općine Lovas u iznosu od 

15.000,00 kn; 

b. Prilikom kupovine prvog građevinskog 

zemljišta za izgradnju stambene nekretnine na području 

Općine Lovas u iznosu od 15.000,00 kn; 

c. Prilikom izgradnje, renoviranja, adaptacije ili 

opremanja prve nekretnine za stanovanje na području 

Općine Lovas u iznosu od 15.000,00 kn. 

 

Prava iz točki a., b. i c. mogu se ostvariti samo jednom 

i to za samo jedan od navedenih oblika stambenog 

zbrinjavanja. 

 

Zahtjev za ostvarivanje potpore za stambeno 

zbrinjavanje podnosi se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Lovas. 

Članak 13. 

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne 

isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale 

mjere predviđene ovim Programom. 

Članak 14. 

Korisnik kojem je priznato bilo koje pravo iz ovog 

Programa dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam 

dana od dana nastanka promjene, prijaviti Općini Lovas 

svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje prava. 

Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s uputama iz 

stavka 1. ovog članka, odnosno ne prijavi promjene čije 

okolnosti utječu na ostvarivanje njegovih prava, 

Općinska načelnica će donijeti odluku o prekidu 

ostvarenju prava i pokrenuti postupak naplate, odnosno 

zatražiti povrat financijskih sredstava Općine Lovas 

utrošenih na ime prava Korisnika.  

Članak 15.  

Općina Lovas pridržava pravo provjere iznesenih 

podataka i okolnosti koje je iznio Korisnik prilikom 

podnošenja zahtjeva kao i kontrolu provođenja svih 

mjera. 

Općina Lovas prikuplja i obrađuje osobne podatke 

Korisnika u skladu s propisima koji uređuju zaštitu 

osobnih podataka. 

Općina Lovas osobne podatke ne prikuplja u opsegu 

većem nego što je nužno da bi se postigla utvrđena 

svrha po ovom Programu. 

Članak 16. 

Ovaj Program će biti objavljen u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 021-05/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/21-2 

Lovas, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni  

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13 i 

03/20) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 

XXXIII. sjednici održanoj u Lovasu dana 22. veljače 

2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o 

usvajanju  Izvješća o fakturiranoj naknadi za 

razvoj te 

utrošku iste u 2020. godini 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće Komunalija d.o.o. iz Iloka o 

fakturiranoj naknadi za razvoj na području Općine 

Lovas kao i o utrošku iste u 2020. godini (od 28. 

siječnja 2021. godine). 
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Članak 2. 

Izvješće o fakturiranoj naknadi za razvoj na području 

Općine Lovas te o utrošku iste u 2020. godini je 

sastavni dio ove Odluke. 

 

 

 Ukupno 

ostvareno (kn) 

Hrvatske vode 

(kn) 

Naknada za 

razvoj (kn) 

MRRFEU 

(kn) 

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Opatovac 3.386.363,60 3.047.727,24 101.462,84 237.173,52 

Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje u 

naselju Opatovac 

45.800,58 41.220,52 4.580,05 0,00 

Rekonstrukcija dijela glavnih vodoopskrbnih 

cjevovoda u naselju Opatovac 

1.791.092,99 1.611.983,69 11.121,98 162.826,48 

Nadzor nad rekonstrukcijom dijela glavnih 

vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Opatovac 

59.274,94 53.347,45 5.927,49 0,00 

UKUPNO 5.282.532,11 4.754.278,90 123.092,35 400.000,00 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije i na mrežnoj stranici 

Općine Lovas (www.lovas.hr). 

 

KLASA: 325-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/20-1 

U Lovasu, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13 i 

03/20) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 

XXXIII. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o radu Vlastitog komunalnog 

pogona Općine Lovas u 2020. godini 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o radu Vlastitog komunalnog 

pogona Općine Lovas u 2020. godini (KLASA: 363-

02/21-01/01; URBROJ: 2196/05-03/21-1, od 12. 

veljače 2021. godine). 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove 

Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 363-02/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/21-2  

Lovas, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o poslovanju vlastitog 

komunalnog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 15/20) te čl. 58. Statuta Općine Lovas 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

05/13 i 03/20), pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Lovas, dana 12. veljače 2021. godine 

donosi: 

 

IZVJEŠĆE 

O RADU VLASTITOG KOMUNALNOG 

POGONA OPĆINE LOVAS U 2020. GODINI 

 

Izvješćem o radu Vlastitog komunalnog pogona Općine 

Lovas u 2020. godini obuhvaćene su sljedeće 

aktivnosti: 

1. Troškovi zaposlenika, 

2. Održavanje cesta, javnih i zelenih površina, 

groblja, zimska služba. 

 

Sredstva za rad Vlastitog komunalnog pogona izvršena 

su u Proračunu Općine Lovas za 2020. godinu u iznosu 

od 563.740,02 kn. 

 

1. Troškovi zaposlenika 

 

U Vlastitom komunalnom pogonu u 2020. godini bile 

su zaposlene tri osobe, na radnim mjestima: 

- Vozač gospodarskih vozila: bagerist, 

- Vozač gospodarskih vozila: traktorist, 

- Pomoćni radnik. 
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r. br. OPIS Utrošak sredstava (kn) 

1. Plaće 255.775,50 

2. Doprinosi 42.202,96 

3. Službena odjeća 2.983,75 

UKUPNO: 300.962,21 

2. Održavanje cesta, javnih i zelenih površina, groblja, zimska služba 

 

Na poslovima održavanja cesta, javnih i zelenih površina, groblja i zimske službe obuhvaćeno je čišćenje grmlja uz 

cestu, održavanje drvoreda, sadnja novog drveća, košnja javnih zelenih površina, čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega, 

posipanje nerazvrstanih cesta solju u zimskim uvjetima te održavanje strojeva potrebnih za obavljanje navedenih 

poslova. 

 

r. br. OPIS Utrošak sredstava (kn) 

1. Sadnice za uređenje javnih površina 40.311,35 

2. Motorni benzin i dizel gorivo 118.312,05 

3. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 49.319,61 

4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 54.834,80 

UKUPNO: 262.777,81 

 

Osim gore opisanih aktivnosti i poslova, djelatnici 

Vlastitog komunalnog pogona Općine Lovas su 

obavljali i druge programske djelatnosti za potrebe 

udruga, Dječjeg vrtića „Bajka“, Osnovne škole 

„Lovas“, vjerskih organizacija i slično. Vlastiti 

komunalni pogon je provodio Program javnih radova u 

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 

KLASA: 363-02/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-03/21-1 

Lovas, 12. veljače 2021. 

 

Pročelnica: 

Mirka Latas 

 

 

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (,,Narodne 

novine“ RH br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 

94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 29. 

Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije br. 05/13 i 03/20) Općinsko vijeće 

Općine Lovas na svojoj XXXIII. sjednici održanoj u 

Lovasu dana 22. veljače 2021. donosi  

 

ODLUKU  

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA 2020. 

GODINU 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba 

u športu na području Općine Lovas za 2020. godinu.  

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove 

Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

KLASA: 402-03/19-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/21-03 

U Lovasu, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (,,Narodne 

novine“ RH br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 

94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 50. 

Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije br. 05/13 i 03/20) načelnica Općine 

Lovas dana 01. veljače 2021. donosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU 

OPĆINE LOVAS ZA 2020. GODINU 

Članak 1. 

Na temelju Programa javnih potreba u športu na 

području Općine Lovas za 2020. godinu (KLASA: 402-

03/19-01/1, URBROJ: 2196/05-19-1) izvršeno je: 

 

  Planirano Izvršeno  

 

1.Transferi i kapitalne donacije: 

  181.000,00 kn 143.000,00 kn 

 

a)ŠNK ,,Lovas“  83.500,00 kn  

b)ŠRU ,,Lovas“   8.000,00 kn 

c)ŠRK ,,Opatovac“ 15.500,00 kn 

d)STK ,,Opatovac“ 9.000,00 kn 

e)LU „Sokol“  27.000,00 kn 

 

2.Mala škola tenisa 

  0,00 kn  34.050,00 kn 

3.Športske igre mladih   

  0,00 kn  5.000,00 kn 
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Ukupno   

105.000,00 kn  182.050,00 kn  

Članak 2. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije i na službenoj internet 

stranici Općine Lovas (www.lovas.hr). 

 

KLASA: 402-03/19-01/01 

URBROJ: 2196/05-02/21-02 

U Lovasu, 01. veljače 2021. 

 

Općinska načelnica: 

Tanja Cirba, dipl.novinar 

 

 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13. i 

03/20.) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 

XXXIII. sjednici održanoj u Lovasu, dana 22. veljače 

2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima za 

financiranje Udruga s područja Općine Lovas u 

2020. godini 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o utrošenim sredstvima za 

financiranje Udruga s područja Općine Lovas u 2020. 

godini. 

Članak 2. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vijesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 021-05/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/21-5 

U Lovasu, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Temeljem članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13. i 

03/20.) načelnica Općine Lovas, dana 22. veljače 2021. 

godine donosi 

 

IZVJEŠĆE 

o utrošenim sredstvima za financiranje Udruga s 

područja Općine Lovas u 2020. godini 

Članak 1. 

Iz Proračuna Općine Lovas u 2020. godini za 

financiranje Udruga s područja Općine Lovas, 

doznačena su novčana sredstva u iznosima, kako 

slijedi: 

 

- ŠNK „Lovas“  - 83.500,00 kn; 

- Udruga „Samo pozitiva“ Lovas – 2.000,00 kn; 

- STK „Opatovac“ – 9.000,00 kn; 

- ŠRK „Opatovac“ – 15.500,00 kn; 

- ŠRU „Lovas“ – 8.000,00 kn; 

- Udruga mladih Općine Lovas – 8.000,00 kn 

- Udruga vinogradara i vinara Srijem – 

13.000,00 kn; 

- KUD „I. G. Kovačić“ Lovas – 20.000,00 kn; 

- Udruga umirovljenika Općine Lovas – 

9.000,00 kn; 

- LU „Sokol“ – 27.000,00 kn; 

- Udruga „Klaster proizvođača voća i voćnih 

proizvoda Vukovarsko-srijemske županije – 13.500,00 

kn; 

- Udruga „Klaster proizvođača orašastih 

plodova Vukovarsko-srijemske županije“ – 13,500,00 

kn. 

Članak 2. 

Udruge s područja Općine Lovas kojima su doznačena 

sredstva iz Proračuna Općine Lovas u 2020. godini  bile 

su dužne, do 15. siječnja 2021. godine u ured Općine 

Lovas dostaviti financijsko izvješće za 2021. godinu. 

Udruge kojima su doznačena financijska sredstva iz 

Proračuna Općine u 2020. godini trebale su u 

financijskom izvješću za 2020. godinu obrazložiti za 

što su utrošena sredstava uplaćena od strane Općine 

Lovas. Isto su dostavile slijedeće Udruge: 

 

- ŠNK „Lovas“ – 83.500,00 kn (natjecanje u 

ligama pod okriljem Nogometnog saveza – tri dobne 

kategorije: seniori, mlađi pioniri i limači, plaćanje 

režijskih troškova, plaćanje sudaca, reprezentacija 

hrane i pića, dresovi za mlađe kategorije, bušenje 

bunara i oprema za navodnjavanje, oprema za 

svlačionicu);   

- Udruga „Samo pozitiva“ Lovas – 2.000,00 kn  

- navedena udruga nije dostavila financijsko izvješće za 

2020. godinu, traži se povrat sredstava u općinski 

Proračun. 

- STK „Opatovac“ – 9.000,00 kn (turnir 

povodom Miholjskih dana Općine Lovas 2020., nabava 

odličja za sve kategorije koje su se natjecale na turniru, 

odlazak na turnirska natjecanja, reprezentacija hrane i 

pića, nabava opreme); 

- ŠRK „Opatovac“ – 15.500,00 kn 

(obilježavanje Dana državnosti RH, Dana branitelja, 

organiziranje natjecanja u pecanju ribe na plovak, 

organiziranje natjecanja u kuhanju fiš paprikaša 

povodom Miholjskih dana Općine Lovas 2020.); 

- ŠRU „Lovas“ – 8.000,00 kn (Kup - natjecanje 

u lovu ribe udicom na plovak u kategoriji seniori i 

kadeti povodom Miholjskih dana Općine Lovas 2020., 

održavanje Godišnje izvještajne skupine, popravak 

vodovodnih instalacija i troškovi režija); 

- Udruga mladih Općine Lovas – 8.000,00 kn 

(uvođenje nove tehnologije i povećanje internetske 

brzine – Projekt „UmoLink) 
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- Udruga vinogradara i vinara „Srijem“ Lovas – 

13.000,00 kn (na zahtjev udruge izdana je suglasnost o 

prenamjeni dobivenih sredstava za kupovinu malčera sa 

hidr.pomakom 175 cm te je navedeno opravdano); 

- KUD „I. G. Kovačić“ Lovas – 20.000,00 kn 

(režijski troškovi,  nabavka tambura, održavanje 

Pokladnog kola, putni troškovi); 

- Udruga umirovljenika Općine Lovas – 

9.000,00 kn (telefonski troškovi, uredski materijal, 

preplata na gospodarski list i list umirovljenika, 

bankovni troškovi, kupovina jaja slobodnog uzgoja); 

- LU „Sokol“ – 27.000,00 kn (natjecanje u 

gađanju glinenih golubova povodom Miholjskih dana 

Općine Lovas 2020., osposobljavanje dva lovnika koje 

je provodio Hrvatski lovački savez, ugradnja nove 

kuhinje, nabavka perilice posuđa i plinske ploče za 

prostorije Lovačke udruge u naselju Lovas i ugradnja 

nove kuhinje, nabavka perilice posuđa i plinske ploče 

za prostorije Lovačke udruge u naselju Opatovac); 

- Udruga „Klaster proizvođača voća i voćnih 

proizvoda Vukovarsko-srijemske županije – 13.500,00 

kn (3.500,00 kn je opravdani iznos koji je utrošen za 

tekuće troškove – troškove uredskog materijala i 

troškove knjigovodstva, educiranje članova i posjeta 

sajmova – za iznos od 10.000,00 kn koji nisu opravdali, 

na zahtjev udruge izdana  je suglasnost za produženje 

roka za utrošak navedenog iznosa);  

- Udruga „Klaster proizvođača orašastih 

plodova Vukovarsko-srijemske županije“ – 13.500,00 

kn (3.500,00 kn je opravdani iznos koji je utrošen za 

tekuće troškove – troškove uredskog materijala i 

troškove knjigovodstva, educiranje članova i posjeta 

sajmova – za iznos od 10.000,00 kn koji nisu opravdali, 

na zahtjev udruge izdana  je suglasnost za produženje 

roka za utrošak navedenog iznosa);  

Članak 3. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 022-06/21-01/89 

URBROJ: 2196/05-01/21-1 

U Lovasu, 15. veljače 2021.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13 i 

03/20) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 

XXXIII. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od 

šumskog doprinosa u 2020. godini 

 

 

Članak 1. 

U 2020. godini nisu ostvareni prihodi od šumskog 

doprinosa. 

Članak 2. 

Sredstva od šumskog doprinosa planirala su se 

iskoristiti za financiranje izgradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 363-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/05-01/21-1  

Lovas, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 

 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Lovas („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13 i 

03/20) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 

XXXIII. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 

mjera i mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjera za zaštitu od 

požara na poljoprivrednom zemljištu na području 

Općine Lovas u 2020. godini 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i 

mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

mjera za zaštitu od požara na poljoprivrednom 

zemljištu na području Općine Lovas u 2020. godini 

(KLASA: 320-01/21-02/01; URBROJ: 2196/05-02/21-

1, od 09. veljače 2021. godine). 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove 

Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 320-01/21-02/01 

URBROJ: 2196/05-02/21-2  

Lovas, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Stjepan Milas 
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Na temelju članka 10. st. 2. i članka 12. st. 2.  Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 

115/18 i 98/19) i članka 50. Statuta Općine Lovas 

("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 

05/13  i 03/20) Općinska načelnica donosi: 

 

IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 

uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

mjera za zaštitu od požara na poljoprivrednom 

zemljištu 

na području Općine Lovas u 2020. godini 

 

I. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Lovas donijelo je Odluku o 

agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od 

požara na poljoprivrednom zemljištu na području 

Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije br. 10/20). Sukladno odredbama 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 

samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i 

Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje 

izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom do 31. 

ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. 

 

Odlukom iz prethodnog stavka propisano je: 

 

• Agrotehničke mjere 

1. minimalna razina obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta, 

2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja 

višegodišnjim raslinjem, 

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 

5. održavanje organske tvari u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla, 

7. zaštita od erozije. 

 

• Mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 

1. održavanje živice i međa, 

2. održavanje poljskih putova, 

3. uređivanje i održavanje kanala, 

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela, 

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 

 

Općina Lovas je javno objavila Odluku o 

agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od 

požara na poljoprivrednom zemljištu kako bi se vlasnici 

i posjednici poljoprivrednog zemljišta obavijestili o 

istom. 

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 

 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Lovas uglavnom su se pridržavali svih 

odredbi Odluke na način da su vodili računa o 

održavanju poljoprivrednog zemljišta, sprječavali su 

zakorovljenost i obrastanje raslinjem, provodili su 

postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina 

sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za 

zaštitu bilja. 

Korištenje mehanizacije obavljalo se primjereno stanju 

poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima. U 

uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili 

prekriveno snijegom nije se koristila mehanizacija na 

poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili 

berbe usjeva. 

Budući da na području Općine Lovas nema opasnosti 

od erozije poljoprivrednog zemljišta, zaštitu od erozije 

nije bilo potrebno provoditi.  

 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

 

Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova i 

kanala uključila se i Općina Lovas zajedno s vlasnicima 

i posjednicima poljoprivrednog zemljišta. 

Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela 

na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja vlasnici 

su se uglavnom pridržavali istoga, te nisu sadili visoko 

raslinje neposredno uz među, a isto im je uz 

dugogodišnje bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom 

poznato od ranije. 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 

Ovo Izvješće dostavit će se  Ministarstvu poljoprivrede 

i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu te objaviti 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije i na službenoj mrežnoj stranici Općine Lovas 

(www.lovas.hr). 

 

KLASA: 320-01/21-02/01 

URBROJ: 2196/05-02/21-1 

Lovas, 09. veljače 2021. 

 

Općinska načelnica: 

Tanja Cirba, dipl.novinar 
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OPĆINA MARKUŠICA 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine 

Markušica  („Službeni Vjesnik VSŽ“, br. 09/05, 05/13 

i 15/20), Općinski načelnik Općine Markušica , podnosi 

  

IZVJEŠĆE 

 o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Markušica  za 2020. godinu  

 

1. UVOD 

 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine 

Markušica donesen je 2018.g. i  utvrđen  za razdoblje  

od  2018-2024. godine. Sukladno članku 20. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom, Općinski načelnik je 

obavezan podnijeti Općinskom vijeću izvješće o 

izvršenju Plana, a osobito o provedbi utvrđenih 

obaveza. 

Prema obavezama i odgovornostima u gospodarenju 

otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, država je odgovorna za 

gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, 

županija Vukovarsko-srijemska za gospodarenje svim 

vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a 

gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje 

komunalnim i građevinskim otpadom. 

 

2. OPĆINA MARKUŠICA 

 

Na području Općine Markušica prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine živi 2.555 stanovnika u 

naseljima: Markušica, Ostrovo, Gaboš, Podrinje i 

Karadžićevo, a koja su u potpunosti obuhvaćena 

uslugom. 

  

3. SKUPLJANJA i ODVOZ  KOMUNALNOG 

OTPADA 

 

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u 

domaćinstvima na području Markušica vrši tvrtka 

STRUNJE TRADE  d.o.o. iz Privlake , a na temelju 

Ugovora o koncesiji za komunalnu djelatnost 

skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 

potpisanog dana 30.09.2013.g. s rokom važenja od 5 

godina.Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine 

Markušica od dana 26.09.2018.g. potpisan je Aneks  

Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada 

kojim je produženo vrijeme trajanja koncesije do 

završetka postupka natječaja za dodjelu koncesije . 

Prihvat, obrada, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog i 

neopasnog opada vrši se na  odlagalištu u Vukovaru a 

na temelju pisanog sporazma s koncesionarem. 

 

Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od više 

faza: 

-          sakupljanje na mjestu nastajanja otpada ( u 

kućanstvu odlaganjem u kantu ), 

-          transport od područja sakupljanja do mjesta za 

tretman/odlaganje, 

-          odlaganje  

-          sustav prikupljanja glomaznog otpada. 

 

Biorazgradivi otpad se trenutno kompostira u 

domaćinstvima na području Općine Markušica . 

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava  i pravnih 

osoba vrši se jednom tjedno a odvoz  velikih kontejnera 

sa groblja provodi se dva puta mjesečno odnosno po 

ukazanoj potrebi. 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se 

dva puta godišnje na način da mještani iznesu glomazni 

otpad ispred kuće te se prema rasporedu otpad odvozi 

vozilima koncesionara. 

Koncesionar  provodi edukaciju  stanovništva  o 

obavezi odvojenog skupljanja komunalnog otpada 

dostavom letaka svakom domaćinstvu ,te na zborovima 

mještana. 

 

Na području Općine ukupno 584 domaćinstva koriste 

uslugu odvoza kom. otpada te 14 pravnih osoba . 

Sakupljeni komunalni otpad za 2020 .g. prema 

evidenciji koncesionara iznosi: 

 

Ključni broj otpada Količna (Kg) 

20 01 01 Papir i karton 4950 

200102 Staklo 310 

20 01 10 Odjeća 90 

20 01 39 Plastika 60 

20 01 40  Metali 130 

15 01 02 Plastična 

ambalaža 

1.320 

20 03 01 Mješani 

komunalni otpad 

261.840 

20 03 07 Glomazni otpad 11.100 

 

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 

50/17) propisane su naknade jedinicama lokalne 

samouprave ukoliko ne smanje količine miješanog 

komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta 

otpada. Pri tome se kao referentna godina uzima 2015. 

g., a cilj je da se do 2022. godine količine miješanog 

komunalnog otpada koji se odlaže smanje na 50% 

količine koju je pojedina jedinica lokalne samouprave 

odložila 2015.g.  

Za Općinu Markušica polazišna vrijednost je 303,68 

tona miješanog komunalnog otpada koliko je s područja 
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općine preuzeto i deponirano tokom 2015. godine (126 

kg/stanovniku/godini). 

 

Prekoračena količina miješanog komunalnog otpada je 

razlika mase sakupljenog miješanog komunalnog 

otpada na području jedinice lokalne samouprave i 

granične količine miješanog komunalnog otpada. 

Granična količina miješanog komunalnog otpada 

jedinice lokalne samouprave  

 

• za 2020. godinu iznosi 58% od ukupno proizvedene 

količine miješanog komunalnog otpada u 2015. godini 

nastalog na području te jedinice lokalne samouprave 

(174,13 tona)  

 

Usporedbom s količinama odloženog miješanog 

komunalnog otpada u 2019. godini zamjetno je 

smanjenje  količine odloženog miješanog komunalnog 

otpada u 2020  u iznosu od 17,64 tona  mješanog 

komunalnog otpada ( smanjenje 6,31 %) .  

 

Unatoč smanjenju količina mješanog komunalnog 

otpada u 2020 .g. Općina ipak nije dostigla razinu 

predviđenu Uredbom  o gospodarenju komunalnim 

otpadom (NN 50/17) i razlika od 87,71 tona bit će 

podložna plaćanju poticajne naknade za smanjenje 

količina komunalnog otpada po cijeni od 150,00 Kn/T  

 

Potrebno je nastaviti s pokrenutim mjerama za što veće 

izdvajanje i selekciju otpada na kućnom pragu kako bi 

se smanjile količine nesortiranog miješanog 

komunalnog otpada i umanjilo  plaćanje sankcija, 

odnosno „poticajne naknade za smanjenje količine 

miješanog komunalnog otpada“.  

 

Sustav zelenih otoka predstavlja jednu od metoda 

primarne selekcije otpada, pri čemu se korisni sastojci 

otpada izdvajaju na mjestu nastanka. Općina Markušica 

je do sada na svom području izvršila postavljanje šest 

zelenih otoka koji su opremljeni sa po tri plastična 

spremnika od 120 l za prikupljanje: otpadnog papira, 

stakla i plastike. U planu je da se navedene lokacije 

opreme spremnicima veće zapremine (1.100 l) te da se 

nadograde dodatnim spremnicima za tekstil i metal. 

   

4.MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH 

DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 

ORGANIZIRANOG SKUPLJANJA, ODVOZA I 

ODLAGANJA  KOMUNALNOG OTPADA 

 

U dogovoru s tvrtkom STRUNJE TRADE  d.o.o.  

poduzimaju se aktivnosti da se i mještani  koji nisu 

uključeni  u sustav organiziranog skupljanja,uključe te 

počnu koristiti uslugu na način da se izvršila usporedba 

evidencije korisnika s stanjem na terenu te se 

procjenjuje da je približno 80  osoba/ domaćinstava 

izvan sustava prikupljanja. Prema istim bit će upućeni 

pozivi sukladno Odluci o obaveznom korištenju usluge 

odvoza komunalnog otpada.  

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR 

NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG 

OTPADA 

Na području Općine Markušica nema aktivnog 

legalnog odlagališta komunalnog otpada, već tvrtka 

STRUNJE TRADE  d.o.o.  sakupljeni komunalni otpad 

odvozi na odlagalište u Vukovar-Petrovačka dola. 

        

U 2021.g. planirano je postavljanje zapreka za prilaz i 

nedozvoljeno odlaganje kao i postavljanje nadzornih 

kamera  na svim mjestima  kojima je primjećeno 

nedozvoljeno odlaganje komunalnog otpada. 

Predviđeno je postavljanje 15-tak nadzornih kamera na 

čitavom području Općine. Projekat tehničke zaštite je 

urađen te je dobio potrebnu suglasnost od Policijske 

uprave Vukovarsko-srijemske. U narednom periodu 

započećemo s postupkom postavljanja kamera za video 

nadzor. 

 

6. ZAKLJUČAK  

 

Općina Markušica  kao jedinica lokalne samouprave 

ispunila  je svoju zakonsku obavezu i donijela  Plan 

gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana ostvaruju se 

postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i 

financijskih sredstava Općine . 

 U narednom periodu potrebno razvijati  uspostavljeni  

sustav odvojenog sakupljanja otpada kod pravnih i 

fizičkih osoba, daljnjim zelenih otoka u naseljima 

općine (6 zelenih otoka s spremnicima 1,1 m3) te kao 

najvažniju aktivnost  potrbno je započeti s radom 

novoizgrađenog reciklažnog dvorišta. Objekat je u 

potpunosti izgrađen i pribavljene su sve potrebne 

dozvole za rad objekta te je isti prenesen na upravljanje 

Komunalnom društvu Markušica d.o.o. . Ovih dana 

očekuje se početak rada objekta. 

Općina Markušica  i dalje će provoditi sustavnu 

sanaciju divljih odlagališta otpada i nadzor lokacija na 

kojima je  uočeno povremeno nelegalno odlaganje 

otpada u svrhu sprječavanju nastajanja novih, 

intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, 

kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe. 

Također, predviđa se daljnje sudjelovanje  Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u aktivnostima 

na sanaciji nelegalnih odlagališta.. 

 

Klasa:351-01/21-01/02 

Ur.broj:2188/05-01/1-21-01 

U Markušici, 1.3.2021.g. 

 

Općinski načelnik: 

Budimir Drača 
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OPĆINA PRIVLAKA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. - vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 

123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Općine 

Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije broj 04/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine 

Privlaka, na svojoj 35. sjednici održanoj 22. veljače 

2021. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Privlaka 

Članak 1. 

U Statutu Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20) u 

članku 16. brišu se riječi: „lokalnog“ i „zbora građana“. 

Članak 2. 

U članku 17. stavku 1. na kraju stavka dodaju se riječi 

„i ovim Statutom“.  

 Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:  

 „ Na postupak provođenja referenduma 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje provedba referenduma.  

 Na odluke donesene u svezi s referendumom i 

na referendumu primjenjuju se odredbe članaka 79. do 

82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. - 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. 

– ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20) (u daljnjem tekstu: 

Zakon).  

Članak 3. 

U članku 18. stavcima 1., 3. i 4. brišu se riječi „i 

njegovog zamjenika“.  

 Iza stavka  4. dodaje se stavak 5. koji glasi:  

 „Ako na referendumu bude donesena odluka 

o opozivu općinskog načelnika mandat mu prestaje 

danom objave rezultata referenduma te će se raspisati 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a do 

provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika 

obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 

Hrvatske.“ 

Članak 4. 

U članku 19. stavku 3. brišu se riječi: „i njegovog 

zamjenika“. 

Članak 5. 

Članci 24. – 25. brišu se.  

Članak 6. 

Članak 26. mijenja se i glasi:  

 „Građani imaju pravo Općinskom vijeću 

predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi 

peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom.  

 O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga 

članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 

potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja 

birača u Općini te dati odgovor podnositeljima 

najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja 

prijedloga. 

 Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka 

mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s 

tehničkim mogućnostima Općine. 

 Način podnošenja prijedloga i peticija, 

odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim 

aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.” 

Članak 7. 

U članku 29. stavku 4. brišu se riječi: „i njegovog 

zamjenika“.  

Članak 8. 

U članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:  

 „Naknada za predsjednika Općinskog vijeća 

može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a 

za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% 

pripadajuće naknade utvrđene člankom 35., stavkom 4. 

ovoga Statuta.“ 

Članak 9. 

Članak 34. briše se. 

Članak 10. 

U članku 35. stavak 4. mijenja se i glasi: 

“ Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s 

posebnom odlukom Općinskog vijeća, a može se 

odrediti za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima 

Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu 

Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto 

naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi 

više od 6.000,00 kuna.“. 

Članak 11. 

U članku 38. stavku 1., alineji 5. brišu se riječi: „i 

zamjeniku općinskog načelnika“. 

Članak 12. 

U članku 39. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji 

glase:  
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 „Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati 

i elektroničkim putem.“ 

 „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.“ 

Članak 13. 

Članak 49. mijenja se i glasi:  

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 

načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata iz 

reda članova Općinskog vijeća. 

 Odluku o imenovanju privremenog zamjenika 

iz reda članova Općinskog vijeća, općinski načelnik 

može promijeniti tijekom mandata. 

 Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. 

ovoga članka je privremeni zamjenik općinskog 

načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za 

vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu 

mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju 

dužnost. 

 Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati 

samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje Općine. 

 Privremeni zamjenik za vrijeme 

zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava 

općinskog načelnika. 

 Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka 

nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske. 

 Ovlast privremenog zamjenika za 

zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika 

po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik 

bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno 

u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

 O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka 

općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog 

vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

 O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka 

predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 

obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“. 

 

Članak 14. 

Mijenja se članak 50.i glasi:  

„Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost 

obavljati profesionalno ili volonterski.  

Ukoliko načelnik obavlja dužnost volonterski, ne može 

promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora“.  

Članak 15. 

U članku 51. stavku 1. brišu se riječi: „i zamjeniku 

općinskog načelnika“.  

Mijenja se stavak 2. i sada glasi:  

„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom 

načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za 

općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske.” 

Stavak 3. briše se.  

Članak 16. 

Članak 52. mijenja se i glasi:  

„Općinski načelnik može se opozvati u postupku 

propisanom člankom 18. ovog Statuta. 

Članak 17. 

U članku 80. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka 

proračunske godine, na prijedlog općinskog načelnika 

ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog 

ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom 

Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi odluku o 

privremenom financiranju.” 

Članak 18. 

U članku 81. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase: 

 „Ako do isteka roka privremenog financiranja 

nije donesen proračun u slučaju kada je općinski 

načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, 

financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 

rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju 

nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće 

na prijedlog privremenog zamjenika općinskog 

načelnika iz članka 50. ovoga Statuta.“ 

 „Kada je u Općini konstituirano novoizabrano 

Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih 

izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“ 

 „Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg 

akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o 

obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke 

općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme 

trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik.“ 

 „Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske 

u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine 
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proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti 

proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog 

upravnog suda Republike Hrvatske u “Narodnim 

novinama”. Do donošenja proračuna financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“ 

Članak 19. 

U članku 82. iza stavka 2. dodaju se stavak 3. i 4. koji 

glase:  

 „Općina je dužna javno objaviti informacije o 

trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim 

stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i 

pretražive.“  

 „Objava informacija iz stavka 1. ovog članka 

obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se 

uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje 

proračuna te uputa i drugih akata ministarstva 

nadležnog za financije.“ 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

Svi članovi ovog saziva Općinskog vijeća kao i 

zamjenik općinskog načelnika nastavljaju s 

obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata, 

sukladno zakonu.  

Članak 21. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije, osim članaka 7., 8., 10., 11., 13., 

14., 15.,17. i 18. koji stupaju na snagu na dan stupanja 

na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih 

lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 021-05/21-01/02 

URBROJ: 2188/09-03-21-3 

Privlaka, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Antun Grčević 

 

 

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19) i članka 29. Statuta Općine 

Privlaka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 

županije 04/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine 

Privlaka, na  35. sjednici, održanoj dana 22. veljače 

2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Privlaka 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Privlaka, kojeg 

je u tekstu utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Privlaka, na 1. sjednici održanoj dana 15. veljače 2021. 

godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u “Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 021-05/21-01/02 

URBROJ: 2188/09-03-21-4 

Privlaka, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Antun Grčević 

 

 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Privlaka 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, 

broj 04/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 

svojoj 35. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu u 2020. godini za 

tvrtku Strunje-Trade d.o.o. 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu u 2020. godini od tvrtke 

Strunje-Trade d.o.o., podneseno sukladno članku 32. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije.  

 

KLASA: 021-05/21-01/02 

URBROJ: 2188/09-03-21-5 

Privlaka, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Antun Grčević 
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OPĆINA STARI JANKOVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20.) i 

članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije, broj: 5/13, 

2/18 i 3/20.), a u svezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće 

Općine Stari Jankovci na svojoj 31. sjednici donosi 

 

STATUT 

OPĆINE STARI JANKOVCI 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug Općine Stari Jankovci, njezina obilježja, 

javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela 

Općine Stari Jankovci, način obavljanja poslova, oblici 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način 

provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog 

djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih 

službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti 

za ostvarivanje prava i obveza Općine Stari Jankovci 

(dalje u tekstu: Općina). 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose 

se jednako na ženski i muški rod.  

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na 

kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

  Općina obuhvaća područje naselja: 

Stari Jankovci, Novi Jankovci, Srijemske Laze, 

Slakovci i Orolik. 

 Općina se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji i graniči s općinama Nuštar, Bogdanovci, 

Tompojevci, Nijemci i Privlaka, te gradom Otokom i 

gradom Vinkovcima. 

 Granice Općine mogu se mijenjati na način i 

po postupku propisanim zakonom. 

Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 

Sjedište Općine je u Starim Jankovcima, Dr. Franje 

Tuđmana 1. 

Općinsko vijeće, općinski načelnik i Jedinstveni 

upravni odjel Općine imaju pečat.  

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

Članak 4. 

Općina ima grb i zastavu.   

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se 

poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine, a način 

uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom 

odlukom. 

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se 

Općina i izražava se pripadnost Općini. 

Članak 5. 

Grb Općine je u obliku štita. U crvenom, dva prekrižena 

klasa žute (zlatne) boje. 

Članak 6. 

Zastava Općine je pravokutnog oblika, plave boje, 

dužine 200cm, a širine (visine) 100cm. Grb je smješten 

u sredini zastave. 

užina grba je 42cm, a širina (visina) grba je 50cm. 

Grb je udaljen od desnog i lijevog ruba zastave po 

79cm, a od gornjeg i donjeg ruba zastave po 25cm. 

Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija 

i dostojanstvo Općine i ne smiju sadržavati simbole 

protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 

propisima. 

Članak 7. 

Dan Općine je 20. travnja koji se svečano obilježava. 

 

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 8. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita 

postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled 

Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u 

području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, 

sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti, te za poticanje aktivnosti  koje su tome 

usmjerene.  

Članak 9. 

Javna priznanja Općine su: 

1. Počasni građanin Općine Stari Jankovci 

2. Grb Općine Stari Jankovci 

3. Plaketa Općine Stari Jankovci 

  

Članak 10. 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, 

postupak dodjele te tijela koja provode postupak i 

dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 
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IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  

SAMOUPRAVE 

Članak 11. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina 

uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama 

lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 

zakonom i međunarodnim ugovorima. 

Članak 12. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 

povelje, memoranduma i sl.) kada ocijeni da postoji 

dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i 

mogućnosti za njezino razvijanje.  

Članak 13. 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji 

može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 

memorandum ili sl.). 

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge 

države objavljuje se u Službenom vjesniku Vukovarsko 

– srijemske županije. 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 14. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 

Članak 15. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove 

lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava 

građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose 

na:  

1. uređenje naselja i stanovanje, 

2. prostorno i urbanističko planiranje, 

3. komunalno gospodarstvo,  

4. brigu o djeci, 

5. socijalnu skrb, 

6. primarnu zdravstvenu zaštitu, 

7. odgoj i osnovno obrazovanje,  

8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

9. zaštitu potrošača, 

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

12. promet na svom području, 

13. održavanje nerazvrstanih cesta te 

14. ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 

djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom. 

Članak 16. 

Poslovi državne uprave mogu se povjeriti Općini 

zakonom, a troškove tako povjerenih poslova državne 

uprave koje obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

podmiruju se iz državnog proračuna. 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. 

ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom 

jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 

zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 

stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće. 

Članak 17. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od 

interesa za građane na području više jedinica lokalne 

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na 

Vukovarsko – srijemsku županiju. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom 

prenijeti na mjesne odbore i u tom slučaju Općina 

osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA 

U ODLUČIVANJU  

Članak 18. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 

lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 

mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom. 

Članak 19. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu promjene Statuta Općine, o prijedlogu općeg 

akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, 

radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o 

promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom. 

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 

referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može, temeljem 

odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti najmanje jedna 

trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 

20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Općine i većina vijeća mjesnih odbora na području 

Općine. 

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja 

mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije 

obvezujući. 

Članak 20.   
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Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. 

ovoga Statuta, referendum se može raspisati i radi 

opoziva općinskog načelnika.  

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva 

općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 

2/3 članova Općinskog vijeća. 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora 

sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu 

prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 

opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 

mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog 

referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se 

održavaju redovni izbori za općinskog načelnika. 

Članak 21. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli 

birači predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni 

prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 

dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 

da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 

dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti 

prijedloga. 

 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma 

za opoziv općinskog načelnika podnijeli birači, 

predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao i 

stavku 1. i 2. ovoga članka.  

  Ako je raspisivanje referenduma predložila 

najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 

odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio 

općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma 

predložila većina vijeća mjesnih odbora na području 

Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 

30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Članak 22. 

Sadržaj odluke o raspisivanju referenduma propisan je 

posebnim zakonom kojim se uređuje provedba 

referenduma. 

Članak 23. 

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 

prebivalištem na području Općine, odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u 

popis birača. 

 Odluka donesena na referendumu obvezatna 

je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

Članak 24. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog 

zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja 

iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom i Statutom.  

 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 

ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina 

vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik. 

 Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o 

prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od 

dana zaprimanja prijedloga. 

 Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje 

se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 

kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno 

dostaviti Općinskom vijeću. 

Članak 25. 

Zbor građana saziva Općinsko vijeće u roku od 15 dana 

od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga 

Statuta. 

 Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i 

vijeće mjesnog odbora. 

 Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru 

građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje 

je sazvan zbor građana. 

 Izjašnjavanje građana na zboru građana u 

pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova 

prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je 

izjašnjavanje tajno. 

Članak 26. 

 Građani imaju pravo predlagati Općinskom 

vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 

stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 

 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

primitka prijedloga. 

Članak 27. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela Općine i Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine, te na nepravilan odnos 

zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine 

odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan 

je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja 

predstavke, odnosno pritužbe. Ostvarivanje prava iz 

stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više 

prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, 

postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 

neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili 

sredstvima elektroničke komunikacije. 

 

VII. TIJELA  OPĆINE  
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Članak 28. 

Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik. 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 29. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru 

prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u 

skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

 Ako zakonom ili drugim propisom nije 

utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se 

odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 

djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni 

poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 

 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. 

ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove 

i zadaće obavlja Općinsko vijeće. 

Članak 30. 

Općinsko vijeće: 

1. donosi Statut Općine, 

2. donosi Poslovnik Općinskog vijeća, 

3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

4. donosi proračun, projekcije proračuna za 

slijedeće dvije godine i odluku o izvršavanju proračuna, 

5. usvaja godišnje i polugodišnje izvješće o 

izvršenju proračuna, 

6. donosi odluku o privremenom financiranju, 

7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda 

bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a 

uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, 

8. donosi odluku o promjeni granice Općine u 

skladu sa zakonom,  

9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi, 

10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa Općine, 

12. daje prethodne suglasnosti na statute i druge 

akte ustanova i trgovačkih društava ukoliko zakonom 

ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, 

13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama  lokalne samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom, 

14. raspisuje lokalni referendum, 

15. bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća, 

16. osniva radna tijela, te bira i razrješava 

predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

17. odlučuje o pokroviteljstvu,  

18. donosi Pravilnik o načinu i mjerilima za 

dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, 

19. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili 

suvlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za 

zaduživanje ustanova kojih je osnivač, 

20. donosi odluku o davanju jamstva pravnoj 

osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu 

i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza 

razmjeno udjelu u vlasništvu, 

21. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i 

prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim 

društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno 

odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,  

22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih 

prava u skladu sa zakonom,  

23. donosi odluke i druge opće akte kojima 

uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, 

24. donosi odluke i druge akte koji su mu stavljeni 

u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik 

Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća 

preuzeti pokroviteljstvo za društvene, znanstvene, 

kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za 

Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik 

obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici 

Općinskog vijeća. 

Članak 31. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je 

sjednici nazočna većina njegovih članova. Statut, 

proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 

odluka o raspisivanju referenduma i odluka o 

pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta 

donose se većinom glasova svih članova Općinskog 

vijeća. 

 Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika koju je predložilo 2/3 članova 

Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

Općinskog vijeća.    

Članak 32. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 

Predsjednik i prvi potpredsjednik biraju se iz reda 

predstavničke većine, a drugi potpredsjednik  iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

 Dužnost predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje 

obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i 

potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno 

posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

Članak 33.  

Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 
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- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog 

vijeća,  

- predlaže dnevni red sjednica Općinskog 

vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata,  

- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće, 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog 

načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika i 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 

Statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi 

na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i 

Poslovnikom Općinskog vijeća u roku od 15 dana od 

dana donošenja, te bez odgode općinskom načelniku. 

 Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednike može dati Odbor za izbor i 

imenovanja, kao i najmanje 1/3 članova Općinskog 

vijeća. 

 Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku, 

zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti i to prvo prvi 

potpredsjednik, a u slučaju i njegove odsutnosti drugi 

potpredsjednik, te obavljaju i druge poslove koje im 

povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog 

vijeća. 

Članak 34. 

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika. Pripadnicima 

nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u 

Općinskom vijeću razmjerno njezinom udjelu u 

stanovništvu Općine sukladno Ustavnom zakonu o 

pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim 

izborima.  

Članak 35. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih 

izbora.  

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 

Općinskog vijeća do isteka tekućeg 

mandataOopćinskog vijeća izabranog na redovnim 

izborima. 

Članak 36. 

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino 

obavljanje vijećnik ne prima plaću. Vijećnik ima pravo 

na opravdan izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela sukladno 

sporazumu s poslodavcem. 

 Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu sa 

zakonom i posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 

opozivi. 

Članak 37. 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji 

je izabran: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke, 

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude, 

4. ako mu prestane prebivalište na području 

Općine, danom prestanka prebivališta, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva i 

6. smrću. 

 Članu Općinskog vijeća kojemu prestane 

hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države 

članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom 

hrvatskog  državljanstva. 

Članak 38. 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 

obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 

nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 

mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 

zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

 Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski 

načelnik imenovao za privremenog zamjenika, mandat 

miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili 

drugih razloga spriječenosti.  

 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, 

vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 

podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća 

u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja 

nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog 

dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

 Član vijeća može staviti mandat u mirovanje 

iz osobnih razloga, sukladno zakonu. 

 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 

dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

 Iznimno, ograničenje iz stavka 4. ovog članka 

ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja 

dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat 

mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 2. ovog 

članka. 

Članak 39. 

Vijećnik ima prava i dužnosti: 

1. sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, 
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2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice vijeća, 

3. predlagati vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge 

akata, 

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada 

Općinskog vijeća, 

5. postavljati pitanja općinskom načelniku, 

6. sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati i 

7. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 

dužnosti vijećnika od Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine, 

8. uvid u registar birača za vrijeme dok obavlja 

dužnost. 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran 

na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 

iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog 

vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao 

tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za 

vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

 Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 

odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

Općinskog vijeća.  

Članak 40. 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje 

način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način 

i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 

postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na 

sjednicama te druga pitanja od značaja za rad 

Općinskog vijeća. 

Članak 41. 

Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Odbor za izbor i imenovanja, 

- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost, 

- Mandatna komisija 

Članak 42. 

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- naknade vijećnicima za rad u Općinskom 

vijeću. 

-  

Članak 43. 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 

Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 

akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u 

pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i 

prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom. 

Članak 44. 

Mandatna komisija: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko 

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva 

o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji 

umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 

obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski 

uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

Članak 45. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 

radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga 

odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 

vijeća. 

  

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

Članak 46. 

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. 

 Općinski načelnik bira se na neposrednim 

izborima sukladno posebnom zakonu. 

 Mandat općinskog načelnika traje u pravilu 

četiri godine. 

 Mandat općinskog načelnika počinje prvog 

radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 

izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu 

objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog 

načelnika. 

Općinski načelnik: 

1. predstavlja i zastupa Općinu, 

2. priprema prijedloge općih akata, 
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3. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća, 

4. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 

5. upravlja imovinom Općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog 

vijeća, 

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u 

skladu sa zakonom, Statutom i posebnim propisima, 

7. upravlja prihodima i rashodima Općine, 

8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna Općine, 

9. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 

Jedinstveni upravni odjel Općine te druga prava iz 

radnog odnosa službenika i namještenika, 

10. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela, 

11. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

12. utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni 

upravni odjel Općine, 

13. predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune, 

14. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana, 

15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 

16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, 

17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova, 

18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 

komunalnih usluga, 

19. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u 

tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima 

je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili 

udjele u vlasništvu,  

20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

prethodnu godinu, te izvršenje drugih programa i 

planova za proteklu godinu, 

21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o 

najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom 

odlukom Općinskog vijeća,  

22. donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja 

na području Općine, 

23. organizira zaštitu od požara i civilnu zaštitu na 

području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju 

i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara i 

civilne zaštite, 

24. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine, te nadzire njihov rad, 

25. nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela, 

26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji, 

27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela 

mjesnih odbora, 

28. obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Statutom i drugim propisima. 

U slučaju iz stavka 4. točke 6. ovoga članka općinski 

načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 

vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. 

Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski 

načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, 

a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može 

odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo 

raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu 

Općine i u skladu sa zakonom. 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području. 

Članak 47. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

Članak 48.  

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i 

to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 

siječanj-lipanj tekuće godine. 

  Pored izvješća iz stavka 1. ovoga 

članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika 

tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog 

djelokruga. 

  Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. 

ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 

dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom 

traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 

podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka 

zahtjeva. 

  Općinsko vijeće ne može zahtijevati 

od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 

podnesenog izvješća o istom pitanju. 

Članak 49. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine: 

1. ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od 

Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene 
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nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski 

načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  

nadležno tijelo,  

2. ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog 

odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, 

Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.  

Članak 50. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika, 

budući nema zamjenika, nastupe okolnosti zbog kojih 

je općinski načelnik onemogućen obavljati dužnost 

zbog duže  odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti, 

općinskog načelnika zamijeniti će privremeni  

zamjenik kojeg općinski načelnik, na početku mandata, 

imenuje iz reda članova predstavničkog tijela. 

 Odluku o imenovanju zamjenika iz reda 

članova predstavničkog tijela općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

 Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 2. 

ovog članka je privremeni zamjenik općinskog 

načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za 

vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti zbog kojih općinski načelnik, kojemu 

mandat nije prestao, onemogućen obavljati svoju 

dužnost. 

 Smatra se da je općinski načelnik duže 

odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže 

od 30 dana nije prisutan u prostorijama Općine, a 

pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije 

neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora 

o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja 

akata i sl. 

 Privremeni zamjenik općinskog načelnika 

ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove 

kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine, 

a za to vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika 

ostvaruje prava općinskog načelnika. 

 Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka 

nastupi prestanak mandata općinskom načelniku, u 

Općini će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog 

načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

 Ovlast privremenog zamjenika za 

zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, 

po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik  

bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno 

u slučaju iz stavka  6. ovog članka danom stupanja na 

snagu  rješenja o imenovanju povjerenika Vlada RH. 

Članak 51. 

Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju pravo na 

razmjernu zastupljenost u izvršnom tijelu temeljem 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju 

pravo na jednog zamjenika općinskog načelnika.  

 Ako prije isteka mandata prestane mandat 

zamjeniku općinskog načelnika izabranom iz reda 

pripadnika nacionalne manjine, raspisati će se 

prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika.  

Članak 52. 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika 

mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno 

ili volonterski. 

 Općinski načelnik i zamjenik općinskog 

načelnika kada dužnost obavljaju volonterski ne mogu 

promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Članak 53. 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

1. danom dostave pisane ostavke, 

2. danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 

3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom 

je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, 

4. danom prestanka prebivališta na području 

Općine, 

5. danom prestanka hrvatskog državljanstva i 

6. smrću. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika, pročelnik 

upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan 

je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Članak 54. 

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan 

člankom 20. ovoga Statuta. 

 Ako na referendumu bude donesena odluka o 

opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje 

danom objave rezultata referenduma, a do provođenja 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 

Hrvatske. 

 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 

NACIONALNE/NIH MANJINE/NA 

Članak 55. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini sudjeluju u 

javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem 

vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina. 

Članak 56. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini 

imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine mjere za 

unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, 

uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se 

uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu, 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine, 
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- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će 

raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se 

položaja nacionalne manjine. 

Članak 57. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga 

općinskih akata od vijeća nacionalnih manjina, 

odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih 

za područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o 

odredbama kojima se uređuju prava i slobode 

nacionalnih manjina. 

Članak 58. 

Na području Općine pripadnici nacionalnih manjina 

imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave 

nacionalne manjine. 

 Zastava nacionalne manjine može se uz 

zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine isticati na 

zgradi u kojoj nacionalna manjina ima sjedište, te u 

svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu. 

Članak 59. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u 

službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i 

znamenja svoje nacionalne manjine i to: 

- u sastavu svojih pečata i žigova, 

- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama 

u kojima imaju sjedište, te u službenim i svečanim 

prostorijama, 

- u zaglavljima službenih akata koje donose. 

Članak 60. 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu 

može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne 

manjine. Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme 

nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna 

Republike Hrvatske. 

Članak 61. 

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže 

rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici 

nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i 

kulturnog identiteta. 

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih 

manjina. 

 

IX UPRAVNA TIJELA 

Članak 62. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine te obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave, ustrojavaju se upravna tijela Općine. 

 U obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave, upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela 

državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje 

sustav državne uprave. 

 Ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela 

uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 Upravno tijelo Općine se ustrojava se kao 

Jedinstveni upravni odjel. 

 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 

pročelnik koje na temelju javnog natječaja imenuje 

općinski načelnik. 

 Politika zapošljavanja u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine provodit će se na način da se 

pripadnicima nacionalnih manjina osigura 

zastupljenost u Jedinstvenom upravnom odjelu 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih 

manjina. 

Članak 63.  

Jedinstveni upravni odjel Općine u okviru svoga 

djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje 

zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te 

poduzimaju propisane mjere.  

 Jedinstveni upravni odjel Općine za zakonito 

i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 

odgovora općinskom načelniku. Sredstva za rad 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine osiguravaju se u 

proračunu Općine. 

 

IX. JAVNE SLUŽBE 

Članak 64. 

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina 

osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, 

društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju 

svakodnevne potrebe građana.  

Članak 65. 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. 

ovoga Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih 

ustanova ili drugih pravnih osoba. 

 Predstavnike Općine u tijelima upravljanja 

pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima 

ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim 

Statutom nije drukčije propisano. 

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 66. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao 

oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o 

lokalnim poslovima.  

 Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja 

ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za 

dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, 

na način i po postupku propisanom zakonom, ovim 

Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 67. 

Mjesni odbori na području Općine su: Mjesni odbor 

Stari Jankovci – obuhvaća naselje Stari Jankovci, 

Mjesni odbor Novi Jankovci – obuhvaća naselje Novi 

Jankovci, Mjesni odbor Srijemske Laze -  obuhvaća 
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naselje Srijemske Laze, Mjesni odbor Slakovci – 

obuhvaća naselje Slakovci i Mjesni odbor Orolik – 

obuhvaća naselje Orolik. 

Članak 68. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 

može dati 10% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 

članovi Općinskog vijeća, udruge sa sjedištem na 

području Općine te općinski načelnik. 

 Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka 

podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom 

obliku dostavlja općinskom načelniku. 

Članak 69. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i 

po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

 Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog 

nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži 

podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, 

obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku 

od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 

odbora. 

 Pravovaljani prijedlog općinski načelnik 

upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

Članak 70. 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se 

podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa 

prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne 

osobe), predloženom području i granicama mjesnog 

odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog 

odbora te prijedlog poslova i načina financiranja 

mjesnog odbora. 

Članak 71. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 

predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

Članak 72. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 

područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme 

od četiri godine. 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 

odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje 

se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

Članak 73. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 

Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja 

odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 

30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 

mjesnog odbora. 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može 

proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

Članak 74. 

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema 

broju stanovnika  mjesnog odbora. 

 Vijeće mjesnog odbora ima: 

5-7 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 

stanovnika 

 7-9 članova u mjesnom odboru koji ima do 1500 

stanovnika 

 9-11 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1500 

stanovnika. 

Članak 75. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 

redova svojih članova, većinom glasova svih članova, 

na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je 

rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.  

Članak 76. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 

odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom 

radu te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim 

Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog 

načelnika. 

Članak 77. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 

osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog 

odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima 

se poboljšava komunalni standard građana na području 

mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 

potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, 

kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 

području. 

Članak 78. 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način 

konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova 

vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, 

te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

Članak 79. 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te 

davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 

značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove 

građana. Zbor građana može se sazvati i za dio područja 

mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. Zbor građana  

vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća 

mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora. 

Članak 80. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog 

odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Članak 81. 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu 

dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik. 
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O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće 

donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  

građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena 

područja. 

Članak 82. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

obavlja općinski načelnik.  

 U postupku provođenja nadzora nad 

zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik 

može Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća 

mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 

Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava 

povjerene mu poslove. 

   

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE  

Članak 83. 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini čine imovinu Općine. 

Članak 84. 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i 

Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga 

Statuta, pažnjom dobrog domaćina. 

Članak 85. 

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik 

donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na 

temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.  

Članak 86. 

Općina ima  prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine su: 

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 

općinskog vijeća, 

2. prihodi od imovine i imovinskih prava u 

vlasništvu Općine, 

3. prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele, 

4. prihodi od koncesija, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom, 

6. udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u 

porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema 

posebnom zakonu, 

7. sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 

8. drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 87. 

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda 

Općine iskazuju se u proračunu Općine. Svi prihodi 

proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema 

izvorima iz kojih potječu. Svi rashodi proračuna moraju 

biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima. 

Članak 88. 

Proračun Općine i odluka o izvršavanju proračuna 

donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za 

koju su doneseni. 

 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 

mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca. 

Članak 89. 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom.  

 Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 

godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko 

vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na 

način i postupku propisanim zakonom i to najduže za 

razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.  

 Ako do isteka roka privremenog financiranja 

nije donesen proračun i općinski načelnik je 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje 

se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na 

prijedlog privremenog zamjenika. 

 Ako je u Općini konstituirano novo Općinsko 

vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Članak 90. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili 

povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se 

mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili 

pronalaženjem novih prihoda. 

 Uravnoteženje proračuna provodi se 

izmjenama i dopunama proračuna po postupku 

propisanom za donošenje proračuna. 

Članak 91. 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire 

Općinsko vijeće. 

 Zakonitost i pravodobnost korištenja 

proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 

financija. 

 

XII. AKTI OPĆINE 

Članak 92. 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 

Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršavanju  proračuna, odluke i 

druge opće akte.  

 Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 

temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 

Članak 93. 

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi 

odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to 
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ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom 

Općinskog vijeća. 

Članak 94. 

Radna  tijela općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke.  

Članak 95. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 

članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u 

postupku propisanom ovim Statutom. 

Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko – srijemske županije. 

Članak 96. 

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih 

akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba. 

 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga 

članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti 

žalba nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko - 

srijemske županije ili pokrenuti upravni spor. 

 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 

primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku, Opći porezni zakon i drugi propisi. 

 U izvršavanju općih akata općinskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene 

javne ovlasti. 

Članak 97. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje Općinsko vijeće 

donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja 

nadležno tijelo državne uprave, svako u svom 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu, a predsjednik 

općinskog vijeća je dužan dostaviti ih, zajedno sa 

izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od donošenja 

akta i bez odgode dostaviti općinskom načelniku. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine u obavljanju 

povjerenih poslova državne uprave rješavaju upravnim 

stvarima u prvom stupnju. 

 Protiv pojedinačnih akata koje donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine, može se izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 Protiv pojedinačnih akata koje donose 

upravna tijela Općine, u obavljanju povjerenih poslova 

državne uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 

državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se 

uređuje pojedino upravno područje. 

 Na donošenje akata iz ovog članka 

primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku. 

 Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka 

može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 

Zakona o upravnim sporovima. 

 Odredbe ovoga članka odnose se i na 

pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 

odlukom općinskom vijeća Općine u skladu sa 

zakonom povjereno obavljanje javnih ovlasti u 

poslovima iz samoupravnog djelokruga Općina. 

 

XIII. JAVNOST RADA 

Članak 98. 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 

 Zainteresirana javnost i predstavnici medija 

mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s 

odredbama Poslovnika Općinskog vijeća. 

Članak 99.  

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim 

održavanjem sjednica, te objavljivanjem općih i drugih 

akata Općinskog vijeća u Službenom vjesniku 

Vukovarsko – srijemske županije i na internetskim 

stranicama Općine. 

 Javnost rada općinskog načelnika osigurava 

se objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog 

načelnika u Službenom vjesniku Vukovarsko – 

srijemske županije i na internetskim stranicama Općine 

te  u medijima. 

 Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjel 

Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i 

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama 

Općine. 

 

XIV. NADZOR ZAKONITOSTI 

Članak 100. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave, svako 

u svom djelokrugu sukladno posebnom zakonu. 

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 101. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 

vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor 

za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog 

vijeća. 

 Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 

predsjedniku Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće, većinom glasova svih 

vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta. 

 Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne 

donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može 

ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije 

isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 

rasprave o prijedlogu. 

Članak 102. 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta 

Općine (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske 
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županije, broj: 5/13., 2/18, 3/20.), i zakona, uskladit će 

se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje 

pojedino područje u roku od 90 dana. 

Članak 103. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u "Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske 

županije", osim članaka 50. i 89.  stavci 3. i 4.  koji 

stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora 

za članove predstavničkih tijela jedinica lokane i 

područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

Članak 104. 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut 

Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko 

– srijemske županije, broj: 5/13., 2/18, 3/20.). 

 

KLASA: 026-02/21-31/02 

URBROJ:  2188/10-01-21-01 

Stari Jankovci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Boris Dragičević, bacc.ing. agro. 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12., 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 

144/20) i članka 32. i 41. Statuta Općine Stari Jankovci 

(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije, 

broj: 5/13., 2/18, 3/20.), Općinsko vijeće Općine Stari 

Jankovci na svojoj 31. sjednici donosi  

 

IZMJENE I DOPUNE 

POSLOVNIKA Općinskog vijeća Općine Stari 

Jankovci 

Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci 

(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 

5/13, 2/18) dodaje se članak 42.b .i glasi: 

„Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta 

nadležno tijelo držane uprave donese odluku o obustavi 

proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog 

načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja 

obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem oduke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u 

postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun 

Općine, općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u 

roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog 

suda Republike Hrvatske u „Narodni novinama“.  Do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem oduke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik.“ 

Članak 2. 

Članak 54. mijenja se i glasi: 

„Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim 

pozivom koje se otprema u pravilu elektroničkom 

poštom, a može se dostaviti i na drugi pogodan način 

(pošta ili izravna dostava). 

Poziv na sjednicu sa materijalnima koje se odnose na 

prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana 

prije održavanje sjednice. Samo iz osobito opravdanih 

razloga ovaj rok se može skratiti. 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti 

razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje 

predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se 

vijećnicima, općinskom načelniku, zamjenicima 

općinskog načelnika, pročelnicima upravnih tijela  na 

području Općine Stari Jankovci, vijećnicima 

nacionalnih manjina/predstavnicima nacionalnih 

manjina i predsjedniku Savjeta mladih. 

 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.“ 

Članak 3. 

U članku 60. dodaje se stavak 1. i glasi: 

„Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je 

pozvao predsjednik Općinskog vijeća, a koji su to 

zatražili putem obrasca Prijave za sudjelovanje sjednici 

Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci.“ 

Dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postaju stavci 2., 3., 4.  i 

5. 

Članak 4. 

U članku 67. u stavku 5. tekst „utvrđivanja dnevnog 

reda i“ briše se. 

Članak 5. 

U članku 80. stavku 4. točka se briše i dodaje se tekst 

„a objavljuje se i na internetskoj stranici Općine Stari 

Jankovci.“ 

Članak 6. 

U članku 82. dodaje se stavak 2. i glasi 

„Prije donošenja općih akata, proračuna i projekcija, 

Statuta, Poslovnika o radu  i drugih akata čijim se 

donošenjem ili izmjenama neposredno  ostvaruju 

potrebe građana ili uređuju druga pitanja o interesa za 

opću dobrobit građana i pravnih osoba sa područja 

općine provodi se Savjetovanje sa zainteresiranom 
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javnošću 30 dana prije usvajanja akta, iznimno rok 

može biti kraći ali uz valjano obrazloženje. “ 

Članak 7. 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća 

stupaju na snagu osmi dan od dana objave, a objaviti će 

se u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske 

županije. 

 

KLASA: 026-02/21-31/03 

URBROJ:2188/10-01-21-01 

Stari Jankovci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Boris Dragičević, bacc.ing. agro. 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (NN, broj: 20/18., 115/18. i 

98/19.), te članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci 

(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije, 

broj: 5/13., 2/18, 3/20.), a na prijedlog Povjerenstva za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Stari Jankovci, 

Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci na 31. sjednici 

donosi 

 

ODLUKU 

o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Stari Jankovci 

I. 

Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci prihvaća kao 

najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su 

pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Stari Jankovci, KLASA: 320-02/20-01/15, 

URBROJ: 2188/10-01-20-01, objavljenog na oglasnoj 

ploči Općine Stari Jankovci i na web stranici Općine 

Stari Jankovci http://www.o-jankovci.hr, dana 

30.11.2020. godine, kako slijedi:  

 

PTC 1 (kčbr. 1084 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 0,8940 ha,  za koju su zaprimljene 6 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Poljodjelski obrt Šmituc. vl. Zlatko Šmituc, I. L. Ribara 

29,Orolik, OIB: 30174209196,  prema kriteriju iz 

članka 36. stavka 1. toč. b, Zakona po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 940,48 kn.  

 

PTC 2 ( kčbr. 1262 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 1,3228 ha,  za koju su zaprimljene 9 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, OIB: 

85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. b Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.391,58 kn.  

PTC 3 ( kčbr. 1264 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 0,9875 ha,  za koju su zaprimljene 9 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, OIB: 

85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. b Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.038,86 kn. 

 

PTC 4 ( kčbr. 1265 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 1,0280 ha,  za koju su zaprimljene 9 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, OIB: 

85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. b Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.081,46 kn. 

 

PTC 5 ( kčbr. 1266 ; 1267 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 2,6642 ha,  za koju su zaprimljene 9 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, OIB: 

85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. a Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

2.802,74 kn. 

 

PTC 6 ( kčbr. 1301 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 30,1215 ha,  za koju su zaprimljene 11 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju Milan 

Stojančev, Dr. Franje Tuđmana 95, Orolik, OIB: 

79963039517, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. d Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

31.687,82 kn.  

 

PTC 7 ( kčbr. 1304/1 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 41,9316 ha,  za koju su zaprimljene 10 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju Petar 

Šibenik, Braće Radića 27, Slakovci, OIB: 

54020046187, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. c Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

44.112,04 kn.  

 

PTC 8 ( kčbr. 1304/2 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 36,8104 ha,  za koju su zaprimljene 10 

ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju Marta 

Lučanin, Petra Preradovića 171, Slakovci, OIB: 

18331723456, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. c Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

38.724,54 kn.  

 

PTC 9 ( kčbr. 1319 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 0,4733 ha,  za koju su zaprimljene 3 

ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Zlatko Rimac, Petra Preradovića 196A, Slakovci, OIB: 

93725905337, prema kriteriju iz članka 36. stavka 2. 

toč. g Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

497,92 kn.  

 

PTC 10 ( kčbr. 1332/1 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 8,7049 ha,  za koju su zaprimljene 11 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 
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Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, OIB: 

85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. a Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

9.157,56 kn. 

 

PTC 11 ( kčbr. 1336 ; 1337/4 k.o. OROLIK) UKUPNA 

POVRŠINA 0,9747 ha,  za koju su zaprimljene 7 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Elizabeta Nikolić, Josipa Kozarca 28, Slakovci, OIB: 

27256458286, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. c Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.025,38 kn.  

 

PTC 12 ( kčbr. 1337/1 ; 1337/2 k.o. OROLIK) 

UKUPNA POVRŠINA 0,9585 ha,  za koju su 

zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Elizabeta Nikolić, Josipa Kozarca 28, 

Slakovci, OIB: 27256458286, prema kriteriju iz članka 

36. stavka 1. toč. c Zakona po godišnjoj zakupnini u 

iznosu od 1.008,34 kn. 

 

PTC 13 ( kčbr. 1370/2 k.o. SLAKOVCI) UKUPNA 

POVRŠINA 0,2784 ha,  za koju su zaprimljene 7 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju Agro-

Jakšić d.o.o., Jošine 1/A Slakovci, OIB: 62728736017,  

prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. toč. f Zakona po 

godišnjoj zakupnini u iznosu od 292,88 kn.  

 

PTC 14 ( kčbr. 1445 ; 1445 k.o. SLAKOVCI) 

UKUPNA POVRŠINA 1,1000 ha,  za koju su 

zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, 

OIB: 85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. 

stavka 1. toč. a Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 831,60 kn. 

 

PTC 15 ( kčbr. 1822 k.o. SLAKOVCI) UKUPNA 

POVRŠINA 2,0908 ha,  za koju su zaprimljene 11 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, OIB: 

85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. a Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

2.199,52 kn. 

 

PTC 16 ( kčbr. 1860 k.o. SLAKOVCI) UKUPNA 

POVRŠINA 1,3577 ha,  za koju su zaprimljene 10 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Zvonimir Šibenik, B. Radića 27, Slakovci, OIB: 

85718805033,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. d Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1428,30 kn. 

 

PTC 17 ( kčbr. 66 k.o. SLAKOVCI) UKUPNA 

POVRŠINA 0,3676 ha,  za koju su zaprimljene 4 

ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju 

Branka Bartolović, Ivana Gundulića 63, Slakovci, OIB: 

67576933066,  prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. 

toč. e Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

386,72 kn.  

Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. ove točke daje se 

u zakup na rok od dvadeset pet (25) godina (s 

mogućnošću produljenja za isto razdoblje).  

 

Zakupnina se plaća godišnje. 

 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 

petnaest dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, 

a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja 

prosinca tekuće godine. 

 

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, 

iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno 

plaćenoj zakupnini. 

II. 

Ova će se Odluka dostaviti na prethodno mišljenje 

Vukovarsko-srijemskoj županiji i na suglasnost  

Ministarstvu poljoprivrede RH (u nastavku teksta: 

Ministarstvo).   

 

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Vukovarsko-

srijemske županije i suglasnosti Ministarstva,    te 

sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je 

nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo 

pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, 

Općinski načelnik Općine Stari Jankovci u ime 

Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz točke 

I. ove Odluke sklapaju ugovor o zakupu.  

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i 

predaju u posjed sklapa se kao ovršna isprava sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe, 

te ovlasti i način rada javnog bilježništva.  

III. 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može 

pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji 

smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili 

iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred 

sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom 

osobom. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom ishođenja 

suglasnosti Ministarstva, a objaviti će se u „Službenom 

vjesniku Vukovarsko – srijemske županije.“ 

 

KLASA: 026-02/21-31/04 

URBROJ:  2188/10-01-21-01 

Stari Jankovci,  22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Boris Dragičević, bacc.ing. agro. 

 

 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

RH, br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine Stari 
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Jankovci ( Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske 

županije 15/13., 2/18. i 3/20.), Općinsko vijeće Općine 

Stari Jankovci na svojoj 31. sjednici donosi 

 

IZMJENU ODLUKE 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Stari Jankovci 

Članak 1. 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Stari Jankovci  (Službeni vjesnik Vukovarsko – 

srijemske županije 17/20.) u članku 2. mijenjaju se 

koeficijenti za privremeno sistematizirana radna mjesta 

čije su plaće osigurane kroz projekt zbog povećanja 

osnovice.   

Članak 2. 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 

 

 

SISTEMATIZIRANA RADNA MJESTA KLASIFIKACIJSKI RANG KOEFICIJENT 

Voditelj projekta/stručni suradnik 8. 1,4979 

Asistent u projektu/referent 11. 1,1770 

 

Članak 3. 

U preostalom dijelu Odluka o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Jankovci 

(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 

17/20) ostaje ne promijenjena. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave, a 

objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko – 

srijemske županije, a primjenjuje se od siječnja 2021. 

godine zbog usklađenja sa projektom „centrikomNET“ 

– projekt INTERREG IPA, program prekogranične 

suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 

2014-2020 (HR-BA-ME). 

 

KLASA: 026-02/21-31/09 

URBROJ:  2188/10-01-21-01 

Stari Jankovci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Boris Dragičević, bacc.ing. agro. 

 

 

Na temelju članka 95. st. 4. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) 

samoupravi ( Narodne novine RH br. 86/06., 61/11., 

04/18. i 112/19.)  i članka 32. Statuta Općine Stari 

Jankovci (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske 

županije, broj: 5/13., 2/18, 3/20.), Općinsko vijeće 

Općine Stari Jankovci na svojoj 31. sjednici, donosi: 

 

ODLUKU 

o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja 

službenika i namještenika 

Članak l. 

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji za ocjenjivanje te 

način provođenja ocjenjivanja službenika i 

namješenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Stari Jankovci. 

Razdoblje i obuhvat  ocjenjivanja, donositelji rješenja o 

ocjenjivanju (ocjenjivači), utemeljenje ocjene, sustav 

ocjena te posljedice negativne ocjene uređeni su 

zakonom. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u 

ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski 

rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom 

rodu. 

Članak 2. 

Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika i 

namještenika na učinkovito obavljanje zadaća, te 

utvrđivanje doprinosa službenika i namještenika u 

obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i 

napredovanje u službi te primjenu drugih odredaba 

propisa o službeničkim odnosima vezanih uz 

ocjenjivanje. 

Članak 3. 

Ocjenjivanje službenika  i namještenika provodi se kroz 

slijedeće faze: 

1. kontinuirano  praćenje rada službenika  i 

namještenika, te davanje uputa radi poboljšanja 

učinkovitosti i kvalitete rada 

2. sastavljanje prijedloga godišnje ocjene 

3. upoznavanje službenika i namještenika s 

prijedlogom godišnje ocjene u okviru provedbe 

redovitoga razvojno-ocjenjivačkog razgovora sa 

službenikom i namještenikom 

4. donošenje rješenja o ocjenjivanju 

Ocjenjivač će se prema potrebi ili na zahtjev službenika 

i namještenika tijekom razdoblja ocjenjivanja  provoditi 

izvanredne razvojno-ocjenjivačke razgovore. 

Članak 4. 

O razvojno-ocjenjivačkom razgovoru sastavlja se 

zapisnik ako se službenik  i namještenika ne složi s 

prijedlogom ocjene, ako ocjenjivač izmijeni prijedlog 

ocjene, ako se provede izvanredno razvojno-

usmjerivački razgovor, te ako sastavljanje zapisnika 

zatraži jedna od strana u razgovoru.  

Zapisnik potpisuje ocjenjivač te službenik i 

namještenik. Ako službenik ili namještenik odbije 
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potpisati zapisnik, ocjenjivač će o tome  sastaviti 

bilješku. 

Primjerak zapisnika unosi se u spis predmeta 

ocjenjivanja te u osobni očevidnik službenika i 

namještenika. 

Članak 5. 

Prijedlog  godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za 

ocjenjivanje, sadržanom u prilogu ove Odluke, koji je 

sastavni dio Odluke. 

Prijedlog godišnje ocjene potpisuju ocjenjivač te 

službenik i namještenik. Ako službenik ili namještenik 

odbije potpisati prijedlog, ocjenjivač će o tome sastaviti 

bilješku. 

Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio 

obrazloženja rješenja o ocjenjivanjute,  te se službeniku 

ili namješteniku dostavlja istodobno s rješenjem. 

Ako službenik ili namještenik nije suglasan s 

predloženom ocjenom, a ocjenjivač ne uvaži njegove 

primjedbe, ocjenjivač će u obrazloženju rješenja o 

ocjenjivanju dodatno obrazložiti sporna utvrđenja. 

Članak 6. 

Za svaki od kriterija sadržanih u obrascu za 

ocjenjivanje dodjeljuje se slijedeće: 

- 10 bodova  -  ako su  rad i učinkovitost 

službenika ili namještenika najviše kvalitete te 

osiguravaju najbolje i jedinstveno izvršavanje 

- 8 bodova   -  ako su rad i učinkovitost 

službenika ili namještenika osobito dobri i osiguravaju 

prvorazredno izvršavanje službe 

- 6 bodova  -   ako su rad i učinkovitost 

prosječne kvalitete i osiguravaju pouzdano obavljanje 

službe (standardno izvršavanje poslova radnog mjesta) 

- 3 boda    - ako rad i učinkovitost službenika ili 

namještenika osiguravaju najmanju moguću mjeru 

prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u 

obavljanju službe 

- 1 bod - ako su rad i učinkovitost službenika ili 

namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te 

nisu dovoljni da osiguraju pouzdano i prihvatljivo 

obavljanje službe. 

Članak 7. 

Ocjenjivanje se provodi na temelju zbroja bodova 

dodijeljenih prema članku 6. ove Odluke, tako: 

- da se službenik ili namještenik koji ostvari 

najmanje 144 boda, ocjenjuje ocjenom „odličan“ 

- da se službenik  ili namještenik koji ostvari od 

112 do 143 boda, ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“ 

- da se službenik ili namještenik koji ostvari od 

72 do 111 bodova, ocjenjuje ocjenom „dobar“ 

- da službenik ili namještenik koji ostvari od 32 

do 71 boda, ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“ 

- da se službenik ili namještenik koji ostvari 

manje od  32 boda, ocjenjuje ocjenom „ ne 

zadovoljava“. 

Članak 8. 

Službenici i namještenici za natprosječne rezultate u 

radu, a ocjenjeni su ocjenom „odličan“ mogu ostvariti 

dodatak za uspješnost u radu sukladno odluci 

općinskog načelnika i pravilnika o kriterijima 

utvrđivanja natprosječnih rezultata rada koji donosi 

općinski načelnik. 

Članak 9. 

Kada službenik ili namještenik zbog zakonom 

propisanih razloga nije ocijenjen za pojedinu godinu, o 

tome se sastavlja bilješka, koju potpisuju ocjenjivač i 

službenik ili namještenik. 

Članak 10. 

Rješenje o ocjenjivanju te bilješka iz članka 9. ove 

odluke unose se u osobni očevidnik službenika i 

namještenika. 

Članak 11. 

U sklopu svojih usmjerivačko-nadzornih ovlasti, 

općinski načelnik osigurava dosljednu i ujednačenu 

primjenu odredaba ove Odluke od strane svih 

ocjenjivača. 

Članak 12. 

Kada ocjenjivač, zbog toga jer se kratko nalazi na 

svojoj dužnosti ili zbog drugih razloga, smatra da nije u 

mogućnosti u potpunosti ocijeniti rad službenika ili 

namještenika, prije sastavljanja prijedloga ocjene 

savjetovat će se sa sadašnjim i / ili prijašnjim 

nadređenim službenikom ili prijašnjim ocjenjivačem 

službenika čiji se rad ocjenjuje.  

Članak 13. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 

o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja 

službenika i namještenika (Službeni vjesnik 

Vukovarsko – srijemske županije 07/09, KLASA: 026-

04/15-50/01; URBROJ: 2188/10-02-15-17, od 24. 

ožujka 2015., te KLASA: 026-04/18-32/01; URBROJ: 

2188/10-02-18-10, od 29. svibnja 2018. ). 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 026-02/21-31/08 

URBROJ: 2188/10-02-21-01 

Stari Jankovci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Boris Dragičević, bacc.ing. agro. 
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                       KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE BROJ BODOVA 

STRUČNO ZNANJE POKAZANO  U OBAVLJANJU POSLA  

Poznavanje i pridržavanje propisa  

Poznavanje i pridržavanje pravila struke  

Poznavanje drugih sadržaja potrebnih 

za uspješno obavljanje poslova 

 

Stručno usavršavanje - inicijativnost i rezultati  

Samostalnost u radu  

UČINKOVITOST I KVALITETA RADA  

Samoinicijativnost  

Kreativnost  

Odgovornost  

Kvaliteta obavljenih poslova  

Opseg obavljenih poslova  

Izrada službenih pismena  

Odnos prema nadređenima i prema suradnicima, 

pružanje kolegijalne pomoći, sposobnost rada u grupi 

 

Odnos prema strankama i drugim korisnicima usluga  

POŠTOVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI  

Izvršavanje naloga, poštovanje radnog vremena 

i drugi segmenti radne discipline 

( nije ograničeno samo na formalne povrede službene dužnosti) 

 

Poštovanje normi  Etičkog kodeksa  

Zaštita privatnosti i drugi oblici profesionalne diskrecije  

UKUPNO BODOVA  

OCJENA:  

 

S prijedlogom ocjene službenik/namještenik je upoznat u okviru razvojno-ocjenjivačkog razgovora obavljenog 

dana____________________, 

 te izjavljuje da je/nije suglasan s navedenim prijedlogom. 

Ako službenik/namještenik nije suglasan s  prijedlogom ocjene, ocjenjivač: 

- ostaje  pri prijedlogu ocjene, 

- mijenja prijedlog ocjene, tako da_______________________________ . 

S izmijenjenim prijedlogom ocjene službenik/namještenik je/nije suglasan. 

 

Službenik/namještenik koji je suglasan s prijedlogom ocjene, traži/ne traži sastavljanje zapisnika o razvojno 

usmjerivačkom razgovoru. 

 

Potpis službenika/namještenika: 

 

_____________________ 

 

 

     Potpis ocjenjivača:___________________________ 
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Temeljem članka 25. stavka 8. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 

20/18, 115/18 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Stari 

Jankovci (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske 

županije, broj: 5/13., 2/18, 3/20.), Općinsko vijeće 

Općine Stari Jankovci na 31. sjednici, donosi 

 

PROGRAM 

korištenja sredstava od naknade za promjenu 

namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2021. g. 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje 

sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2021. g., koja su prihod 

proračuna jedinica lokalne samouprave u iznosu od 

30% od ukupnih prihoda od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Stari 

Jankovci. 

Članak 2. 

Očekivani prihod od naknade za promjenu namjene za 

poljoprivredno zemljište za 2021. g., u visini od 

7.000.00 kuna, utrošit će se u svrhu okrupnjavanja i 

povećavanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, a u 

skladu s namjenom utvrđenom u članku 25. stavku 7. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske 

županije“. 

 

KLASA: 026-04/21-31/07 

URBROJ:  2188/10-02-21-01 

Stari Jankovci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Boris Dragičević, bacc.ing. agro. 
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ANALIZA STANJA 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

na području Općine 
Stari Jankovci za 2020. godini 

 Godišnjom analizom stanja sustava civilne zaštite  
prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje 

novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i 
sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava 

civilne zaštite, analizira financiranje sustava i realizacija svih 
drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova 

razvoja sustava civilne zaštite. 
 
 

 

Stari Jankovci, 
veljača  2021. 

Općina Stari Jankovci 
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Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 
82/15., 118/18. i 31/20.) i članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci (»Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije« broj 05/13., 2/18. i 3/20.), Općinsko vijeće Općine Stari 
Jankovci, na 31. sjednici, usvojilo je 
 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
na području Općine Stari Jankovci za 2020. godinu 

 
 

UVOD 

Temeljem gore navedenog Zakona definirano je da predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja Godišnju analizu 
sustava CZ-a. 

Tijekom mandatnog razdoblja na godišnjoj razini provode se analize stanja sustava 
civilne zaštite kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava civilne zaštite 
za svaku godinu do kraja mandatnog razdoblja. 

Godišnjom analizom stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije 
ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos 
nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, 
analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja 
za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite. 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite svih sudionika u slučaju velikih nesreća i katastrofa koje nadilaze mogućnosti 
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je civilna zaštita redovna djelatnost. Jedinice 
lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, 
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu. 

Treba istaknuti kako su svi čimbenici sustava civilne zaštite u 2020. godini učinili 
pozitivne pomake u organizaciji i provedbi zadaća civilne zaštite i ovom analizom 
prikazano je stanje sustava civilne zaštite na području Općine kao i poduzete aktivnosti 
tijekom promatranog razdoblja. 
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1. PLANSKI DOKUMENTI 

Planski dokumenti u području civilne zaštite izrađuju se na temelju Procjene rizika 
od katastrofa za Republiku Hrvatsku i Procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari 
Jankovci, na temelju propisa koje predlaže ili donosi Državni zavod za radiološku i 
nuklearnu sigurnost te na temelju odredbi Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima 
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN broj 49/17.) 

Planski dokumenti u području civilne zaštite su slijedeći: 

– Plan djelovanja civilne zaštite Općine Stari Jankovci 

– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stari Jankovci 

– Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Stari Jankovci, i  

– Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stari Jankovci s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje. 

1.1. Procjena rizika i Plan djelovanja civilne zaštite 

Procjena rizika od velikih nesreća 

Procjena rizika od velikih nesreća za područja Općine Stari Jankovci polazni je 
dokument za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenja 
zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.  

Na temelju članka članak 17. stavak 3. alineja 7.  Zakona o sustavu CZ-a (NN broj 
82/15., 118/18. i 31/20.) i članak 64. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 
donošenja (NN broj 49/17.) izvršeno je ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Stari Jankovci. 

Plan djelovanja civilne zaštite 

To je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera 
civilne zaštite Općine kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje 
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama, te načelnika Općine koji rukovodi 
Stožerom CZ-a. Time je to osnovni dokument za reagiranje i postupanje Općine u cilju 
poduzimanja preventivnih mjera, reagiranja u dešavanju te ublažavanju štetnih posljedica 
događaja, spašavanja ljudi, imovine i okoliša te asanacije terena.  

Na temelju članka članak 17. stavak 3. alineja 7.  Zakona o sustavu CZ-a (NN broj 
82/15., 118/18. i 31/20.) i članak 64. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 
donošenja (NN broj 49/17.) izvršeno je ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite za 
područje Općine Stari Jankovci. 

1.2. Odluke  

Na temelju članka 7., stavka 4. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi 
operativnih snaga sustava civilne zaštite („NN“ broj 49/16.) i članka 47. stavka 3. Statuta 
Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 05/13., 
2/18. i 3/20.) načelnik Općine 25. rujna 2020. godine donio je Odluku o pripremi i 
provedbi terenske vježbe dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite na lokalnoj 
razini KLASA: 026-04/20-122/01, URBROJ: 2188/10-02-20-1. 
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2. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

Operativne snage civilne zaštite određene su Odlukom o određivanju operativnih 
snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Stari Jankovci, a 
na osnovu Procjene i to: 

1. Stožer civilne zaštite Općine Stari Jankovci, 

2. Postrojbe vatrogastva: 
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Jankovci, 
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Slakovci, 
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Jankovci, 

3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Stari Jankovci, 

4. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu 

2.1. Stožer civilne zaštite Općine Stari Jankovci 

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje 
djelovanje operativnih snaga sustava CZ-a u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite Općine Stari Jankovci tijekom 2020. godine održao je 4 sjednice 
i to 2 redovite sjednice i 2 elektroničke sjednice. Na prvoj sjednici, u siječnju, razmatrani su 
prijedlozi Analize stanja sustava CZ-a za 2019., Godišnji plan razvoja za 2020. i Plan vježbi 
za 2020. Na drugoj sjednici, u ožujku, razmatrano je trenutno stanje vezano za Koronavirus, 
privremena zabrana prelaska preko graničnih prijelaza RH-a te mjere i postupci u 
narednom periodu.  

Na 1. elektroničkoj sjednici u travnju razmatrane su Izmjene i dopune Poslovnika o 
radu Stožera a vezano za omogućavanje provođenja elektroničke sjednice, Plan operativne 
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Stari Jankovci, dok se na 2. 
elektroničkoj sjednici razmatrao Prijedlog izmjene Plana vježbi civilne zaštite za 2020. 
godinu. 

Radi izvanredne situacije vezano za širenje novog koronavirusa COVID-19, 
prevencije daljnjeg širenja i zaštite stanovništva te kontinuiranog praćenja uputa Stožera 
civilne zaštite RH-a i ostalih nadležnih tijela aktiviran je i stavljen u funkciju Stožer CZ-a 
Općine Stari Jankovci dana 19. ožujka 2020. godine s ciljem pravovremene pripreme za 
izvršavanje zadaća na razini Općine.  

Stožer je radio u sjednicama, putem elektroničkog dopisivanja i telefonskih 
konzultacija. Ukupno je doneseno 211 klasificiranih dokumenata (Odluka, Preporuka, 
Uputa, Analiza, Izvješća, Odobrenja) te 60 ostalih dokumenata. 

Suradnja se odvijala s Stožerom CZ-a Vukovarsko-srijemske županije i Službom 
civilne zaštite Vukovar. Područje suradnje je bilo vezano za postupanja zbog ubrzanog 
širenja i pojačanog rizika prijenosa bolesti COVID-19. Sve Odluke, Upute, Preporuke i 
rokovi izvršenja zadaća su nam dostavljane e-poštom putem ŽC 112. 

Sukladno Odluci Stožera CZ-a RH-a, načelnik Stožera CZ-a Općine 23. ožujka 2020. 
godine donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u 
Republici Hrvatskoj KLASA: 810-06/20-01/01, URBROJ: 2188/10-01-20-7 i uvođenje 
Propusnica radi povećanog rizika od prijenosa bolesti COVID-19 i smanjena mogućnosti 
daljnjeg širenja bolesti. 
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Od 23. ožujka 2020. godine Propusnice za izlazak s područja prebivališta ili stalnog 
boravišta izdavale su se po Mjesnim odborima, a od 30. ožujka 2020. godine Propusnice su 
se izdavale samo u zgradi Općine Stari Jankovci. Od 2. travnja 2020. godine počelo se s 
izdavanjem e-Propusnica. 

Ukupan broj izdanih svih Propusnica iznosio je 2388 Propusnica. 

  2.2. Postrojbe vatrogastva Općine Stari Jankovci 

Na području Općine organizirane su i djeluju slijedeće operativne vatrogasne snage: 
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Jankovci 
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Slakovci 
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Jankovci 

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od 
požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i 
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i 
drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. 

Vatrogastvo kao temeljna žurna služba organizirano je kao mreža vatrogasnih 
postrojbi operativno uvezanih preko Županijskog centra 112 Vukovar. 

Na području Općine nije organizirana Vatrogasna zajednica Općine pa tako nema ni 
organizirano Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Općine kao koordinativno tijelo koje u 
području civilne zaštite koordinira poslove spašavanja, gašenja i tehničkih intervencija. 

U Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Općine Stari Jankovci ukupno je 163 
punoljetna člana koji se mogu upotrijebiti kod civilne zaštite odnosno u sprječavanju, 
ublažavanju, te otklanjanju posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća, a struktura 
punoljetnih članova je slijedeća: 

Rbr 
VRSTA 

ČLANSTVA 
DVD STARI JANKOVCI DVD SLAKOVCI DVD NOVI JANKOVCI UKUPNO 

1. Operativni 20 20 10 50 

2. Izvršni 26 23 15 64 

3. Pričuvni 10 15 10 35 

4. Veterani 4 7 3 14 

SVEUKUPNO: 60 65 38 163 

Uvidom u raspoložive podatke utvrđeno je da Dobrovoljna vatrogasna društva na 
području Općine Stari Jankovci raspolažu osim opreme za protupožarnu zaštitu i 
značajnijim materijalnim sredstvima za civilnu zaštitu.  

Rbr NAMJENA VOZILA MARKA I TIP VOZILA 
GODINA 

PROIZVODNJE 

DVD STARI JANKOVCI 

1. Vatrogasna autocisterna FAP 2226 1984. 

2. Navalno vozilo - malo IVECO 50-16 1984. 

3. Tehničko vozilo IVECO 50-16 1986. 

DVD SLAKOVCI 

4. Navalno vozilo Mercedes 1984. 

5. Vatrogasna vozilo STYER 13S23 1989. 

6. Vozilo za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme Opel Vivaro 2016. 
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Rbr NAMJENA VOZILA MARKA I TIP VOZILA 
GODINA 

PROIZVODNJE 

DVD NOVI JANKOVCI 

7. Navalno vozilo MAGIRUS 1983. 

8. Vozilo za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme MERCEDES Vito 2008. 

Vatrogasne postrojbe su sve zadaće koje su pred njih postavljene efikasno i 
profesionalno obavile što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području 
Općine Stari Jankovci. 

Zbog novonastale situacije a vezano za širenje novog koronavirusa COVID-19 u 
2020. godini nisu provođena osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca dok su redovito 
obavljani preventivni liječnički pregledi operativnih članova. Rad sa članstvom se provodio 
u smanjenom obliku dok rad posvećen vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim 
operativnim vatrogascima uopće se nije provodio 

Odlukom o postupanju načelnika Stožera CZ-a Općine, Klasa: 810-06/20-01/01, 
Urbroj: 2188/10-01-20-3 od 21. ožujka 2020. godine zbog ubrzanog širenja i pojačanog 
rizika prijenosa bolesti COVID-19 i uvođenja protuepidemijskih mjera strogog 
ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može 
istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, uključena su Dobrovoljna vatrogasna 
društva s područja Općine radi ispomoći policijskim službenicima. Ispomoć je vršena 
patroliranjem naseljenim mjestima dva puta na dan s dva vatrogasca koristeći vatrogasno 
vozilo DVD-a. 

U navedenoj zadaći, koja je trajala 17 dana, ukupno je bilo uključeno 102 vatrogasca 
koji su ukupno ostvarili 306 sati angažmana. 

Temeljem Odluke načelnika Općine Stari Jankovci Klasa: 026-04/20-122/01, Urbroj: 
2188/10-02-20-1 od 25. rujna 2020. godine DVD Slakovci i DVD Stari Jankovci  proveli su 
Pokaznu vježbu sustava civilne zaštite „Spašavanje unesrećenih i gašenje požara na vozilu 
nakon prometne nesreće“ radi podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga 
vatrogastva te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite Općine Stari Jankovci, postizanje 
spremnosti, obučenosti opremljenosti i koordinacije sustava civilne zaštite kroz praktični 
primjer spašavanja, primjene sredstva prve pomoći i sredstva za gašenje požara.  

Općina Stari Jankovci je bila organizator vježbe civilne zaštite u suradnji sa Službom 
civilne zaštite Vukovar, Policijskom postajom Vinkovci s ispostavom Markušica i Domom 
zdravlja - Ambulantom Slakovci. 

Vježba je provedena na raskrižju ceste DC46 (Vinkovci-Tovarnik) Ulica braće Radića 
i DC537 (Slakovci-Otok) Ulica Petra Preradovića u Slakovcima i sudjelovalo je ukupno 19 
vatrogasaca s tri vozila. Vježba je ocjenjena kao uspješno provedena. 

2.3. Postrojbe civilne zaštite Općine Stari Jankovci 

Zbog ubrzanog širenja i pojačanog rizika prijenosa bolesti COVID-19 i uvođenja 
protuepidemijskih mjera strogog ograničavanja nisu provođena smotriranja i obuke 
postrojbi CZ-a Općine. 

2.3.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene 

Postrojba je osnovana Odlukom Općinskog vijeća i prema strukturi sastoji se od 
upravljačke skupine i 2 operativne skupine i ukupno broji 20 pripadnika. 

Upravljačka skupina sastoji se od 2 pripadnika, I. operativna skupina sastoji se od 8 
pripadnika (4 pripadnika iz Starih Jankovaca i 4 pripadnika iz Novih Jankovaca), a II. 
operativna skupina sastoji se od 10 pripadnika (3 pripadnika iz Slakovaca, 4 pripadnika iz 
Orolika i 3 pripadnika iz Srijemakih Laza). 
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Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana je za provođenje mjere civilne 
zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, 
zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

Postrojba će primarno djelovati na području Općine, a iznimno može se koristiti i za 
djelovanje na području Republike Hrvatske. 

2.3.2. Povjerenici civilne zaštite 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik sudjeluju u pripremanju građana za 
osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju 
obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i 
provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju 
zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o 
znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o 
propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite 

Radi operativnog djelovanja mobilizirano je svih pet povjerenika civilne zaštite 
Nalozima za mobilizaciju načelnika Općine 20. ožujka, radi kontrole društvenih okupljanja, 
rada u trgovini, uslužnim djelatnostima i održavanju sportskih i kulturnih događanja i 
dječjih igrališta, uz predviđeno vrijeme mobilizacije do daljnjeg.  

Za provedbu nadzora provođenja mjera ustrojena je evidencija obilazaka, a objekti 
koji su bili predmet nadzora kontrolirani su najmanje dva puta dnevno te su pojačane 
kontrole obuhvaćale 43 objekta, i to 13 trgovina, 6 ugostiteljskih objekata, jedna 
slastičarnica, jedna benzinska pumpa, jedna pekara, 5 nogometnih igrališta, 5 dječjih 
igrališta, 7 crkava i 6 groblja. 

Mjere pojačane kontrole počele su se provoditi 20. ožujka 2020. godine, a provode 
se i danas ali u umanjenom obimu. Od 6. travnja 2020. u provođenje nadzora uključen je i 
komunalni redar Općine. 

Radi povećanog rizika od prijenosa bolesti COVID-19 i smanjena mogućnosti 
daljnjeg širenja bolesti i zabrane napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka od 23. do 
30. ožujka povjerenici civilne zaštite izdavali su Propusnice za izlazak s područja 
prebivališta ili stalnog boravišta po Mjesnim odborima.  

2.3.3. koordinatori na lokaciji 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te 
u suradnji s nadležnim Stožerom CZ-a usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 
načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Pregled koordinatora prikazan je u tablici. 

Rbr DUŽNOST IME I PREZIME MJESTO STANOVANJA 

STARI JANKOVCI 

1. Koordinator Danijel Lučić Stari Jankovci, Braće Radića 7 

2. Koordinator Tanja Vidović Stari Jankovci, Cvjetna 1 

NOVI JANKOVCI 

3. Koordinator   

SLAKOVCI 

4. Koordinator Krešimir Dikonić Slakovci, P. Preradovića 24 

5. Koordinator Ivan Draženović Slakovci, P. Preradovića 71 
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SRIJEMSKE LAZE 

6. Koordinator Predrag Manojlović Srijemske Laze, B. Nušića 24 

OROLIK 

7. Koordinator Budimir Pavić Orolik, I. L. Ribara 4 

Na temelju članka 3. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN broj 69/16.) radi operativnog djelovanja 
mobilizirano je dva povjerenika civilne zaštite Nalozima za mobilizaciju načelnika Općine 
23. ožujka a vezano za ispomoć u izdavanju Propusnica za ulazak i izlazak s područja 
prebivališta ili stalnog boravišta 

Sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada Operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16.) i članka 3. stavak 4. istog, a vezano za prestanak potrebe za 
operativnim djelovanjem pojedinih mobiliziranih kapaciteta Operativnih snaga sustava 
civilne zaštite Nalogom za demobilizaciju načelnik Općine 14. travnja izvršio je 
demobilizacija jednog koordinatora na lokaciji, a 18. svibnja drugog. 

2.4. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, 
od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o 
načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno 
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite Općine 
Stari Jankovci te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera 
i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Pravne osobe od interesa za sustav CZ-a na području Općine Stari Jankovci su: 
1. PZ Jankovci, Stari Jankovci, Vinkovačka 15 
2. PZ Urod, Srijemske Laze, Branka Radičevića l5 
3. PZ Slakovci, Slakovci, Petra Preradovića 44 
4. Eko Jankovci d. o. o., Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 13 

Na temelju članka 27. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16.) Nalogom za mobilizaciju načelnik 
Općine 23. listopada mobilizirao je Eko Jankovci d. o. o. (jedna osoba i jedno motorno 
vozilo) za potrebe provođenja nadzora provođenja protuepidemijskih mjera dok traje 
samoizolacija komunalnog redara u trajanju od 10 dana. 
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3. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Iz Proračuna Općine Stari Jankovci za 2020. godinu po pozicijama koje su od 
interesa za sustav civilne zaštite i u provođenju aktivnosti civilne zaštite pravnih osoba, 
službi i udruga koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima civilne zaštite 
izdvojena su određena financijska sredstva.   

Rbr. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 
PLANIRANO 
U 2020. (kn) 

REALIZIRANO  
U 2020. (kn) 

NA ŠTO JE 
UTROŠENO 

CIVILNA ZAŠTITA 

1. 

Razdjel 002 

Glava 00201 

Program 2004 

A200402 

Program: 
Organiziranje i 
provođenje 
zaštite i 
spašavanja 
Aktivnost: 
Zaštita i 
spašavanje 

Pregledi i održavanje 
protupožarne opreme 

7.000,00 6.347,50  

Provođenje programa i  
poslova CZ-a 

16.000,00 
 

1.500,00 

Vježba i 
Izrada plana 
djelovanja u 

području 
prirodnih 
nepogoda 

Ažuriranje i izrada vježbi 
operativnih snaga 

4.000,00 7.300,00 Vježba CZ 

Revizija i izrada  
Planova PPZ i CZ-a 

1.000,00 1.500,00 
Ugovor o 

djelu 

Naknada za rad stožera 10.000,00 10.615,45  

Oprema za protupožarnu zaštitu 5.000,00 0,00  

UKUPNO: 43.000,00 27.262,95  

VATROGASTVO 

2. 

Razdjel 002 

Glava 00201 

Program 2004 

A200401 

Program: 
Organiziranje i 
provođenje 
zaštite i 
spašavanja 
Aktivnost: 
Tekuće 
donacije - DVD 

Tekuće donacije Dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima 

 .  

– DVD Stari Jankovci 176.000,00 211.344,39 Kupovina 
opreme, 

registracija 
m/v, 

liječnički 
pregledi, 

tekuće 
poslovanje 

– DVD Slakovci            176.000,00 211.344,39 

– DVD Novi Jankovci 88.000,00 105.672,20 

UKUPNO: 440.000,00 528.360,98  

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CZ-a: 483.000,00 554.123,93  
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4. ZAKLJUČAK 

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) operativne 
snage sustava civilne zaštite udovoljavaju potrebama Općine Stari Jankovci. Sve operativne snage 
sustava civilne zaštite (Stožer CZ, operativne snage vatrogastva, postrojba i povjerenici CZ te 
pravne osobe u sustavu civilne zaštite) ustrojene su na način da mogu pružiti kvalitetnu 
pravovremenu pomoć stanovnicima Općine Stari Jankovci.   

Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani 
zakonom i podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost 
na zadovoljavajućoj razini. Vatrogasne postrojbe su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje 
organizirana snaga u sustavu civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci.  

Potrebno je sustavno ulagati u podizanju obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na 
području Općine Stari Jankovci.  

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne 
zaštite ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Godišnjem planu razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Stari Jankovci za 2021. godinu. 

 
KLASA: 026-02/21-31/05 
URBROJ: 2188/10-01-21-01 

Stari Jankovci, 22. veljače 2021. godine 
 
 

 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Dragičević, bacc. ing. agr. 
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GODIŠNJI PLAN RAZVOJA 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

na području Općine 
Stari Jankovci za 2021. godinu 

Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stari Jankovci za 
2021. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s planovima 
njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat 

misije i razvojne vizije sa konačnim ciljevima.  

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, 
suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te 
projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 

odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 

 

Stari Jankovci, 
veljača  2021. 

Općina Stari Jankovci 
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Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 
82/15., 118/18. i 31/20.) i članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci (»Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije« broj 05/13., 2/18. i 3/20.), Općinsko vijeće Općine Stari 
Jankovci, na 31. sjednici, usvojilo je 

 
 
 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
na području Općine Stari Jankovci za 2021. godinu 

 
 
 

UVOD 

Temeljem gore navedenog zakona definirano je da predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja Godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci, 
a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, 
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stari 
Jankovci, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi, Stožera 
civilne zaštite) donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Stari Jankovci za 2021. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja). 

Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stari Jankovci za 2021. godinu sadrži 
pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario 
željeni rezultat misije i razvojne vizije sa konačnim ciljevima. 

Cilj svakog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih, 
infrastrukturalnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja 
ugroza i vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. Plan razvoja treba krenuti od postojeće situacije i 
ključnih problema gdje se nužno trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući 
sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje željenog cilja. 

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa 
mogućnostima financijskih sredstava u Proračunu Općine Stari Jankovci koji će se odvojiti 
za sve subjekte u sustavu civilne zaštite a za promatrano razdoblje. 

U cilju ostvarivanja prava i obveza u području civilne zaštite, utvrđuje se Plan 
razvoja sustava CZ na području Općine Stari Jankovci u navedenom periodu, a odnosi se na 
slijedeće: 

1. PLANSKI DOKUMENTI 

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15., 118/18. i 31/20.) utvrdio je 
jedinicama lokalne samouprave izradu planskih dokumenata, sa ciljem usklađenog 
djelovanja raspoloživih resursa  u odgovoru na velike nesreće i katastrofe. 

Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se prije svega vlastitim 
snagama i sredstvima zaštiti stanovništvo i sva materijalna dobra na prostoru Općine 
potrebno je: 

– Usvojene planske dokumente iz područja civilne zaštite kontinuirano ili najmanje 
jednom godišnje, sukladno promjenama u normativnom području, Procjeni rizika ili 
metodološkim promjenama, usklađivati, 
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– Postupak usklađivanja provodi se na dva načina: 
1. redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata koje, što 

se tiče procedure, ne implicira identičan postupak kao prilikom njihovog 
usvajanja, ali se o provedenom postupku vodi službena zabilješka 

2. suštinske promjene u njihovom sadržaju, na temelju promjena u normativnom 
području, stanja u prostoru i povećanja urbane ranjivosti, koje zahtijevaju 
intervencije u drugim planskim dokumentima iste ili niže hijerarhijske razine i 
koje obuhvaćaju potrebu postupanja u postupku identičnom kao u postupku 
prilikom njihovog usvajanja (izrada-revizija Procjene rizika jednom u tri 
godine). 

Izvršitelji zadatka: JUO, Radna skupina za reviziju Procjene rizika 

Sudjelovatelji: Stožer CZ-a 

Rok provedbe: 31. kolovoza 2021. godine 

2. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

Osnovni nositelj izgradnje sustava civilne zaštite je Općina. To proizlazi iz činjenice 
što se na području Općine odvija cjelokupan život i rad stanovništva. Prema tome sustav 
civilne zaštite Općine mora biti na tom nivou da može adekvatno odgovoriti u svim 
slučajevima prirodne i druge nesreće. Operativne snage civilne zaštite na području Općine 
Stari Jankovci treba osposobiti tako da mogu uspješno izvršavati zadatke civilne zaštite 
stanovništva i materijalnih dobara i u najtežim uvjetima.  

2.1. Stožer civilne zaštite Općine Stari Jankovci 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu 
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija 
plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Održati sjednice Stožera civilne zaštite najmanje 2 puta godišnje, a po potrebi i više, 
kako bi se pravovremeno izvršile pripreme za moguće ugroze, odnosno izvršile sve 
Zakonom predviđene zadaće i naputci Službe civilne zaštite Vukovar. 

Za Stožer civilne zaštite Općine Stari Jankovci potrebno osigurati konstantno 
usavršavanje te dolazak na osposobljavanje onih članova Stožera civilne zaštite koji do 
sada isto nisu prošli. Osposobljavanje će organizirati i provesti Nastavno nacionalno 
središte civilne zaštite i Služba civilne zaštite Vukovar.  

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je 
kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima. 

Izvršitelji zadatka: Načelnik Stožera CZ-a 

Sudjelovatelji: Ministarstvo, članovi Stožera CZ-a 

Rok provedbe: U toku 2021. godine 

2.2. Postrojbe vatrogastva Općine Stari Jankovci 

Operativne snage vatrogastva su operativne postrojbe DVD-ova i drugi punoljetni 
članovi i oni su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih 
propisa kojima se uređuje područje vatrogastva i planovima djelovanja civilne zaštite 
Općine Stari Jankovci. 
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Neophodno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca radi što bržeg 
operativnog djelovanja, te redovito obavljati preventivne liječničke preglede. 

U organizaciji DVD-ova, a u suradnji sa Službom civilne zaštite Vukovar utvrditi 
ispravnost sustava za uzbunjivanje stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te 
čujnost sirena na području Općine Stari Jankovci. 

Izvršitelji zadatka: Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Stari Jankovci 

Sudjelovatelji: Općina Stari Jankovci, Služba civilne zaštite Vukovar 

Rok provedbe: Kontinuirano tijekom 2021. godine 

2.3. Postrojbe civilne zaštite Općine Stari Jankovci 

2.3.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene 

Do kraja provesti popunu Postrojbe civilne zaštite opće namjene, sukladno članku 
44. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15., 118/18. i 31/20.), uz ispunjenje uvjeta 
propisanih Pravilnikom o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati 
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje 
povjerenika civilne zaštite (NN 98/16. i 67/17.). 

Sve potencijalne kandidate pozvati na intervju, obavijestiti ih o pravima i obvezama 
u vezi rasporeda u postrojbu civilne zaštite, utvrdi im raspored i obavijestiti ih o 
eventualnim pravima pripadnika na druge naknade, npr. paušalne novčane naknade ili 
određene povlastice koje im se mogu dodijeliti, odnosno o određenim povlasticama 
povezanim s rasporedom u postrojbu civilne zaštite, kao npr. smanjenje komunalnog 
doprinosima, niže cijenama usluga vrtića, prednostima u dodjeli stipendija ili na neki drugi 
pogodan način vrednovati njihovo angažiranje u postrojbi CZ-a. 

Izvršitelji zadatka: JUO 

Sudjelovatelji: Stožer CZ-a, MORH Područni odjel Osijek  

Rok provedbe: Kontinuirano tijekom 2021. godine 

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite 
potrebno je izvršiti osposobljavanje članova postrojbe CZ-a tako da se izvršiti smotriranje i 
upoznavanje članova postrojbe sa Procjenom rizika i Planom djelovanja civilne zaštite te 
njihovim obvezama koje proizlaze iz navedenih planskih dokumenata.  

Izvršitelji zadatka: Stožer CZ-a 

Sudjelovatelji: JUO 
 

Rok provedbe: U toku godine 

2.3.2. Povjerenici civilne zaštite 

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite 
potrebno je izvršiti osposobljavanje povjerenika i njihovih zamjenika kroz smotriranje i 
upoznavanje sa Procjenom rizika i Planom djelovanja civilne zaštite te njihovim obvezama 
koje proizlaze iz navedenih planskih dokumenata. 

Izvršitelji zadatka: Stožer CZ-a 

Sudjelovatelji: JUO 
 

Rok provedbe: U toku godine 
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2.3.3. Koordinator na lokaciji 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 
načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite 
potrebno je izvršiti osposobljavanje kroz smotriranje i upoznavanje sa Procjenom rizika i 
Planom djelovanja civilne zaštite te njihovim obvezama koje proizlaze iz navedenih 
planskih dokumenata. 

Izvršitelji zadatka: Načelnik Stožera CZ-a 

Sudjelovatelji: JUO 

Rok provedbe: U toku godine 

2.4. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

U prvome redu to su pravne osobe koje se u svom redovnom djelovanju ne bave 
civilnom zaštitom ali se mogu brzo transformirati u svojevrsnu snagu koja aktivno djeluje u 
kriznoj situaciji i služi kao drugi val pomoći nakon žurnih službi.  

Potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u 
sustavu civilne zaštite i uspostaviti komunikacija oko pravovremenog izvještavanja o 
nadolazećim opasnostima te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i 
katastrofa. 

Izvršitelji zadatka: JUO 

Sudjelovatelji: Stožer CZ-a 

Rok provedbe: U toku godine 

3. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

Suradnju ostvariti u cilju razmjene iskustava, podataka, znanja i vještina sa 
odgovarajućim institucijama radi podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva, 
imovine, te eko-sustava.  

U okviru Općine Stari Jankovci te i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i 
usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko 
djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.  

Nastaviti suradnju s Službom civilne zaštite Vukovar s ciljem jačanja i usavršavanja 
operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci.   

Izvršitelji zadatka: Stožer CZ-a 

Sudjelovatelji: JUO 

Rok provedbe: U toku godine 

Dostaviti županiji podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga 
zaprimljene od strane operativnih snaga te podatke koje su u obvezi samostalno izraditi 
(postrojba opće namjene, povjerenici, teklići, pravne osobe i stožer). 

Izvršitelji zadatka: JUO 

Sudjelovatelji: Stožer CZ-a 

Rok provedbe: 30. studeni 2021. godine 
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4. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Cilj financiranja je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne 
zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 
operativnih snaga. Stoga će biti u Proračunu Općine Stari Jankovci za 2021. godinu, u 
skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke:  

Rbr. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 
PLANIRANO 
U 2021. (kn) 

PROJEKCIJA 
2022. (kn) 

PROJEKCIJA 
2023. (kn) 

CIVILNA ZAŠTITA 

1. 

Razdjel 002 

Glava 00201 

Program 2004 

A200402 

Program: 
Organiziranje i 
provođenje 
zaštite i 
spašavanja 
Aktivnost: 
Zaštita i 
spašavanje 

Pregledi i održavanje 
protupožarne opreme 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Provođenje programa i  
poslova CZ-a 

16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Ažuriranje i izrada vježbi 
operativnih snaga 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Revizija i izrada  
Planova PPZ i CZ-a 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Naknada za rad stožera 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Oprema za protupožarnu zaštitu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

UKUPNO: 43.000,00 43.000,00 43.000,00 

VATROGASTVO 

2. 

Razdjel 002 

Glava 00201 

Program 2004 

A200401 

Program: 
Organiziranje i 
provođenje 
zaštite i 
spašavanja 
Aktivnost: 
Tekuće 
donacije - DVD 

Tekuće donacije Dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima 

   

– DVD Stari Jankovci 136.000,00 136.000,00 136.000,00 

– DVD Slakovci 136.000,00 136.000,00 136.000,00 

– DVD Novi Jankovci 68.000,00 68.000,00 68.000,00 

UKUPNO: 340.000,00 340.000,00 340.000,00 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CZ-a: 383.000,00 383.000,00 383.000,00 

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stari Jankovci za 2021. godinu 
stupa na snagu osmi dan od dana objave, a objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko 
– srijemske županije, no primjenjivati će se od 1. siječnja 2021. godine. 

KLASA: 026-02/21-31/05 
URBROJ: 2188/10-01-21-02 
Stari Jankovci, 22. veljače 2021. godine 

  

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris  Dragičević, bacc.ing.agro. 
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OPĆINA STARI JANKOVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Na temelju stavak 3. članka 105. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 

65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i članka 47.  Statuta 

Općine Stari Jankovci ''Službeni vjesnik''  Vukovarsko-

srijemske županije br. 5/13, 02/18 i 03/20 ),  općinski 

načelnik Općine Stari Jankovci  donosi sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA 

V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA UREĐENJA OPĆINE STARI 

JANKOVCI 

Članak 1. 

Prihvaćaju se Nacrt konačnog prijedloga V. Izmjena i 

dopuna PPUO Stari Jankovci i Izvješće o javnoj 

raspravi i utvrđuje se Konačni prijedlog V. Izmjena i 

dopuna PPUO Stari Jankovci. 

Članak 2. 

Konačni prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUO Stari 

Jankovci  dostavit će se Javnoj ustanovi Zavodu za 

prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije 

radi davanja mišljenja. 

Članak 3. 

Nakon dobivenog mišljenja Konačni prijedlog V. 

Izmjena i dopuna PPUO Stari Jankovci dostavit će se 

Općinskom vijeću na usvajanje. 

Članak 4. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Jankovci provest 

će ovaj Zaključak. 

Članak 5. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

Članak 6. 

Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u ''Službenom 

vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 350-02/21-01/01 

URBROJ: 2188/10-02-21-18 

Stari Jankovci, 2. ožujak 2021.g. 

 

Općinski načelnik: 

Dragan Sudarević, ing.el. 
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OPĆINA STARI MIKANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 

31. Statuta Općine Stari Mikanovci ("Službeni vjesnik" 

Vukovarsko - srijemske županije br. 15/13, 6/18 i 4/20 

), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine 

Stari Mikanovci na sjednici održanoj 23. veljače 2021., 

donijelo je 

 

STATUT OPĆINE STARI MIKANOVCI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug Općine Stari Mikanovci, njezina službena 

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način 

rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način 

provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog 

djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih 

službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti 

za ostvarivanje prava i obveza Općine Stari Mikanovci 

(dalje u tekstu: Općina). 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose 

se jednako na ženski i muški rod. 

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na 

kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Stari Mikanovci 

i Novi Mikanovci. 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku 

propisanom zakonom. 

Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 

Sjedište Općine je u Starim Mikanovcima, Školska 1. 

 

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

Članak 4. 

Općina ima grb i zastavu.   

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se 

poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine. 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se 

posebnom odlukom. 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne 

Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima. 

Članak 5. 

Grb Općine je zlatna/žuta dvodijelna posuda u plavome 

na zelenom tlu. 

Članak 6. 

Zastava Općine je plave boje s bijelo obrubljenim 

grbom Općine u sredini. 

Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 

Članak 7. 

Dan Općine svečano se obilježava 26. travnja.   

 

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 8. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita 

postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled 

Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u 

području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, 

sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti.  

Članak 9. 

Javna priznanja Općine su: 

 

1. Počasni građanin Općine Stari Mikanovci 

2. Plaketa Općine Stari Mikanovci 

3. Grb Općine Stari Mikanovci 

4. Zahvalnica Općine Stari Mikanovci. 

Članak 10. 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, 

postupak dodjele te tijela koja provode postupak i 

dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom 

općinskog vijeća. 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

Članak 11. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 

gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina 

uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama 

lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 

zakonom i međunarodnim ugovorima. 

Članak 12. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 

interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 

njezino razvijanje.  

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 

donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 

odlukom općinskog vijeća. 
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Članak 13. 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji 

može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 

memorandum ili sl.). 

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge 

države objavljuje se u službenom glasilu Općine. 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 14. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 

Članak 15. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove 

lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava 

građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose 

na:  

 

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo,  

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje,  

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

- promet na svom području, 

- te ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima. 

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 

djelokruga detaljnije se uređuje odlukama općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom. 

Članak 16. 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. 

ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom 

jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 

zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 

stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće 

temeljem koje Općinski načelnik zaključuje sporazum 

o zajedničkom organiziranju poslova. Sporazumom se  

uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih 

poslova. 

Članak 17. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od 

interesa za građane na području više jedinica lokalne 

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na 

Vukovarsko - srijemsku županiju, u skladu sa njezinim 

Statutom. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA 

U ODLUČIVANJU  

Članak 18. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 

lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i 

zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 19 . 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog 

vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 

stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim 

pitanjima određenim zakonom.  

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja 

mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije 

obvezujući. 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 

referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem 

odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina 

članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik i 

najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 

birača Općine. 

Članak 20. 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. 

ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi 

opoziva općinskog načelnika.  

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva 

općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 

2/3 članova općinskog vijeća. 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora 

sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu 

prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 

opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 

mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog 

referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se 

održavaju redovni izbori za načelnika. 

Članak 21. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli 

birači predsjednik općinskog vijeća je dužno podneseni 

prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 

dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu 
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državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da 

je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 

dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti 

prijedloga. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv 

načelnika podnijeli birači, predsjednik općinskog 

vijeća dužan je postupiti kao u stavku 1. i 2. ovoga 

članka.  

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 

jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno 

ako je raspisivanje referenduma predložio općinski 

načelnik, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 

30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Članak 22. 

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela 

koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje 

referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na 

referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 

birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima 

se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili 

pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 

birači odlučivati te dan održavanja referenduma. 

Članak 23. 

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s 

prebivalištem na području Općine, odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u 

popis birača. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

Članak 24. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora 

građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 

djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim 

zakonom i Statutom.  

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka 

može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika 

općinskog vijeća i općinski načelnik. 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu 

iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana 

zaprimanja prijedloga. 

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim 

će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je 

rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti 

općinskom vijeću. 

Članak 25. 

Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana 

od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga 

Statuta. 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana 

potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u 

popis birača za čije područje je sazvan zbor građana. 

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je 

javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih 

građana. Većina nazočnih može odlučiti da je 

izjašnjavanje tajno. 

Članak 26. 

Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću 

donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 

pitanja iz djelokruga općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 

ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 

10% birača upisanih u popis birača Općine. 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima 

najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga. 

Članak 27. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih 

tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim 

tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih 

prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 

dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine 

odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti 

u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 

odnosno pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava 

se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem 

knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke 

i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s 

predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke 

komunikacije. 

 

VII. TIJELA OPĆINE STARI MIKANOVCI 

Članak 28. 

Tijela Općine su općinsko vijeće i općinski načelnik. 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 29. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru 

prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u 

skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo 

nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na 

uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u 

nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i 

zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka 

ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 

obavlja općinsko vijeće. 

Članak 30. 
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Općinsko vijeće: 

 

- donosi Statut Općine, 

- donosi Poslovnik o radu, 

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o izvršenju 

proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, 

- donosi odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda 

bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a 

uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa za  Općinu, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u 

većinskom vlasništvu Općine;  

- daje prethodne suglasnosti na statute 

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju 

nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća,   

- bira i razrješava članove radnih tijela 

Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 

zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

Članak 31. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je 

sjednici nazočna većina njegovih članova. 

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka 

o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta 

donose se većinom glasova svih članova općinskog 

vijeća. 

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova 

općinskog vijeća općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

općinskog vijeća.    

Članak 32. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je 

počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne 

primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju 

pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog 

vijeća. 

Članak 33.  

Predsjednik općinskog vijeća: 

 

- zastupa općinsko vijeće, 

- saziva i predsjedava sjednicama općinskog 

vijeća,  

- predlaže dnevni red sjednica općinskog 

vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata,  

- održava red na sjednici općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko 

vijeće, 

- brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog 

načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika i 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, 

poslovnik i druge opće akte nadležnom tijelu državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa 

izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana 

donošenja općeg akta te bez odgode isto dostavlja 

općinskom načelniku. 

Članak 34. 

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika. 

Članak 35. 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih 

izbora.  

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 

općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog 

vijeća izabranog na redovnim izborima. 

Članak 36. 

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino 

obavljanje vijećnik ne prima plaću. 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom 

odlukom Općinskog vijeća. 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
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Članak 37. 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji 

je izabran: 

 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke; 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 

- ako mu prestane prebivalište na području 

Općine, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva i 

- smrću. 

Članak 38. 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 

obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona 

nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, 

mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje 

zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik 

nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese 

pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od 

osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive 

dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od 

dana podnošenja pisanog zahtjeva. 

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih 

razloga, sukladno zakonu. 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti 

vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Članak 39. 

Vijećnik ima prava i dužnosti: 

 

- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća; 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice Vijeća; 

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 

prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge 

akata; 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 

općinskog vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom načelniku i 

zamjeniku općinskog načelnika; 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati i 

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje 

dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine. 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran 

na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 

iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog 

vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao 

tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za 

vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 

odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

općinskog vijeća.  

Članak 40. 

Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se uređuje 

način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika općinskog 

vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način 

i postupak donošenja akata u općinskom vijeću, 

postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na 

sjednicama te druga pitanja od značaja za rad općinskog 

vijeća. 

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i 

standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

potpredsjednika i članova općinskog vijeća, te 

predsjednika i članova radnih tijela općinskog vijeća u 

obavljanju njihovih dužnosti. 

 

1.1.  Radna tijela 

Članak 41. 

Radna tijela Općinskog vijeća su: 

                   -     Mandatno povjerenstvo, 

- Odbor za izbor i imenovanja, 

- Odbor za Statut i Poslovnik, 

- Odbor za financije i proračun 

- Odbor za gospodarstvo 

-     Odbor za društvene djelatnosti 

Članak 42. 

Mandatno povjerenstvo: 

 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko 

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva 

o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji 

umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku 

mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 

obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski 

uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

Članak 43. 

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 
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- izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- propise o primanjima vijećnika, te naknade 

troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. 

Članak 44. 

Odbor za Statut i  Poslovnik: 

 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 

vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 

Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 

akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u 

pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i 

prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom. 

Članak 45. 

Odbor za financije i proračun: 

 

- sudjeluje u izradi prijedloga općinskog 

proračuna 

- daje mišljenje na općinski proračun i godišnji 

obračun proračuna Općinskom vijeću prije njihovog 

donošenja,  

- nadzire izvršavanje općinskog proračuna, 

njegovih prihoda i izdataka. 

Članak 46. 

Odbor za gospodarstvo: 

 

- raspravlja o gospodarskoj situaciji na 

području Općine Stari Mikanovci i predlaže 

odgovarajuće mjere u toj oblasti. 

Članak 47. 

Odbor za društvene djelatnosti: 

 

- raspravlja o pitanjima raspoređivanja 

sredstava za društvene djelatnosti, kulturu i šport kroz 

izradu programa javnih potreba  

- raspravlja i o drugim pitanjima iz oblasti 

društvenih djelatnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća. 

Članak 48. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 

radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga općinskog vijeća, pripreme prijedloga 

odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

svezi pitanja koja su na dnevnom redu općinskog 

vijeća. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela 

utvrđuje općinsko vijeće posebnim odlukama.  

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

Članak 49. 

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. 

Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri 

godine. 

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog 

dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 

i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave 

konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika. 

 

Općinski načelnik: 

- predstavlja i zastupa Općinu, 

- priprema prijedloge općih akata, 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća, 

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 

- upravlja imovinom Općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog 

vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u 

skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim 

propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna Općine, 

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela Općine te pravima iz radnog odnosa 

službenika i namještenika, 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela, 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela 

Općine, 

- predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune, 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana, 

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona, 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti, 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova, 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 

komunalnih usluga, 
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- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u 

tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima 

je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili 

udjele u vlasništvu, 

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi 

Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

prethodnu godinu, 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o 

najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom 

odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima, 

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja 

na području Općine, 

- organizira zaštitu od požara na području 

Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 

Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine te nadzire njihov rad, 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu, 

- donosi odluku o kriterijima ocjenjivanja 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja; 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Statutom i drugim propisima. 

 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području. 

Članak 50. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih 

tijela Općine. 

Članak 51.  

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i 

to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 

siječanj-lipanj tekuće godine. 

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka općinsko 

vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o 

drugim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski 

načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći 

broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 

60 dana od dana primitka zahtjeva. 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog 

načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 

proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog 

izvješća o istom pitanju. 

Članak 52. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine: 

 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt 

općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 

zakon ili drugi propis, te zatražiti od općinskog vijeća 

da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako 

općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan 

bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo. 

Članak 53. 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je načelnik onemogućen 

obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih 

razloga spriječenosti, općinskog načelnika će 

zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će imenovati 

općinski načelnik na početku svog mandata, iz reda 

članova općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda 

članova općinskog vijeća općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje Općine i za to vrijeme 

ostvaruje prava općinskog načelnika.  

Ako iz okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi 

prestanak mandata općinskog načelnika raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje 

općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 

obavljanja dužnosti općinskog načelnika o prestanku 

razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u 

slučaju iz stavka 5. ovog članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 3. ovog članka općinski 

načelnik ili pročelnik upravnog tijela nadležan za 

službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika 

općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 5. ovog članka predsjednik 

općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestit Vladu 

Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novog općinskog načelnika.  

Članak 54. 

Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost 

obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini 

održavanja redovnih lokalnih izbora. 

Članak 55. 

Općinskom načelniku i privremenom zamjeniku 

mandat prestaje po sili zakona: 

 

- danom dostave pisane ostavke, 
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- danom pravomoćnosti sudske odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom 

je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na području 

Općine, 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i 

- smrću. 

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. 

ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 

općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela 

nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana 

o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi 

raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika. 

Članak 56. 

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan 

člankom 20. ovoga Statuta. 

 

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu 

općinskog načelnika mandat mu prestaje danom objave 

rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih 

izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg 

imenuje Vlada Republike Hrvatske. 

 

VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Članak 57. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine te obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela 

uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik 

kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski 

načelnik. 

Članak 58. 

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga 

neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i 

općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju 

propisane mjere.  

Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno 

obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna 

općinskom načelniku. 

 

Članak 59. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, 

osiguravaju se u proračunu Općine. 

 

IX. JAVNE SLUŽBE 

Članak 60. 

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina 

osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, 

društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju 

svakodnevne potrebe građana.  

Članak 61. 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 60. 

ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih 

društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba. 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih 

osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele 

Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom 

nije drukčije propisano. 

 

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE STARI 

MIKANOVCI 

Članak 62. 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini Stari Mikanovci, čine imovinu 

Općine Stari Mikanovci. 

Članak 63. 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i 

općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga 

Statuta, pažnjom dobrog domaćina. 

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik 

donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na 

temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.  

Članak 64. 

Općina ima prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine su: 

 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 

općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u 

vlasništvu Općine, 

- prihod od trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele, 

- prihodi od koncesija, 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u 

porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema 

posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 

- drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 65. 

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda 

Općine iskazuju se u proračunu Općine. 

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani 

prema izvorima iz kojih potječu. 

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom 

i uravnoteženi s prihodima. 
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Članak 66. 

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose 

se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su 

doneseni. 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci 

koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca. 

Članak 67. 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom.  

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne 

može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće 

donosi odluku o privremenom financiranju na način i 

postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje 

od prva tri mjeseca proračunske godine.  

Članak 68. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili 

povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se 

mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili 

pronalaženjem novih prihoda. 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 

dopunama proračuna po postupku propisanom za 

donošenje proračuna. 

Članak 69. 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire 

Općinsko vijeće. 

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih 

sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija. 

 

XI. AKTI OPĆINE 

Članak 70. 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim 

Statutom općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge 

opće akte.  

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 

temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 

Članak 71. 

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi 

odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to 

ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom općinskog 

vijeća. 

Članak 72. 

Radna  tijela općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke.  

Članak 73. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 

članka 70. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u 

postupku propisanom ovim Statutom. 

Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko - srijemske županije. 

Članak 74. 

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih 

akata općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka 

može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko - srijemske 

županije ili pokrenuti upravni spor. 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju 

odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih 

propisa. 

U izvršavanju općih akata općinskog vijeća 

pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene 

javne ovlasti. 

Članak 75. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavlja nadležno tijelo državne uprave. 

 

XII. JAVNOST RADA 

Članak 76. 

Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu 

pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama 

Poslovnika općinskog vijeća. 

Članak 77. 

Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim 

održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih 

akata općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na 

internetskim stranicama Općine. 

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se 

održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za 

medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata 

općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na 

internetskim stranicama Općine. 

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

osigurava se putem komunikacije s medijima i 

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama 

Općine. 

 

XIII. NADZOR ZAKONITOSTI 

Članak 78. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave, svako 

u svom djelokrugu sukladno posebnom zakonu. 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 79. 
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Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 

vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor 

za Statut i Poslovnik općinskog vijeća. 

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se 

predsjedniku općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 

odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta. 

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese 

odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može 

ponovno staviti na dnevni red općinskog vijeća prije 

isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 

rasprave o prijedlogu. 

Članak 80. 

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog 

načelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka 

tekućeg mandata. 

Članak 81. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članaka 20., 21., 53. i 55. koji stupaju na 

snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 

prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut 

Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko - srijemske županije, broj 15/13, 6/18 i 

4/20). 

 

KLASA:  012-03/21-01/16 

URBROJ: 2188/11-01-21-01 

Stari Mikanovci, 23. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 

144/20) i članka 30. Statuta Općine Stari Mikanovci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

15/13, 6/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Stari 

Mikanovci na sjednici održanoj 23. veljače 2021. 

godine donijelo je 

 

POSLOVNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STARI 

MIKANOVCI 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje način 

konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, 

obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 

dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 

donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i 

tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja te druga 

pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Stari 

Mikanovci.  

Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje 

odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na 

način, po postupku i u rokovima utvrđenim Zakonom. 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika 

Općinskog vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici 

nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Članak 3. 

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim 

izborima, vijećnici polažu prisegu. Predsjedatelj 

izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 

„Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Općinskog 

vijeća  Općine Stari Mikanovci obavljati savjesno i 

odgovorno radi gospodarskog  i socijalnog probitka 

Općine i Republike Hrvatske, te da ću se u obavljanju 

dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta 

Općine i da ću štititi pravni poredak Republike 

Hrvatske.“  

 

Predsjedatelj izgovara prisegu, a vijećnici ustaju, 

izgovaraju “Prisežem” i potpisuju izjavu o davanju 

prisege. 

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj 

sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati 

dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na 

kojoj je nazočan. 

Članak 4. 

U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata 

vijećnika prije isteka vremena na koji je izabran, 

vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika. 

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje 

kandidat s te liste koji nije izabran, a kojeg odredi 

politička stranka. 

Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više 

političkih stranaka zamjenjuje kandidat s te liste, a 

određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, 

odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga 
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dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga 

prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. 

Vijećnika izabranog na listi grupe birača zamjenjuje 

prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Ostavka i obavijest o mirovanju mandata podnosi se u 

pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan 

odredbama Statuta Općine Stari Mikanovci. 

Članak 5. 

Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje 1/3 

vijećnika, Općinsko vijeće iz reda svojih članova bira 

Mandatno povjerenstvo, koje se sastoji od predsjednika 

i dva člana. 

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici 

podnosi izvješće o provedenim izborima, o izabranim 

vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost 

vijećnika, o nastupu mirovanja mandata te  o 

zamjenicima vijećnika. 

Članak 6. 

Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje 1/3 

vijećnika, bira se Odbor za izbor i imenovanja. 

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri 

člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog 

vijeća. 

Članak 7. 

Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanja ili 1/3 vijećnika  bira se Odbor za 

Statut i Poslovnik. 

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i četiri 

člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog 

vijeća. 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 8. 

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom 

Općine Stari Mikanovci.  

Članak 9. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari 

Mikanovci dužan/na je na zahtjev vijećnika pružiti mu 

obavijesti i uvid u materijal o temama koje su na 

dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 

pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 

tijela čiji  je član, a također na zahtjev vijećnika može 

davati i  stručne obavijesti i objašnjenja koja su 

vijećniku potrebne radi potpunijeg upoznavanja i 

praćenja problema na koje nailazi u obavljanju dužnosti 

vijećnika. 

Članak 10. 

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub 

vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 

nezavisnih vijećnika. 

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana. 

Klubovi vijećnika obvezatni su o svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika  Općinskog vijeća, priložiti 

svoja pravila rada, te podatke o članovima. 

Predsjednik Općinskog vijeća brine se da se klubovima 

vijećnika  osiguraju tehnički uvjeti za rad (općinske 

prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostava 

materijala i dr.). 

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 11. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva  

potpredsjednika. 

Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Općinsko 

vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem. 

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz redova 

predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 

obliku i potvrđen potpisima vijećnika. Vijećnik može 

svojim potpisom podržati prijedlog za samo jednog 

kandidata. 

Članak 12. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se 

glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 

potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 

većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo 

predloženo više kandidata, u ponovljenom glasovanju 

sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o 

istim kandidatima se ponavlja, a ako niti u ponovljenom 

glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 

većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti. 

Između izabranih potpredsjednika vijeća, predsjednik 

Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u 

slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. 

Članak 13. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

propisana su Statutom Općine Stari Mikanovci  i ovim 

Poslovnikom. 

Članak 14. 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 

organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari 

Mikanovci. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari 

Mikanovci ima pravo i obvezu biti nazočan na 

sjednicama Općinskog vijeća. 

 

V. RADNA TIJELA 

Članak 15. 
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Radna tijela Općinskog vijeća  Općine Stari Mikanovci  

su:  

1. Mandatno povjerenstvo,  

2. Odbor za izbor i imenovanja,  

3. Odbor za Statut i Poslovnik,  

4. Odbor za financije i proračun,  

5. Odbor za gospodarstvo, 

6. Odbor za društvene djelatnosti. 

 

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za Statut i 

Poslovnik, Odbor za financije i proračun i Odbor za 

gospodarstvo imaju predsjednika i četiri člana. 

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i 6 

članova. 

Posebnim odlukama Općinsko vijeće može osnovati i 

druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz 

djelokruga Općinskog vijeća. 

Predsjednika radnog tijela imenuje Općinsko vijeće. 

Članovi Mandatnog povjerenstva, Odbora za izbor i 

imenovanja i Odbora za Statut i Poslovnik moraju biti 

iz redova vijećnika. 

U drugom radnom tijelu mora biti barem jedan vijećnik, 

dok se pri predlaganju ostalih članova mora voditi 

računa da to budu stručne osobe. 

Članak 16. 

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu radnog tijela, 

rukovodi njom i potpisuje akte donesene na radnoj 

sjednici. 

Radna tijela Općinskog vijeća  rade, odlučuju i donose 

odluke na način rada i odlučivanja Općinskog vijeća. 

Članak 17. 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 

Općinsko vijeće, a odnose se na djelokrug rada radnog 

tijela. 

Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima 

obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika  i 

Općinsko vijeće. 

Članak 18. 

Radno tijelo donosi zaključke o pitanjima o kojima 

raspravlja, većinom glasova, ukoliko je na sastanku 

nazočna većina članova. 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 19. 

Općinski načelnik nazoči sjednicama Općinskog 

vijeća. 

Općinski načelnik ili osoba koju on odredi (izvjestitelj) 

izvješćuje o točkama dnevnog reda koje su po njegovu 

prijedlogu uvrštene u dnevni rad sjednice Općinskog 

vijeća. 

Ako na raspravi nije nazočan Općinski načelnik ili 

ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo 

može, smatra li da je njegova nazočnost na sjednici 

nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 

Članak 20. 

Način i postupak opoziva Općinskog načelnika 

propisan je Statutom Općine Stari Mikanovci.  

 

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 21. 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih 

zakonom i Statutom Općine i ovim Poslovnikom 

donosi Statut Općine, Poslovnik, odluke, Proračun, 

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 

odluku o izvršenju Proračuna, pravilnik, pravila, 

povelje, programe, planove, preporuke, zaključke i 

druge opće akte.  

Općinsko vijeće donosi rješenja, zaključke i druge 

pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 

pojedinačnim stvarima.  

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, 

preporuke i mišljenja. 

Odluke i druge akte (dalje: akti) koje Općinsko vijeće 

donosi na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i 

Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 

Članak 22. 

Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća 

stavlja se pečat Općinskog vijeća. 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 

Općinskog vijeća, podrazumijeva se onaj tekst odluke 

odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici 

Općinskog vijeća. 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 

pismohrani Općine Stari Mikanovci . 

Članak 23. 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, 

odnosno odluka o izboru, imenovanju i razrješenju 

osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju 

se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka brine se 

Jedinstveni upravni odjel općine Stari Mikanovci. 

Članak 24. 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko 

vijeće jesu: vijećnik, klub vijećnika, Općinski načelnik 

i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom 

propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo 

određena tijela. 

Članak 25. 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni 

prijedlozi akata nisu podneseni u skladu s odredbama 

ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u roku 

od 15 dana  postupi u skladu s odredbama ovog 

Poslovnika. 
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Ako je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili 

odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se 

ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 

mjeseca, osim kod prijedloga odluka za koje je 

zakonom propisan rok donošenja. 

Članak 26. 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

Prijedlog akta sadržava pravnu osnovu za donošenje, 

tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba 

važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz 

prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća 

dokumentacija. 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na 

početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i 

dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da 

opći akt stupi na snagu prvog dana od dana objave, 

dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg 

stupanja na snagu. 

Predlagatelj odluke ima pravo na riječ u tijeku rasprave, 

davati dopunska obrazloženja prijedloga, iznositi svoja 

mišljenja i izjašnjavati se o izraženim primjedbama i 

mišljenjima. 

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 

aktu i kada on nije predlagatelj. Isto pravo ima i osoba 

koja je izvjestitelj i Odbor za Statut i Poslovnik. 

Članak 27. 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge 

odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik 

Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine 

prijedloge odluka u jedan prijedlog. 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog 

vijeća unijet će prijedloge odluka u prijedlog dnevnog 

reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su 

dostavljeni. 

Članak 28. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 

(amandman) podnosi se u  pisanom obliku  uz 

obrazloženje u pravilu dan prije dana održavanja 

sjednice Općinskog vijeća. 

Amandman se može podnijeti i na sjednici u tijeku 

razrade pojedine točke dnevnog reda, do zaključenja 

rasprave usmeno ili pismeno. 

Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili se dopunjuje 

opći akt, prijedlog za izmjenu ili dopunu (amandman) 

može se odnositi samo na članke obuhvaćene 

predloženim izmjenama i dopunama. 

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, 

koji ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, 

predlagatelju akta i Općinskom načelniku ako on nije 

predlagatelj. 

Pravo na podnošenje prijedloga za izmjenu ili dopunu 

prijedloga akta (amandmana) mogu podnositi samo 

ovlašteni predlagatelji akta iz članka 24. ovog 

Poslovnika. 

Članak 29. 

Predlagatelj akta može do zaključenja rasprave 

podnositi amandmane na svoj prijedlog. 

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave 

podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 

predlagatelj. 

Članak 30. 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno 

mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, 

glasovanje o ovim amandmanima će se odgoditi ako to 

zatraži Općinski načelnik bez obzira da li je on 

predlagatelj. 

Članak 31. 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i općinski 

načelnik neovisno da li je on predlagatelj ili ne. 

Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu 

usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije 

glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

Članak 32. 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim 

dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno 

ne glasuje u slučaju: 

-ako ga je podnio predlagatelj akta, 

-ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njime se 

suglasio predlagatelj akta. 

Članak 33. 

O amandmanima se odlučuje prema redoslijedu članaka 

konačnog prijedloga akta na koji se odnose. 

O donošenju akta odlučuje se nakon provedene 

rasprave i odlučivanja o amandmanima. 

Članak 34. 

Općinsko vijeće donosi: odluke, zaključke, preporuke, 

mišljenja, rješenja, planove, programe, procjene i druge 

opće akte. 

Odlukom se uređuju prava i obveze građana i 

djelovanja lokalne samouprave i drugi odnosi općeg 

značenja za Općinu Stari Mikanovci. 

Zaključkom se određuju stavovi Općinskog vijeća 

vezani za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga. Zaključci su obvezujući. 

Preporukom se Općinsko vijeće očituje o društvenim 

odnosima građana i lokalne samouprave, međusobnoj 

suradnji općinskih tijela te o načinu rješavanja 

pojedinih pitanja. Preporuke nisu obvezujuće. 

Mišljenjem se Općinsko vijeće očituje o općim 

društvenim pojavama na lokalnoj ili široj razini. 

Rješenjima se rješava o pojedinačnim stvarima. 

Planove, programe i procjene donosi Općinsko vijeće 

kada je to predviđeno zakonom ili drugim propisom. 

 

VIII. DONOŠENJE AKTA PO ŽURNOM 

POSTUPKU 

Članak 35. 



Broj 4. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 194 

                

Iznimno, akt se može donijeti po žurnom postupku 

samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili 

ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku 

moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu. 

Prijedlog za donošenje akta po žurnom postupku 

podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije 

dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, a on 

bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po 

žurnom postupku vijećnicima i Općinskom načelniku, 

ako on nije predlagatelj. 

Članak 36. 

Kada se podnosi prijedlog akta po žurnom postupku 

prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti 

razloga za žurni postupak i uvrštavanja u dnevni red 

sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu. 

Članak 37. 

Na predloženi akt koji se donosi po žurnom postupku 

mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave. 

 

 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 

OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE 

Članak 38. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće 

dvije godine, godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

Općine podnosi Općinski načelnik na način i u 

rokovima propisanim zakonom. 

Članak 39. 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Općine donose se većinom glasova svih vijećnika. 

 

X. VIJEĆNIČKA PITANJA 

Članak 40. 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 

Općinskom načelniku i pročelniku u svezi s poslovima 

iz njihovog djelokruga rada. 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća, pod 

posljednjom točkom dnevnog reda, usmeno ili pisano 

posredstvom predsjednika Općinskog vijeća. 

Vijećnik je dužan navesti kome upućuje pitanje. 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička 

pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati 

najdulje tri minute. Pravo postavljanja vijećničkog 

pitanja ima i klub vijećnika s time da može postaviti 

samo jedno pitanje čije postavljanje može trajati 

najduže pet minuta. 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 

sjednici, a ako to nije moguće, daje se obrazloženje 

razloga zbog kojeg nije moguće dati odgovor, i on se 

podnosi na sljedećoj sjednici. 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom, može 

zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor 

daje se na sljedećoj sjednici. 

 

Članak 41. 

Pitanja koja vijećnici postavljaju, kao i odgovor na ta 

pitanja, moraju biti jasni, kratki i precizni, a mogu 

ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose 

na postavljeno pitanje. 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća uputit će vijećnika da pitanje uskladi s tim 

odredbama. 

Ako vijećnik ne uskladi pitanje sukladno prethodnom 

stavku, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje 

uputiti osobi kojoj je upućeno i o tome obavijestiti 

vijećnika koji je podnio pitanje. 

Članak 42. 

Ako bi odgovorom na pitanje došlo do povrede 

profesionalne tajne, Općinski načelnik ili pročelnik 

može predložiti da se odgovori na sjednici Općinskog 

vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici 

radnog tijela u čijem je djelokrugu rada to pitanje ili 

pozvati vijećnika da izvrši  uvid u tražene podatke.  

Članak 43. 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici 

Općinskog vijeća iznijeti svoje mišljenje o odgovoru. 

Iznošenje mišljenja  ne može trajati dulje od tri minute. 

 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 44. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine Stari Mikanovci . 

Članak 45. 

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika 

o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 

podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti 

potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 

odluke o traženju izvješća Općinskog načelnika. 

U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i 

obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 

Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika 

nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 

podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije 

proteka roka od 60 dana od dana kada je Općinsko 

vijeće donijelo odluku kojom ne prihvaća prijedlog za 

traženje izvješća od Općinskog načelnika. 

Članak 46. 

Općinski načelnik je dužan pripremiti izvješće o svom 

radu za  sjednicu Općinskog vijeća  koja se ne može 

održati prije isteka roka od 15 dana od dana dostave 

odluke o traženju izvješća. 

O podnesenom izvješću Općinskog načelnika Općinsko 

vijeće može provesti raspravu. 
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XII. RED NA SJEDNICI 

Sazivanje sjednice 

Članak 47. 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri 

mjeseca. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća  

na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka 

zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi 

zahtjev najmanje jedne trećine Vijećnika, sjednicu će 

sazvati Općinski načelnik u roku 8 dana.  

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu 

može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

trećine Vijećnika, čelnik tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 

3. i 4., ovog članka mora se održati u roku od 15. dana 

od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka 

smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima. 

Članak 48. 

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim 

pozivom, a samo u izuzetno žurnim slučajevima i na 

drugi način. 

Poziv za  sjednicu Općinskog vijeća  s materijalima  

koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja  se 

vijećnicima sedam dana prije održavanja sjednice. 

Iznimno, iz osobito  opravdanih razloga,  ovaj rok može 

se skratiti. 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se i 

Općinskom načelniku i pročelniku Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Stari Mikanovci.  

Vijećnik koji je spriječen nazočiti sjednici Općinskog 

vijeća dužan je prije održavanja sjednice   o tome 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ili 

pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari 

Mikanovci.  

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i 

elektroničkim putem. 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanim 

razlozima za sazivanje sjednice u kraćem roku,  

odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

U izvanrednim situacijama sjednica Općinskog vijeća 

se može održati putem video poziva ili elektronskim 

putem (izjašnjavanjem putem e-maila). 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine. 

 

Dnevni red 

Članak 49. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 

predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. 

Predsjednik Općinskog vijeća prijedloge sastavljene na 

način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije 

pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava 

u dnevni red sjednice redoslijedom  ovisno o važnosti 

teme i aktualnosti prijedloga, a najkasnije 30 dana od 

dana primitka prijedloga. 

Članak 50. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u 

pravilu na početku sjednice. 

Predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji 

mogu naknadno, nakon što je poziv poslan vijećnicima, 

i na sjednici predložiti dopunu dnevnog reda ili da se 

pojedini predmet izostavi s dnevnog reda. 

Ako se predloži dopuna dnevnog reda, vijećnicima se 

uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj 

dopuni. 

O izmjeni dnevnog reda odlučuje se bez rasprave. 

Prva točka dnevnog reda je, u pravilu, usvajanje 

zapisnika s prethodne sjednice. 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno 

odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, 

zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a 

nakon toga se odlučuje o utvrđivanju dnevnog reda. 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 

Članak 51. 

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed 

rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog 

reda. 

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog 

reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je 

dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je 

odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i 

smatra se da prijedlog nije podnijet. 

 

Predsjedavanje i sudjelovanje 

Članak 52. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik 

Općinskog vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili 

spriječenosti prvi  potpredsjednik, a u slučaju 

spriječenosti prvog potpredsjednika  sjednici 

predsjedava drugi potpredsjednik. 

Članak 53. 

Sjednici mogu, kao gosti, nazočiti svi oni koje je 

pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 



Broj 4. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 196 

                

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži 

i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća. 

Prijave za sudjelovanje u raspravu podnose se pisanim 

putem prije otvaranja rasprave po pojedinim točkama 

dnevnog reda u čijoj se razradi želi sudjelovati. 

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo 

predsjednik Općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća brine se da govornik ne 

bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

Članak 54. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje  riječ 

predstavnicima klubova vijećnika koji mogu govoriti 

najduže deset minuta i to po redoslijedu kojim su se 

prijavili, a zatim vijećnicima koji su se prijavili za 

raspravu i koji mogu govoriti najduže pet minute 

također redoslijedom kojim su se prijavili. 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi odredaba 

Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 

predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog 

vijećnika ne može trajati dulje od 3 minute. 

Predsjednik je poslije iznesenog prigovora dužan dati 

objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog 

dnevnog reda.  

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji 

drži da je netočno izložen i koji je bio povod 

nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik 

će mu dati riječ čim završi govor onog koji je to 

izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na 

ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može 

trajati dulje od tri minute. 

Članak 55. 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 

raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, 

govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim 

upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u 

svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu 

Općinskog vijeća ili se općenito izražava nedolično, 

predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 

Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem 

zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik 

Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i 

udaljiti ga sa sjednice. 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 

stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će 

utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se njegov 

glas ne broji prilikom glasovanja. 

Ukoliko vijećnik pravi nered na sjednici, predsjednik 

Općinskog vijeća će prekinuti sjednicu. 

 

Tijek sjednice 

Članak 56. 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog 

reda, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost 

vijećnika. Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 

sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika odložit će 

sjednicu, a o vremenu održavanja sjednice vijećnici će 

biti obaviješteni. 

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za 

vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine 

vijećnika. 

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik 

Općinskog vijeća provodi u tijeku sjednice, po 

službenoj dužnosti. 

Članak 57. 

Predsjednik Općinskog vijeća je ovlašten prekinuti 

sjednicu ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, 

a o nastavku sjednice predsjednik Općinskog vijeća 

obavijestit će vijećnike. 

 

Odlučivanje 

Članak 58. 

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, 

potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 

slučajevima kada je Statutom Općine Stari Mikanovci i 

ovim Poslovnikom drukčije određeno. 

Članak 59. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom  glasova ako je na 

sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, 

osim ako zakonom, Statutom Općine Stari Mikanovci  i 

ovim Poslovnikom nije drukčije određeno. 

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće 

donosi sljedeće akte: 

- Statut Općine  Stari Mikanovci , 

- Poslovnik Općinskog vijeća, 

- proračun, 

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 

- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- odluku o raspisivanju referenduma o opozivu 

načelnika, 

- odluku o raspisivanju referenduma o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 

Statutom Općine Stari Mikanovci. 

 

Glasovanje 

Članak 60. 

Glasovanje na sjednici je javno. 

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju 

glasuje tajno. 

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 

predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da 

se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim tko je „protiv“ 

prijedloga, odnosno je li se tko suzdržao od glasovanja. 

Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu 

glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se izjasnili 

da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim 

glasovima. 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika  

glasuje se „za“ ili „protiv“. 
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Iznimno od odredbe stavka 4.  ovog članka ako se 

prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 

prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 

vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 

konstatirati  da je amandman odbijen. 

Članak 61. 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat 

glasovanja. 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, 

predsjednik Općinskog vijeća ponovno broji i 

objavljuje rezultat glasovanja. 

Članak 62. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 

Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni 

su pečatom Općinskog vijeća. 

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu, 

pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje 

se „za“, „protiv“ ili „suzdržan“. 

U slučaju tajnog glasovanja sjednica se prekida za 

vrijeme koje je potrebno radi pripreme glasačkih listića. 

Nevažeći je svaki glasački listić iz kojeg se ne može sa 

sigurnošću razabrati za koga ili što je vijećnik glasovao. 

Prebrojavanje glasačkih listića obavlja predsjednik 

Općinskog vijeća na sjednici i utvrđuje i objavljuje 

rezultat glasovanja. 

 

XIII. IZBORI I IMENOVANJA 

Članak 63. 

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i 

razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku 

propisanom u Statutu Općine i ovim Poslovnikom. 

Članak 64. 

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu 

predsjedniku Općinskog vijeća te ga zamjenjuju u 

slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 

potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

Članak 65. 

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 

1/3 vijećnika, može se pokrenuti postupak razrješenja 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u 

pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje 

prijedloga. 

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća 

imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije osam 

(8) dana od dostave prijedloga. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog 

uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća, koja se 

mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kad je 

prijedlog zaprimljen. 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju 

predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, 

mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju 

im izborom novog predsjednika Općinskog vijeća. 

Članak 66. 

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu 

dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog 

predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog 

vijeća. 

Ostavka se daje u pisanom obliku, a podnosi se Odboru 

za izbor i imenovanja. 

Članak 67. 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog 

vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi 

potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i 

dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 

predsjednik. 

Općinsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od 

donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati 

novog predsjednika. 

 

XIV.  ZAPISNICI 

Članak 68. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu sjednice, o 

prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u 

raspravi te o donesenim odlukama. 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom 

predmetu. 

Članak 69. 

Svaki vijećnik ima pravo u sklopu točke dnevnog reda 

pod kojom se usvaja zapisnik, iznijeti primjedbe na 

zapisnik s prethodne sjednice. 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 

sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit 

će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno 

zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra usvojenim. 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog 

vijeća i zapisničar. 

Izvornici zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuvaju se 

u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Stari 

Mikanovci. 

Članak 70. 

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepisi 

tonskih snimki sjednica čuvaju se u Jedinstvenom 

upravnom odjelu  Općine Stari Mikanovci. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci 

dužan je, uz suglasnost predsjednika Općinskog vijeća, 

omogućiti vijećniku na njegov zahtjev, da presluša 

tonski snimak sjednice u općinskom prostoru uz 

nazočnost  predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine. 

 

XV. JAVNOST RADA 
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Članak 71. 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

Predstavnici udruga građana i građani mogu pratiti rad 

sjednice Općinskog vijeća ako su namjeru praćenja 

sjednice najavili u pisanom obliku  Jedinstvenom 

upravnom odjelu  Općine najkasnije dan prije 

održavanja sjednice. 

Predstavnici udruga građana i građani ne smiju remetiti 

rad i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, 

upotrebljavati mobitel i dr.).   

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je osigurati 

odgovarajući prostor kako bi sjednicu Općinskog vijeća 

mogle pratiti sve zainteresirane osobe iz stavka 2. ovog 

članka.    

Članak 72. 

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem 

sredstava javnog priopćavanja, oglasnih ploča i 

objavom na službenoj web stranici Općine Stari 

Mikanovci. 

Članak 73. 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su 

u skladu s posebnim propisima, klasificirani određenim 

stupnjem tajnosti. 

Članak 74. 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o 

rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može 

se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva 

priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog 

vijeća. 

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 75. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Stari 

Mikanovci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 15/13 i 19/20). 

  

Klasa: 012-04/21-01/17 

URBROJ: 2188/11-01-21-01 

Stari Mikanovci, 23. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 

i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 15/13, 

6/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci 

na sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine donosi 

 

Odluku  

o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine Stari Mikanovci 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ustrojava se Jedinstveni upravni odjel 

Općine Stari Mikanovci (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 

upravni odjel) te se utvrđuje njegov djelokrug, 

organizacija i način rada, odgovornost za obavljanje 

poslova kao i druga pitanja značajna za njegov rad. 

Članak 2. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni, 

stručni i drugi poslovi iz njegova samoupravnog 

djelokruga kao i upravni i stručni poslovi sukladno 

zakonu i drugim propisima, Statutu Općine Stari 

Mikanovci, odlukama i drugim aktima Općinskog 

vijeća i načelnika. 

Članak 3. 

Jedinstveni upravni odjel sastoji se od radnih mjesta 

ustrojenih u skladu s rasporedom i opsegom poslova te 

prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi 

učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog i 

upravnog djelokruga Općine Stari Mikanovci (u 

daljnjem tekstu: Općina). 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, 

nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručni i drugi 

uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i 

druga pitanja od značaja za rad uređuju se Pravilnikom 

o unutarnjem redu kojeg donosi Općinski načelnik na 

prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 4. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 

osiguravaju se u Proračunu Općine Stari Mikanovci. 

 

II. DJELOKRUG POSLOVA JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE STARI 

MIKANOVCI  

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne 

poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao 

jedinice lokalne samouprave kojima se neposredno 

ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se 

odnose na: 

– uređenje naselja i stanovanje, 

– prostorno i urbanističko planiranje, 

– komunalno gospodarstvo, 

– brigu o djeci, 

– socijalnu skrb, 

– primarnu zdravstvenu zaštitu, 

– odgoj i osnovno obrazovanje, 
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– kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 

– zaštitu potrošača, 

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

– protupožarnu i civilnu zaštitu, 

– promet na svom području, 

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

III. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA 

Članak 6. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji je za svoj 

rad odgovoran Općinskom načelniku. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira 

obavljanje poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, 

brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 

službenika i namještenika te obavlja druge poslove 

predviđene Zakonom o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine i ovom 

Odlukom. 

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje 

načelnik putem javnog natječaja na način i pod 

uvjetima reguliranim važećim zakonskim propisima. 

 

IV. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA 

Članak 7. 

Rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova 

iz njegovog samoupravnog djelokruga usmjerava i 

nadzire Općinski načelnik. 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, 

Općinski načelnik nalaže izvršavanje zadaća iz 

djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela te daje 

smjernice za postupanje. 

Članak 8. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je 

Općinskom načelniku za zakonit, pravilan i pravodoban 

vlastiti rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 9. 

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom 

upravnom odjelu obavljaju službenici, a pomoćne 

(tehničke) i prateće poslove namještenici. 

Službenici i namještenici povjerene poslove moraju 

obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, 

drugih propisa i pravila struke te su dužni postupati po 

uputama pročelnika u skladu sa zakonom. 

Osim poslova radnih mjesta na koja su raspoređeni, 

službenici i namještenici dužni su sudjelovati u 

izvršavanju poslova koji su neophodni po nalogu 

pročelnika, sukladno svojem znanju i sposobnostima. 

Članak 10. 

O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, drugim 

pravima i obvezama službenika i namještenika, kao i o 

prestanku službe odlučuje pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela, sukladno važećim zakonskim 

propisima. 

Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko - 

srijemske županije broj 10/98). 

 

KLASA: 023-01/21-01/18 

URBROJ: 2188/11-01-21-01 

Stari Mikanovci, 23. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 10., stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Stari 

Mikanovci ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 

srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće 

Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 23. 

veljače 2021. godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o agrotehničkim mjerama i 

mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina ma području Općine Stari 

Mikanovci  za 2020. godinu 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o agrotehničkim mjerama i mjerama 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina ma 

području Općine Stari Mikanovci  za 2020. godinu, 

KLASA: 320-01/21-01/13, URBROJ: 2188/11-01-21-

01 od 19. veljače 2021. godine.  

Članak 2. 

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni 

dio i nalazi se u prilogu. 

Članak 3.  

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko - srijemske županije. 

 

KLASA: 320-01/21-01/13 

URBROJ:2188/11-01-21-02 

Stari Mikanovci, 23. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. 

 

 

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 105/18 i 98/19) i članka 50. Statuta Općine Stari 

Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 15/13, 6/18 i 4/20) Općinski načelnik 

Općine Stari Mikanovci  podnosi  
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Izvješće 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih rudina na području 

Općine Stari Mikanovci za 2020. godinu 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci donijelo je 

Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko – srijemske županije br. 7/20 , dalje u 

tekstu: Odluka). 

 

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja 

Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za 

poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni 

mjera propisanih Odlukom.  

 

Člankom 3. Odluke, kao agrotehničke mjere smatraju 

se:  

- minimalna razina obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka 

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja 

višegodišnjim raslinjem, 

- suzbijanje organizama štetnih za bilje, 

- gospodarenje biljnim ostacima, 

- održavanje organske tvari i humusa u tlu, 

- održavanje povoljne strukture tla, 

- zaštita od erozije, 

- održavanje plodnosti tla. 

Članak 2. 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Stari Mikanovci pridržavali su se 

odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Stari Mikanovci. 

 

Slijedom navedenog u stavku 1. ovog članka vlasnici i 

posjednici poljoprivrednog zemljišta primijenili su 

slijedeće: 

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja  

- suzbijali su biljne bolesti i štetnike 

- koristili su i uništavali biljne ostatke na 

propisan način 

- održavali su povoljnu strukturu tla 

- vodili su računa o održavanju organskih tvari 

u tlu 

Članak 3. 

Sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 

samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i 

Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje 

izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom.  

 

Člankom 13. Odluke, propisane mjere uređivanja i 

održavanja poljoprivrednih rudina su: 

- održavanje živica i međa, 

- održavanje poljskih putova, 

- uređivanje i održavanje kanala, 

- sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela, 

- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 

 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Stari Mikanovci pridržavali su se 

odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Stari Mikanovci. 

Članak 4. 

Ovo Izvješće dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede 

i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. 

 

KLASA: 320-01/21-01/13 

URBROJ:2188/11-01-21-01 

Stari Mikanovci, 19. veljače 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Mario Milinković, bacc.ing.el. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci 

("Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 

broj 15/13, 6/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Stari 

Mikanovci na sjednici održanoj 23. veljače 2021. 

godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za 

2020. godinu 

Članak 1.  

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Stari Mikanovci za 2020. godinu, 

KLASA: 351-04/21-01/12, URBROJ: 2188/11-01-21-

01 od 19.02.2021. godine. 

Članak 2. 

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni 

dio i nalazi se u prilogu. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko - srijemske županije. 

 

KLASA: 351-04/21-01/12 

URBROJ: 2188/11-01-21-02 

Stari Mikanovci, 23. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13, 73/17, 14/19 i 
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98/19) i članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske  županije 

br. 15/13, 6/18 i 4/20), Općinski načelnik Općine Stari 

Mikanovci podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

OPĆINE STARI MIKANOVCI 

za 2020. godinu 

 

UVOD: 

 

Općina Stari Mikanovci obuhvaća 2 naselja: Stari 

Mikanovci i Novi Mikanovci. Općina broji 2956 

stanovnika prema službenom popisu stanovništva iz 

2011.godine. 

Na području Općine Stari Mikanovci  javnu uslugu 

skupljanja i odvoza komunalnog otpada obavlja Obrt za 

odvoz smeća „Utvaj“ iz Retkovaca. 

Na području Općine Stari Mikanovci ne postoji 

odlagalište otpada. Sakupljeni otpad koji prikupi Obrt 

Utvaj Retkovci odlaže se na odlagalište otpada 

Petrovačka dola Vukovar. 

Plan gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za 

razdoblje od 2018.-2024. donijelo Općinsko vijeće na 

sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine. 

 

OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: 

 

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom 

području osigurati:  

 

1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,  

2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, 

stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)  

    komunalnog otpada,  

3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan 

ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog  

    otpada,  

4. provedbu Plana,  

5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom 

jedinice lokalne samouprave 

6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na 

svom području i  

7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.  

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno 

osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te 

su dužne sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih 

kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje 

gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te 

osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i 

ekonomski učinkovit način u skladu s načelima 

održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja 

otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.  

 

ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U 

GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 

OPĆINE STARI MIKANOVCI UKLJUČUJUĆI 

OSTVARIVANJE CILJEVA: 

 

Provedba plana gospodarenja otpadom: 

 

Otpad se odvojeno sakuplja  miješani komunalni otpad, 

papir i plastika) provodi se „na kućnom pragu“. 

 

Odvojeno prikupljanje otpada: 

 

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, Općina Stari Mikanovci na 

svom je području osigurala javnu uslugu prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada koja se vrši na način da 

se isti prikuplja putem spremnika (zelene kante 

volumena; 120 l i 240 l) od pojedinih korisnika 

(kućanstava i poslovnih subjekata) na području Općine 

i to 4 puta mjesečno, a tako prikupljeni komunalni 

otpad odvozi se na odlagalište otpada Petrovačka dola 

Vukovar.  

 

Osigurano je odvojeno prikupljanje otpadnog papira 

„na pragu“ od kućanstava putem za to podijeljenih 

plavih kanti za papir (nabavljeno je 1000 kom. plavih 

kanti za otpadni papir) i to jednom mjesečno od strane 

davatelja usluge. 

Također je osigurano prikupljanje otpadne plastike 

jedanput na mjesec putem za to podijeljenih tipiziranih 

vrećica volumena 120 l. 

O rasporedu odvoza miješanog komunalnog i 

selektivnog otpada te načinu primjene zelenih kanti za 

miješani komunalni otpad i plavih kanti za papir, te 

tipiziranih vreća za plastiku, kućanstva se 

obavještavaju putem letaka koji se dostavljaju 

korisnicima uz račune.  

Odvoz glomaznog otpada provodi se po pozivu 

korisnika, a potreba odvoza prijavljuje se davatelju 

javne usluge. 

 

Prikupljanje biorazgradivog otpada i skupljanjem od 

domaćinstava u 2019. godini nije provedeno na 

području Općine Stari Mikanovci jer je područje 

Općine uglavnom u ruralnom području gdje kućanstva 

svoj biootpad kompostiraju. 

 

Reciklažno dvorišta 

 

Sukladno propisanim obvezama u članku 28. i 35. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Općina 

Stari Mikanovci pristupila je rješavanju zajedničkog 

prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, 

metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada kroz izgradnju 

reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Ivankovo na 

dijelu k.č. 2398/8 k.o. Ivankovo. 

O zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2014. 
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zaključen je Sporazum s općinama Ivankovo, Jarmina, 

Vođinci, St. Mikanovci.  

 

Od 1. siječnja 2017. godini Općina je ugovorila s 

tvrtkom NEVKOŠ d.o.o. Vinkovci korištenje mobilne 

jedinice reciklažnog dvorišta za prikupljanje i odvoz 

problematičnog/opasnog otpada za naselja Stari 

Mikanovci i Novi Mikanovci. Početak rada mobilne 

jedinice bio je 1. siječnja 2017. godine.  

Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta dostupna je 

jedan dan mjesečno u Starim Mikanovcima na adresi 

Matije Gupca 1 u vremenu od 7,30 do 14,00 sati. 

 

PODACI O BROJU KORISNIKA USLUGA 

SAKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE 

STARI MIKANOVCI: 

 

U program odvojenog sakupljanja otpada koji na 

području Općine Stari Mikanovci provodi Obrt za 

odvoz smeća „Utvaj“ Retkovci, u 2020. godini 

uključeno je ukupno 694 korisnika u  naseljima Stari 

Mikanovci i Novi Mikanovci. 

 

 

 

PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ZA 2020. 

GODINU 

 

Tvrtka ili naziv Područja s 

kojeg je otpad 

skupljen 

Broj stanovnika 

obuhvaćen 

sakupljanjem 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno 

skupljeno u 

kilogramima 

Obrt za odvoz 

smeća „Utvaj“ 

Retkovci 

Općina Stari 

Mikanovci 

2.956 200301 Miješani 

komunalni otpad 

389.359,40 

Obrt za odvoz 

smeća „Utvaj“ 

Retkovci 

 

Općina Stari 

Mikanovci 

2.956 200101 Papir i karton 28.420,00 

Obrt za odvoz 

smeća „Utvaj“ 

Retkovci 

Općina Stari 

Mikanovci 

2.956 200139 Plastika 10.962,00 

 

Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta tvrtke Nevkoš  d.o.o. Vinkovci u 2020. godini prikupila je i odvezla slijedeće 

količine otpada: 

 

NASELJE KLJUČNI BR.OTPADA NAZIV OTPADA KG 

NOVI MIKANOVCI 130205* OTPADNO MOTORNO ULJE 1,00 

NOVI MIKANOVCI 150102 AMBALAŽA OD PLASTIKE 35,00 

NOVI MIKANOVCI 150107 STAKLENA AMBALAŽA 10,00 

NOVI MIKANOVCI 200101 PAPIR I KARTON 100,00 

NOVI MIKANOVCI 200125 JESTIVO ULJE 3,00 

NOVI MIKANOVCI 200133* ALKALNE BATERIJE 1,00 

NOVI MIKANOVCI 200135* ELEKTORONSKI OTPAD 120,00 

NOVI MIKANOVCI 200140 ŽELJEZO 220,00 

STARI MIKANOVCI 130205* OTPADNO MOTORNO ULJE* 1,00 

STARI MIKANOVCI 150102 AMBALAŽA OD PLASTIKE 10,00 

STARI MIKANOVCI 150107 STAKLENA AMBALAŽA 15,00 

STARI MIKANOVCI 150110* AMBALAŽA OPASNE TVARI* 3,00 

STARI MIKANOVCI 200101 PAPIR I KARTON 135,00 

STARI MIKANOVCI 200110 ODJEĆA 110,00 

STARI MIKANOVCI 200125 JESTIVO ULJE 4,00 

STARI MIKANOVCI 200132 LIJEKOVI 0,10 
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STARI MIKANOVCI 200133* ALKALNE BATERIJE* 5,00 

STARI MIKANOVCI 200135* ELEKTRONSKI OTPAD 100,00 

STARI MIKANOVCI 200140 ŽELJEZO 155,00 

UKUPNO:     1028,10 

 

PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG 

OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU: 

 

U 2020. godini nisu utvrđeni divlje deponije na 

području Općine, a tijekom cijele godine vrši se 

kontinuirani nadzor područja Općine. 

 

KLASA: 351-04/21-01/12 

URBROJ: 2188/11-01-21-01 

Stari Mikanovci, 19. veljače 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Mario Milinković, bacc.ing.el. 

 

 

Na temelju članka 49., stavka 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Stari 

Mikanovci ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko – 

srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće 

Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 23. 

veljače  2021. godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 

razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2020. godine, KLASA: 320-

01/21-01/14, URBROJ: 2188/11-01-21-01 od 19. 

veljače 2021. godine.  

Članak 2. 

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni 

dio i nalazi se u prilogu. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko - srijemske županije. 

 

KLASA: 320-01/21-01/14 

URBROJ:2188/11-01-21-02 

Stari Mikanovci, 23. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum. 

 

 

Temeljem članka 49. stavka 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 105/18 i 98//19) i članka 50. Statuta Općine Stari 

Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 15/13, 6/18 i 4/20) Općinski načelnik 

Općine Stari Mikanovci podnosi  

 

Izvješće 

o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske u razdoblju 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

Članak 1. 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

ostvarena sredstva od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 

na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iznosila su 

773.365,81 kn i to: 

-prodaja poljoprivrednog zemljišta 636.596,71 kn, 

-zakup poljoprivrednog zemljišta 91.443,11 kn, 

-dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta 

45.325,99 kn 

Članak 2. 

Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 

na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 

773.365,81 kn, utrošena su kako slijedi: 
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Članak 3. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko – srijemske županije. 

 

KLASA: 320-01/21-01/14 

URBROJ:2188/11-01-21-01 

Stari Mikanovci, 19. veljače 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Mario Milinković, bacc.ing.el. 

 

 

Red. 

br. 

Namjena Iznos 

1. Modernizacija nerazvrstanih cesta  46.295,36 

2. Asfaltiranje puta 173.125,00 

3. Usluge za uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova 77.250,00 

4. Proširenje i održavanje kanalske mreže 157.811,25 

5. Proširenje vodovodne mreže 10.900,00 

6. Deratizacija 88.453,55 

7. Sanacija divljih odlagališta 11.250,00 

8. Kapitalne pomoći OPG -ima  149.253,00 

9. Geodetsko - katastarske usluge 49.027,65 

10. Otkup zemljišta 10.000,00 

 UKUPNO: 773.365,81 
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OPĆINA STARI MIKANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

INFORMACIJA 

o raspisivanju Javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Stari 

Mikanovci 

 

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

("Narodne novine" broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 

4. stavak 3. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u 

vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 

47/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Stari 

Mikanovci KLASA: 320-02/20-01/71, URBROJ: 

2188/11-01-20-01 od 12. studenoga 2020. godine 

(,,Službeni vjesnik" Vukovarsko - srijemske županije 

br. 19/20) Općina Stari Mikanovci objavljuje Javni 

natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Stari Mikanovci. 

Tekst predmetnog javnog natječaja objavljen je na 

službenim internetskim stranicama Općine Stari 

Mikanovci www.mikanovci.hr te na oglasnoj ploči 

Općine Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci. 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u 

zatvorenim omotnicama s naznakom: 

 

,,NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države" na adresu Općine Stari 

Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci u roku 

od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči 

Općine Stari Mikanovci i službenoj internetskoj stranici 

www.mikanovci.hr, a koji teče od 01. ožujka 

2021.godine i traje do 30. ožujka 2021. godine. 

 

KLASA: 320-02/20-01/71 

URBROJ: 2188/11-01-21-03 

Stari Mikanovci, 01. ožujka 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Mario Milinković, bacc.ing.el. 
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OPĆINA TOMPOJEVCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 

98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Općinsko 

vijeće Općine Tompojevci na 25. sjednici održanoj 22. 

veljače 2021. godine, donosi: 

 

STATUT OPĆINE TOMPOJEVCI 

 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak  1. 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni 

djelokrug Općine Tompojevci (dalje u tekstu: Općina), 

njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i 

način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, 

oblici neposrednog sudjelovanja građana u 

odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, 

ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, te druga pitanja od važnosti za 

ostvarivanje prava i obveza Općine. 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose 

se jednako na muški i ženski rod.  

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave.  

Naziv, područje i sjedište Općine određeni su zakonom. 

     U sastavu Općine su sljedeća naselja: Berak, 

Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i Tompojevci 

     Granice Općine mogu se mijenjati na način i 

po postupku propisanom zakonom. 

Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 

Sjedište Općine je u Tompojevcima, A. G. Matoša 9.  

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE 

Članak 4. 

Općina će izraditi grb i zastavu. 

Grb i zastava Općine utvrdit će se Statutarnom odlukom 

Općinskog vijeća uz odobrenje tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Mjerila za uporabu grba i zastave utvrđuje općinsko 

vijeće posebnom odlukom. 

Uporabu grba i zastave  pravnim osobama, radi 

promicanja interesa Općine, a na temelju mjerila iz 

stavka 3. ovoga članka može odobriti općinski 

načelnik. 

Članak 5. 

Dan Općine je 21. svibanj, koji se svečano obilježava. 

 

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 6. 

 Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 

iznimna dostignuća i doprinos od značenja za razvitak 

i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene 

u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, 

sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti.  

Članak 7. 

     Javna priznanja Općine su: 

1. Počasni građanin Općine 

2. Nagrada Općine 

3. Zahvalnica Općine. 

Članak 8. 

 Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 

izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode 

postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom 

odlukom općinskog vijeća. 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 

LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

Članak 9. 

 Ostvarujući zajednički interes u 

unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog 

razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s 

drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 

inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim 

ugovorima. 

Članak 10. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 

suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 

interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 

njezino razvijanje.  

 Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te 

postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se 

posebnom odlukom općinskog vijeća. 

Članak 11. 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji 

može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 

memorandum ili sl.). 
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Sporazum  o suradnji Općine i općine ili grada druge 

države objavljuje se u službenom glasilu Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 12. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske i zakonima, te  podliježe samo 

nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 

Članak 13. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove 

lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava 

građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili 

zakonom dodijeljeni  državnim tijelima, i to osobito 

poslove koji se odnose na:  

- uređenje naselja i stanovanje; 

- prostorno i urbanističko planiranje; 

- komunalno gospodarstvo;  

- brigu o djeci; 

- socijalnu skrb; 

- primarnu zdravstvenu zaštitu; 

- odgoj i osnovno obrazovanje;  

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport; 

- zaštitu potrošača; 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; 

- protupožarnu i civilnu zaštitu; 

- promet na svom području;  

- te ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima. 

     Općina obavlja poslove iz samoupravnog 

djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog 

djelokruga detaljnije se uređuje odlukama općinskog 

vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom. 

Članak 14. 

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova 

iz članka 13. ovoga Statuta  zajednički s drugom 

jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 

zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 

trgovačkog društva ili zajednički organizirati 

obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 

zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 

stavkom 1. ovoga članka donosi općinsko vijeće. 

Članak 15. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od 

interesa za građane na području više jedinica lokalne 

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na 

Vukovarsko-srijemske županiju u skladu s njezinim 

Statutom. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 

samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom 

prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina 

osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA 

U ODLUČIVANJU  

 

Referendum 

Članak 16. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 

lokalnim poslovima putem referenduma i zbora 

građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 17. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu 

općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim 

zakonom i ovim Statutom. 

 Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

 Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 

referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog 

Statuta, dati najmanje jedna trećina članova općinskog 

vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora 

na području Općine i 20% ukupnog broja birača  

Općine. 

Članka 18. 

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom 

prijedlog propisanog broja članova općinskog vijeća, 

općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i 

ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma. 

 Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma 

predložio propisani broj birača, predsjednik općinskog 

vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga 

dostavlja prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi 

utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako 

tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za 

raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će 

u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 

ispravnosti prijedloga raspisati referendum. 

Članak 19. 

Sadržaj odluke o raspisivanju referenduma  propisan je 

posebnim zakonom kojim se uređuje provedba 

referenduma. 

Članak 20. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s 

prebivalištem na području Općine, odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u 

popis birača. 
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Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

Članak 21. 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma.  

 

Zbor građana 

Članak 22. 

Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi 

izjašnjavanja građana o pojedinim  pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine. 

 Zbor građana saziva se za cijelo područje ili 

za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu 

cjelinu. 

Članak 23. 

Zbor građana može sazvati i općinsko vijeće i općinski 

načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o 

pitanjima od značaja za Općinu. 

Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio 

područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na 

području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje 

ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu 

cjelinu.  

Članak 24. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, 

osim ako se na zboru građana većinom glasova 

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom 

izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 

mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i 

općinskog načelnika, 

 Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru 

građana uređuje se posebnom odlukom općinskog 

vijeća. 

 

Prijedlozi građana 

Članak 25. 

Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću 

donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja 

iz djelokruga općinskog vijeća, te podnositi peticije o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od 

lokalnog značenja. 

 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i 

peticiji iz stavka l. ovog članka, ako ga potpisom podrži 

najmanje 10%  od ukupnog broja birača u Općini. 

 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 

podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

zaprimanja prijedloga. 

 Način podnošenja prijedloga i peticija, 

odlučivanje o njima i druga pitanja uređuju se 

posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 

Predstavke i pritužbe građana 

Članak 26. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad 

njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos 

zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi 

ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja 

svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine 

odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti 

u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 

odnosno pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava 

se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem 

sandučića za predstavke i pritužbe,  te neposrednim 

komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela 

Općine. Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i 

elektroničkim putem. 

 

VII. TIJELA  OPĆINE 

Članak 27. 

Tijela Općine su općinsko vijeće i  općinski načelnik. 

  

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 28. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo 

lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru 

djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu 

sa zakonom i ovim Statutom. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno 

nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na 

uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u 

nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i 

zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 

      Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 

članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 

zadaće obavlja općinsko vijeće. 

Članak 29. 

 Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine,  

- donosi Poslovnik o radu, 

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o izvršenju 

proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, 

- donosi odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednosti prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 
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imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

Općinsko vijeće odlučuje o pojedinačnoj vrijednosti 

iznad 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji  od 

70.000,00 kuna Općinsko vijeće odlučuje o 

pojedinačnoj vrijednosti iznad 70.000,00 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela 

i službi, 

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa za  Općinu, 

- daje prethodne suglasnosti na statute  

ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju 

nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 

suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u 

skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednike Općinskog vijeća,   

- osniva radna tijela, bira i razrješava 

predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 

za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 

zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik 

Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća 

preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 

kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za 

Općinu.  

O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava 

Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog 

vijeća. 

Članak 30. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova ako je 

sjednici nazočna većina njegovih članova, osim ako 

zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije 

drugačije određeno. 

 Statut, poslovnik Općinskog vijeća, proračun, 

odluka i izvješće o izvršenju proračuna, odluka o izboru 

i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća, odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju 

Općinskog načelnika kada je prijedlog podnesen od 

propisanog broja birača, odluka o raspisivanju 

referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

utvrđenih Statutom Općine i odluka o pristupanju 

raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se 

većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 

 Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv 

općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova 

općinskog vijeća općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

općinskog vijeća.    

Članak 31. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i  jednog 

potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova 

većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 

 Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća 

je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti 

ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju 

pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

vijeća.  

Članak 32. 

 Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Općinskog vijeća 

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak 

- brine o postupku donošenja odluka i općih 

akata 

- održava red na sjednici Općinskog vijeća 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 

vijeće 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika 

- brine se o zaštiti prava vijećnika, 

- obavlja i druge poslove određene  zakonom, 

ovim Statutom i Poslovnikom općinskog vijeća. 

      Predsjednik  Općinskog vijeća dostavlja 

Statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 

nadležnom tijelu državne uprave u  čijem je djelokrugu 

opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi 

na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i 

Poslovnikom općinskog vijeća u roku od 15 dana od 

dana donošenja općeg akta, te bez odgode općinskom 

načelniku. 

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika može dati Odbor iza izbor i 

imenovanja, kao i najmanje 1/3 članova Općinskog 

vijeća. 

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, 

zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te 

obavlja druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 

ili predsjednik. 

Članak 33. 

Općinsko vijeće ima 9 članova. 

Članak 34. 

Utvrđuje se da rusinska nacionalna manjina  ima pravo 

na jednog člana Općinskog vijeća, mađarska 

nacionalna manjina na jednog člana Općinskog vijeća i 

srpska nacionalna manjina na jednog člana Općinskog 

vijeća iz reda svojih pripadnika razmjerno njihovom 
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udjelu u stanovništvu Općine a u skladu s odredbama 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. 

 Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća 

zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u 

Općinskom vijeću iz stavka 1. ovoga članka, broj 

članova Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je 

potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila 

ostvarena. 

Članak 35. 

 Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih 

izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog 

vijeća. 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na 

prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata općinskog vijeća izabranog na redovnim 

izborima, odnosno do dana stupanja na snagu odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog 

vijeća. 

Članak 36. 

Član općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to 

ne prima plaću. 

Član općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu 

s posebnom odlukom općinskog vijeća. 

Član općinskog vijeća ima pravo na opravdani 

izostanak s posla radi sudjelovanja u radu općinskog 

vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s 

poslodavcem.  

 Član općinskog vijeća nema obvezujući 

mandat i nije opoziv. 

Članak 37. 

 Članu općinskog vijeća prestaje mandat prije 

isteka vremena na koji je izabran:  

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke; 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom 

potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude; 

- ako mu prestane prebivalište na području 

Općine, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva i 

- smrću. 

 Članu općinskog vijeća kojem prestane 

hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države 

članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom 

hrvatskog državljanstva. 

Članak 38. 

Članu općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja 

mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 

odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 

općinskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme ga 

zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

Članu općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik 

imenovao za privremenog zamjenika , mandat miruje 

po sili zakona od dana kada je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili 

drugog razloga spriječenosti. 

 Član općinskog vijeća može tijekom trajanja 

mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 

razloga, sukladno zakonu. 

 Član općinskog vijeća može tražiti 

nastavljanje obnašanja dužnosti člana općinskog vijeća, 

na temelju prestanka mirovanja mandata, jedanput u 

tijeku trajanja mandata. 

Iznimno, ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne 

primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja 

dužnosti člana općinskog vijeća kojemu je mandat 

mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 2. ovoga 

članka. 

Članak 39. 

 Član općinskog vijeća ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća; 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 

je na dnevnom redu sjednice općinskog vijeća; 

- predlagati općinskom vijeću donošenje akata, 

podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na 

prijedloge akata; 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada 

općinskog vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom načelniku; 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela 

općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati; 

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 

dužnosti člana općinskog vijeća, od upravnih tijela 

Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i 

tehničke usluge i 

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja 

dužnost. 

 Član općinskog vijeća ne može biti kazneno 

gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na 

sjednicama općinskog vijeća. 

Član općinskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, 

koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje 

sazna za vrijeme obnašanja dužnosti člana općinskog 

vijeća. 

 Član općinskog vijeća ima i druga prava i 

dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i 

Poslovnika općinskog vijeća 

Članak 40. 

Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se uređuje 

način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 

ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova 

općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način 
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rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 

općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, 

sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od 

značaja za rad općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće može posebnom odlukom 

urediti načela i standarde dobrog ponašanja 

predsjednika, potpredsjednika i članova općinskog 

vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela općinskog 

vijeća u obavljanju njihovih dužnosti. 

Članak 41. 

 Stalna radna tijela Općinskog vijeća su: 

1. Odbor za izbor i imenovanje 

2. Odbor za Statut i Poslovnik  

3. Mandatna komisija 

4. Odbor za proračun i financije 

Članak 42. 

 Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika općinskog vijeća; 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela 

općinskog vijeća; 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim odlukama 

općinskog vijeća; 

- propise  o naknadama članova općinskog 

vijeća  

- obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom i Poslovnikom o radu. 

Članak 43. 

Odbor za Statut i Poslovnik: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik općinskog 

vijeća; 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu 

Statuta, odnosno Poslovnika općinskog vijeća; 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih 

akata koje donosi općinsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u 

pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje 

i  prijedloge općinskom vijeću i 

- obavlja i druge poslove određene ovim 

Statutom i Poslovnikom općinskog vijeća. 

Članak 44. 

Mandatna komisija: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava 

općinsko vijeće o provedenim izborima za općinsko 

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva 

o provedenim izborima; 

- obavještava općinsko vijeće o  podnesenim 

ostavkama na vijećničku dužnost, te o  zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku 

dužnost; 

- obavještava općinsko vijeće o mirovanju 

mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji 

umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava općinsko vijeće o prestanku 

mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava općinsko vijeće o prestanku 

mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 

obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski 

uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

Članak 45. 

 Odbor za proračun i financije raspravlja o 

proračunu i financijama Općine, zauzima stavove te 

daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na: 

- općinski proračun i godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna 

- porezni sustav i poreznu politiku, 

- stanje o prihodima i rashodima Općine 

- ostala pitanja koja se tiču financiranja i 

financijskog poslovanja Općine. 

Članak 46. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim 

Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 

radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz 

djelokruga općinskog vijeća, pripreme prijedloga 

odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 

svezi pitanja koja su na dnevnom redu općinskog 

vijeća. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela 

utvrđuje se Poslovnikom općinskog vijeća, odnosno 

posebnom odlukom o osnutku radnog tijela. 

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

Članak 47. 

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. 

 Općinski načelnik bira se na neposrednim 

izborima sukladno posebnom zakonu. 

 Mandat općinskog načelnika traje u pravilu 

četiri godine. 

Članak 48. 

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik: 

- predstavlja i zastupa Općinu 

- priprema prijedloge općih akata; 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

općinskog vijeća; 

- utvrđuje prijedlog proračuna općine i 

izvršenje proračuna, prijedlog izmjene proračuna, 

- podnosi izvješće o ostvarenju proračuna za 

siječanj- lipanj; 

- upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktom općinskog 

vijeća; 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina i  drugom raspolaganju imovinom Općine 

čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 
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imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

općinski načelnik može odlučivati najviše do 

1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 

70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 

70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i 

pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti 

planirano u proračunu Općine i u skladu sa zakonom. 

- upravlja prihodima i rashodima općine; 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 

na računu proračuna općine; 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti 

za zaduživanje ustanova kojih je osnivač općina; 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za 

upravna tijela općine; 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih 

tijela; 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora 

sukladno zakonu; 

- imenuje i razrješava predstavnike općine u 

tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač 

općina, trgovačkih društava u kojima općina ima udjele 

ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je općina 

osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno; 

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela 

općine; 

- predlaže izradu prostornog plana kao i 

njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba; 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 

prostornog plana; 

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog 

pogona ukoliko je ovaj osnovan; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti; 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 

komunalnih djelatnosti; 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 

raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova; 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena 

komunalnih usluga; 

- podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju 

proračuna izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture i programu gradnje 

komunalne infrastrukture za prethodnu godinu; 

- organizira zaštitu od požara na području 

općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara; 

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 

općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga općine, odnosno poslova državne uprave, 

ako su preneseni općini; 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u 

samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 

drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  

mjesnih odbora i 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim 

Statutom i drugim propisima. 

 Općinski načelnik je dužan izvijestiti 

općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje 

iz stavka 1. točke 10. ovog članka tromjesečno do 

zadnjeg dana u mjesecu, a za prethodno izvještajno 

razdoblje. 

 Općinski načelnik odluku o imenovanju i 

razrješenju iz stavka 1. točke 14. ovog članka objavljuje 

u prvom boju Službenog glasila Vukovarsko-srijemske 

županije koji slijedi nakon donošenja odluke. 

Članak 49. 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području. 

 Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i 

zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih 

tijela Općine. 

Članak 50. 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 

tekuće godine za razdoblje  srpanj - prosinac prethodne 

godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj 

tekuće godine. 

      Općinsko vijeće može, pored izvješća iz 

stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti 

izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

      Općinski načelnik podnosi izvješće po 

zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od 

dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži 

veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća 

iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 

      Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 

Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 

podnesenog izvješća o istom pitanju. 

Članak 51. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti 

od primjene opći akt općinskog vijeća u roku od 8 dana 

od dana donošenja općeg akta, ako ocijeni da je tim 

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od 

općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja 

odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako 

općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan 

bez odgode o tome obavijestiti  nadležno tijelo državne 
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uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti odluku 

o obustavi općeg akata. 

Članak 52. 

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili 

drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove 

dužnosti zamjenjuje privremeni zamjenik. Smatra se da 

je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati 

svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u 

prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i 

zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na 

drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, 

donošenja odluka, potpisivanja akata i sl. 

 U slučaju iz stavka 1. ovog članka privremeni 

zamjenik  ima sva prava općinskog načelnika. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremenog zamjenika imenuje općinski načelnik na 

početku mandata iz red izabranih članova općinskog 

vijeća. 

 Ovlasti privremenog zamjenika traju dok ne 

prestanu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 53. 

ravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju 

pripadnici iz reda rusinske nacionalne manjine, 

sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina i zakona kojim se uređuje sustav 

lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

 Ako prije isteka mandata prestane mandat 

zamjeniku općinskog načelnika izabranom iz reda 

pripadnika rusinske nacionalne manjine, raspisati će se 

prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika 

iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine.  

O svim promjenama tijekom mandata zamjenika 

općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika 

rusinske nacionalne manjine, pročelnik upravnog tijela 

nadležnog za službeničke odnose u Općini dužan je bez 

odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Članak 54. 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika iz 

reda pripadnika nacionalne manjine odlučit će hoće li 

dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.  

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika iz 

reda pripadnika nacionalne manjine koji dužnost 

obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način 

obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih 

lokalnih izbora. 

Članak 55. 

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim 

Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 

oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti 

sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom 

osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske 

presude, 

- ako mu prestane prebivalište na području 

općine, danom prestanka prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, 

danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću. 

 U slučaju prestanka mandata općinskog 

načelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka, 

pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke 

odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike 

Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi 

raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 

načelnika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnaša povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za 

službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti 

tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Članak 56. 

Referendum se može raspisati  radi opoziva općinskog 

načelnika. 

Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog 

načelnika može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača u Općini   

- 2/3 članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% 

ukupnog broja birača Općine predsjednik općinskog 

vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača općinsko vijeće će 

raspisati referendum u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o 

ispravnosti prijedloga. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 članova 

općinskog vijeća, općinsko vijeće je dužno izjasniti se 

o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 

dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluku o 

raspisivanju referenduma općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom  svih članova općinskog 

vijeća. 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za 

opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6 

mjeseci od  održanih izbora, ni ranije održanog 

referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se 

održavaju redovni izbori za općinskog načelnika. 
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Članak 57. 

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako 

se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji 

su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini. 

 Na postupak referenduma za opoziv 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i 

posebnog zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma 

Članak 58. 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori 

za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH 

MANJINA 

Članak 59. 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini sudjeluju u 

javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem 

vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina. 

Članak 60. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini 

imaju pravo: 

- predlagati tijelima Općine mjere za 

unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, 

uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se 

uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine; 

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će 

raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se 

položaja nacionalne manjine; 

Članak 61. 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga 

općinskih akata od vijeća nacionalnih manjina, 

odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih 

za područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o 

odredbama kojima se uređuju prava i slobode 

nacionalnih manjina. 

Članak 62. 

Na području Općine pripadnici nacionalnih manjina 

imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave 

nacionalne manjine. 

 Zastava nacionalne manjine može se uz 

zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine isticati na  

zgradi u kojoj nacionalna manjina ima sjedište, te u 

svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu. 

Članak 63. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u 

službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i 

znamenja svoje nacionalne manjine u sastavu svojih 

pečata i žigova. 

Članak 64. 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu 

može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne 

manjine. 

 Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme 

nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna 

Republike Hrvatske. 

Članak 65. 

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže 

rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici 

nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i 

kulturnog identiteta. 

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih 

manjina i pripadnika nacionalne manjine. 

 

IX. UPRAVNA TIJELA 

Članak 66. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Općine te obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine 

(u daljnjem tekstu: upravno tijelo). 

 U obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave, upravno tijelo Općine ima ovlasti i obveze tijela 

državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje 

sustav državne uprave. 

 Ustrojstvo upravnog tijela uređuje se općim 

aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 67. 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju 

javnog natječaja imenuje općinski načelnik. 

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz razloga 

propisanih zakonom. 

Članak 68. 

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnom tijelu 

obavljaju službenici i namještenici. 

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a 

namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove. 

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od 

značenja za rad službenika i namještenika u upravnom 

tijelu uređuju se posebnim zakonom. 

Članak 69. 

Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se u 

proračunu Općine. 

 

X. JAVNE SLUŽBE 

Članak 70. 

Općina u okviru svoga samoupravnog djelokruga 

osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 
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zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana u području 

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je 

zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. 

Članak 71. 

Općina osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 70. 

ovog Statuta osnivanjem, trgovačkih društva, javnih 

ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona. 

      Općinski načelnik imenuje i razrješava 

predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je 

osnivač Općina. 

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 72. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao 

oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o 

lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog 

utjecaja na život i rad građana.  

      Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja 

ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za 

dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, 

na način i po postupku propisanom zakonom, ovim 

Statutom i posebnom odlukom općinskog vijeća. 

      Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 73. 

 ( 1) Mjesni odbori na području Općine su: 

1. Mjesni odbor Berak, koji obuhvaća naselje 

Berak; 

2. Mjesni odbor Bokšić koji obuhvaća naselja 

Bokšić; 

3. Mjesni odbor Čakovci, koji obuhvaća naselje 

Čakovci; 

4. Mjesni odbor Mikluševci, koji obuhvaća 

naselje Mikluševci; 

5. Mjesni odbor Tompojevci, koji obuhvaća 

naselje Tompojevci; 

Članak 74. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora 

može dati 10% građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 

članovi Općinskog vijeća, udruge sa sjedištem na 

području Općine te općinski načelnik. 

 Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka 

podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom 

obliku dostavlja općinskom načelniku. 

Članak 75. 

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje  je li prijedlog podnesen na način i 

po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

     Ako općinski načelnik utvrdi da prijedlog  nije 

podnesen na propisani način i po propisanom postupku, 

obavijestit će  predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 

dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 

općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60  dana od prijema prijedloga. 

Članak 76. 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se 

podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa 

prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne 

osobe), predloženom području i granicama mjesnog 

odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog 

odbora te prijedlog poslova i načina financiranja 

mjesnog odbora. 

Članak 77. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 

predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

Članak 78. 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja 

mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme 

od četiri godine. 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog 

odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i 

pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća 

mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom 

općinskog vijeća uz odgovarajuću primjenu odredbe 

zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih 

tijela jedinica lokalne samouprave. 

Članak 79. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 

općinsko vijeće.  

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može 

proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

Članak 80. 

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 

5 članova. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 

građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora.  

Članak 81. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 

redova svojih članova, većinom glasova svih članova, 

na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj 

rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  

Članak 82. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog 

odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom 

radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja 

druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i 

odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika. 

Članak 83. 
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Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, 

osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog 

odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima 

se poboljšava komunalni standard građana na području 

mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja 

potreba građana u području zdravstva, socijalne skrbi, 

kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom 

području. 

Članak 84. 

Poslovnikom mjesnog odbora detaljnije se uređuje 

način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog 

odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 

članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i 

dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način 

odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog 

odbora. 

Članak 85. 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom 

odlukom utvrdi općinsko vijeće te pomoći i dotacije  

pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 86. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog 

odbora  obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Članak 87. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

obavlja općinski načelnik.  

Općinski načelnik  može u postupku provođenja 

nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 

predložiti općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog 

odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, 

pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 

poslove. 

 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 

Članak 88. 

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava 

koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine. 

Članak 89. 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i 

općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog 

Statuta pažnjom dobrog gospodara. 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom 

Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja 

imovinom, na temelju općeg akta općinskog vijeća o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u 

vlasništvu Općine.  

Članak 90. 

Općina ima  prihode kojima u okviru svog 

samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

      Prihodi Općine su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i 

pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka 

općinskog vijeća; 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u 

vlasništvu Općine; 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele ili dionice; 

- prihodi od naknada za koncesije; 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom; 

- udio u zajedničkim porezima; 

- sredstva pomoći i dotacije Republike 

Hrvatske predviđena u državnom proračunu i  

- drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 91. 

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda 

Općine iskazuju se u proračunu Općine. 

 Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti 

iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 

 Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni 

proračunom i uravnoteženi s prihodima. 

Članak 92. 

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose 

se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su 

doneseni. 

 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 

mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca. 

Članak 93. 

Općinsko  vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 

zakonom.  

 Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 

godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko 

vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na 

način i postupku propisanim zakonom i to najduže za 

razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 

Članak 94. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili 

povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se 

mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili 

pronalaženjem novih prihoda. 

 Uravnoteženje proračuna provodi se 

izmjenama i dopunama proračuna po postupku 

propisanom za donošenje proračuna. 

Članak 95. 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire 

općinsko vijeće. 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 

proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 

financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo. 

 

XIII. AKTI OPĆINE 
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Članak 96. 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih 

zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, 

proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge 

opće akte.  

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada 

temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 

Članak 97. 

Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi 

odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to 

ovlašten zakonom, ovim Statutom ili općim aktom 

općinskog vijeća. 

Članak 98. 

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i 

preporuke.  

Članak 99. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata 

općinskog vijeća, na način i u postupku propisanom 

ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog 

upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine. 

Članak 100. 

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih 

akata općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima 

rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 

 Jedinstveni upravni odjel u obavljanju 

povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim 

stvarima u prvom stupnju. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, 

može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske 

županije. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka, 

može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave 

u skladu s posebnim zakonom  kojim se uređuje 

pojedino upravno područje. 

      Na donošenje pojedinačnih akata iz ovoga 

članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 

upravnom postupku. 

 Protiv pojedinačnih akata  iz ovoga članka 

može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 

Zakona o upravnim sporovima. 

     Odredbe ovoga članka odnose se i na 

pojedinačne akte koje donose  pravne osobe kojima je 

odlukom općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, 

povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga Općine. 

Članak 101. 

Protiv pojedinačnih akata općinskog vijeća i općinskog 

načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i 

pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako 

posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može 

se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Članak 102. 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje 

u samoupravnom djelokrugu donose općinsko vijeće i 

općinski načelnik, obavljaju nadležna tijela državne 

uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 

posebnom zakonu. 

Članak 103. 

Nadzor zakonitosti općih akata koje općinsko vijeće 

donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavljaju 

nadležna tijela državne uprave, svako u svojem 

djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

Članak 104. 

Detaljnije odredbe o općim aktima Općine i postupku 

donošenja  akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog 

vijeća. 

Članak 105. 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u 

službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije.   

       Opći akti stupaju na snagu osmog dana od 

dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 

razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na 

snagu prvog dana od dana objave. 

      Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

 

XIV. JAVNOST RADA 

Članak 106. 

Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 

      Zainteresirana javnost i predstavnici medija 

mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama 

Poslovnika općinskog vijeća. 

Članak 107. 

Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim 

održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih 

akata općinskog vijeća u službenom glasilu 

Vukovarsko-srijemske županije i na internetskim 

stranicama Općine. 

 Javnost rada općinskog načelnika osigurava 

se održavanjem konferencija za medije te 

objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog 

načelnika u službenom glasilu Vukovarsko-srijemske 

županije i na internetskim stranicama Općine. 

 Javnost rada upravnog tijela Općine osigurava 

se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem 

informacija na internetskim stranicama Općine. 

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 108. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna 

trećina vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik i 

Odbor za Statut i Poslovnik općinskog vijeća. 

      Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 

predsjedniku općinskog vijeća. 
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Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 

odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta. 

      Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne 

donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na 

dnevni red općinskog vijeća, prije isteka roka od 6 

mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

Članak 109. 

Članovi općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) 

nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg 

mandata. 

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog 

načelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka 

tekućeg mandata. 

Članak 110. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članaka 38. st. 2. i 5., 52., 53. st. 2. i 3., 

56., 57. i 58. koji stupaju na snagu na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih 

lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut 

Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-

srijemske županije broj 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 

12/19 i 03/20), osim članaka 19. - 22. i 54. -  58. koji 

prestaju važiti na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 

članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 012-03/21-01/1 

URBROJ: 2196/07-02-21-3 

Tompojevci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Potočki 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 

98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Općinsko 

vijeće Općine Tompojevci na 25. sjednici održanoj 22. 

veljače 2021. godine, donosi. 

POSLOVNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI 

 

I. UVODNE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine 

Tompojevci (u daljnjem tekstu: Poslovnik) detaljnije se 

uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća Općine 

Tompojevci (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), 

ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika, ostvarivanje 

prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, 

način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, 

sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i 

imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad 

Općinskog vijeća.  

Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje 

odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

II. KONSTITUIRANJE  OPĆINSKOG VIJEĆA  

Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na 

način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika 

Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj 

sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

Na početku konstituirajuće sjednice izvodi se himna 

Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino"  

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora 

predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako 

je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici 

predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 

manji redni broj na glasačkom listiću.  

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća,  sva prava i dužnost 

predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja 

i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne 

komisije  i Odbora za izbor i imenovanja, ovlašten je 

predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i 

najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije 

određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo 

ili veći broj vijećnika. 

Članak 3. 

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim 

izborima, vijećnici pred predsjedateljem polažu 

prisegu.  

       Tekst prisege glasi: “Prisežem 

svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom 

vijeću Općine Tompojevci obavljati savjesno i 

odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava 

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 

Tompojevci, te da ću se zauzimati za svekoliki 

napredak Republike Hrvatske i Općine Tompojevci”. 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 

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

“Prisežem”, pristupa i potpisuje prisegu.  

Vijećnik koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici 

kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost 

vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici Općinskog 

vijeća na kojoj je nazočan.  

Članak 4. 

U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata 

prije isteka vremena na koje je izabran, vijećnika 

zamjenjuje zamjenik vijećnika.  

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke 

stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje 

je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, 

a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj 

kandidacijske liste.  

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više 

političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s 

iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao 

ili mu miruje, a određuje ga politička stranka sukladno 

sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, 

političke stranke zamjenika određuju dogovorno.  

Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, 

zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.  

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu 

odnosno postignutom dogovoru obavijestiti nadležno 

upravno tijelo Općine.  

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača 

zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.  

Članak 5. 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika 

Općinskog vijeća, članova Mandatne komisije  i 

Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Općinskog 

vijeća ili najmanje 1/3  vijećnika mogu predložiti 

dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice vodeći 

računa o postupku donošenja akata ili izboru radnih 

tijela Općinskog vijeća. 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA  

Članak 6. 

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom 

Općine Tompojevci.  

Članak 7. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem 

tekstu: pročelnik upravnog tijela) dužan je vijećniku 

pružiti obavijesti i uvid u materijal o temama koje su na 

dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se 

pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog 

tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao 

vijećniku potrebne. 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od 

predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih 

tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.  

Članak 8. 

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 

Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u 

obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi 

prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i 

zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog 

vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju 

za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu 

sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može 

tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg 

upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 

obavljanju funkcije vijećnika. 

Članak 9. 

Vijećnici mogu osnovati Klub vijećnika prema 

stranačkoj pripadnosti i klub nezavisnih vijećnika  

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.  

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 

obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti 

svoja pravila rada, te podatke o članovima.  

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se Klubovima 

vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za 

rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i 

dostavu materijala, izvjestitelji i dr.) 

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIK I 

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Članak 10. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 

potpredsjednika. 

Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira Općinsko 

vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na 

prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog 

najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom 

glasova svih vijećnika. 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 

obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog 

samo za jednog kandidata. 

Članak 11. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja 

glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 

potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu 

većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo 

predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom 

glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili 

najviše glasova. 

 Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 

glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

 Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 

kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni 

postupak u cijelosti. 

Članak 12. 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

propisana su Statutom Općine i ovim Poslovnikom. 
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Članak 13. 

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva 

međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika 

klubova vijećnika. 

Članak 14. 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i 

organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže 

pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove 

za Općinsko vijeće. 

 

V. RADNA TIJELA 

Članak 15. 

Radna tijela Općinskog  vijeća osnovana Statutom 

Općine su: 

1. Mandatna komisija, 

2. Odbor za izbor i imenovanja, 

3. Odbor za Statut i Poslovnik , 

4. Odbor za Proračun i Financije. 

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, 

Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga 

stalna i povremena radna tijela u svrhu priprema odluka 

iz djelokruga Općinskog vijeća. 

Članak 16. 

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana. 

Mandatna komisija  bira se na konstituirajućoj sjednici 

Općinskog  vijeća  iz redova vijećnika. 

Članak 17. 

Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i četiri 

člana. 

Odbor za izbor i imenovanja bira se na konstituirajućoj 

sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 

Članak 18. 

Odbor za Statut i Poslovnik , čine predsjednik i četiri 

člana.  

Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a 

članovi iz reda vijećnika i/ili reda znanstvenih, stručnih 

i drugih javnih osoba. 

Članak 19. 

Odbor za Proračun i Financije, čine predsjednik i četiri 

člana. 

Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a 

članovi iz reda vijećnika i/ili reda znanstvenih, stručnih 

i drugih javnih osoba. 

Članak 20. 

Radna tijela mogu predlagati odluke i druge akte iz 

djelokruga Općinsko vijeća. 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 

Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug radnog tijela. 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 

obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i 

Općinsko vijeće. 

 

Članak 21. 

Općinsko vijeće može osnovati i druga radna tijela 

odlukom kojom određuje njihov sastav, djelokrug i 

način rada. 

Prijedlog odluke o osnivanju radnog tijela podnosi 

Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika. 

Članak 22. 

Radna tijela biraju se na mandatno razdoblje, a 

odlukom o osnivanju može biti određeni i kraći rok. 

Odlukom Općinskog vijeća članovi radnih tijela mogu 

biti razriješeni prije isteka mandata na koji su 

imenovani. 

Članak 23. 

Radno tijelo radi na sjednicama. O radu tijela vodi se 

zapisnik. Predsjednik radnog tijela saziva sjednice, 

predlaže dnevni red, rukovodi  radom sjednice i 

potpisuje akte radnog tijela. 

Radno tijelo može održavati sjednice ako je istoj 

nazočna većina članova, a odlučuje javnim 

glasovanjem većinom nazočnih članova. Ako je 

predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, 

zamjenjuje ga član kojeg odredi radno tijelo. 

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice po svojoj 

ocijeni, a dužan ju je sazvati kad to zatraži Općinsko 

vijeće ili dva člana radnog tijela, u roku 3 dana. 

Ukoliko ne sazove sjednicu radnog tijela, sazvati će je 

predsjednik Općinskog vijeća.  

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 24. 

Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća 

polaže prisegu. 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg 

sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost 

Općinskog načelnika Općine Tompojevci obavljati 

savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati 

Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 

Tompojevci, te da ću se zauzimati za svekoliki 

napredak Republike Hrvatske i Općine Tompojevci.“ 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege 

proziva Općinskog načelnika, a Općinski načelnik 

nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i 

izgovara: “Prisežem”. 

Članak 25. 

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog 

vijeća. 

Općinski načelnik može odrediti  izvjestitelja za točke 

dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u 

dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

Članak 26. 

Izvjestitelj, može biti nazočan na sjednicama 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, 

sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajalište Općinskog 
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načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te 

obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i 

mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela. 

 Ako na raspravi nije nazočan Općinski 

načelnik odnosno ovlašteni izvjestitelj, Općinsko  

vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost 

Općinskog načelnika i izvjestitelja nužna, raspravu o toj 

temi prekinuti ili odgoditi. 

Članak 27. 

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i 

predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju 

Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana 

prije dana održavanja sjednice. 

Članak 28. 

Općinski načelnik može se opozvati putem 

referenduma. 

 Način i postupak pokretanja razrješenja 

Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine. 

   

 

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 29. 

Odluke i druge akte koje Općinsko vijeće donosi na 

temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i 

Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 

Članak 30. 

Na izvornike odluka i drugih  akata Općinskog vijeća 

stavlja se pečat Općinskog vijeća. 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata 

Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke 

odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici 

Općinskog vijeća. 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u 

pismohrani Općine. 

Članak 31. 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, 

odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje 

bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u  

službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije i na 

službenim web stranicama Općine.  

O objavljivanju  akata iz stavka 1. ovog članka, brine se 

upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za 

Općinsko vijeće. 

Članak 32. 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko 

vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Općinski 

načelnik, predsjednik Općinskog vijeća i radna tijela 

Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da 

pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela. 

Članak 33. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina osnovani za 

područje općine Tompojevci imaju pravo: 

1. Predlagati Odluke kojima se uređuju pitanja 

od značaja za nacionalne manjine odnosno mjere za 

unapređenje položaja nacionalnih manjina. 

2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima 

Općine koje imenuje Općinsko vijeće o čemu će biti 

pismeno obaviješteni od strane predsjednika Općinskog 

vijeća najmanje 8 dana prije održavanja sjednice na 

kojoj se vrši imenovanje.  

Članak 34. 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

Članak 35. 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst 

prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba 

važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje ako se 

predlaže izmjena ili dopuna postojećeg akta. Uz 

prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća 

dokumentacija. 

Članak 36. 

Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta podnosi se 

predsjedniku Općinskog vijeća. 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni 

prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama 

ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u 

određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s 

odredbama ovog Poslovnika. 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta 

ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku 

rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim 

Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 

roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, 

smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog akta 

koji je podnesen u skladu s ovim Poslovnikom uvrstiti 

u dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća. 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili 

odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se 

ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 

mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije. 

Članak 37. 

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Općinskog 

vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u čijem 

djelokrugu su pitanja koja se uređuju odlukom. 

Članak 38. 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na 

početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i 

kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se 

predlaže da opći akt stupi na snagu prvog dana od dana 

objave dužan je posebno obrazložiti  opravdanost 

ranijeg stupanja na snagu. 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku 

rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i 

izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o 

izraženim mišljenjima i primjedbama. 
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Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 

aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 

izvjestitelj radnog tijela i predsjednik Odbora za Statut 

i Poslovnik. 

Članak 39. 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge 

odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik 

Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine 

prijedloge odluka u jedan prijedlog. 

 Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 

Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 

prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća 

redoslijedom kojim su dostavljeni. 

Članak 40. 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga 

akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog 

proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta. 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i 

duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 

propisanog stavkom 1. ovog članka. 

Članak 41. 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi 

se u pravilu pisano u obliku amandmana uz 

obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice. 

 Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 

dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi 

samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i 

dopunama. 

 Amandman se upućuje predsjedniku 

Općinskog vijeća, a predsjednik ga prije odlučivanja 

dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom 

načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. 

 Pravo na podnošenje amandmana imaju 

ovlašteni predlagatelji akata. 

Članak 42. 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, 

vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na 

sjednici, u tijeku rasprave. 

Predlagatelj akta i Općinski načelnik može podnositi 

amandmane sve do zaključenja rasprave. 

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave 

podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 

predlagatelj. 

Članak 43. 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno 

mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, 

Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi 

kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za 

pripremu prije odlučivanja. 

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, 

glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 

zatraži  Općinski načelnik, neovisno da li je on 

predlagatelj. 

Članak 44. 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski 

načelnik, neovisno da li je predlagatelj akta ili ne. 

Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i 

iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije 

glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

Članak 45. 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim 

dijelom akta  i o njemu se odvojeno ne glasuje ako ga 

je podnio predlagatelj akta ili ako se predlagatelj akta s 

njime suglasio. 

Članak 46. 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski 

načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 

suglasio Općinski načelnik,  glasuje se odvojeno. 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća 

postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se 

odlučuje. 

Članak 47. 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka 

konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 

podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 

amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 

rješenja i prema tom kriteriju o ostalim amandmanima. 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 

amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

 

DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM POSTUPKU 

Članak 48. 

Iznimno,  akt se može donijeti po hitnom postupku 

samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili 

ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku 

moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu. 

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju 

se propisani rokovi utvrđeni u članku 36. ovog 

Poslovnika. 

 Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 

postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog 

podnese vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 

1/3 vijećnika. 

 Prijedlog za donošenje akta po hitnom 

postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 

najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje 

prijedlog da se akt donese po hitnom postupku 

vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on  nije 

predlagatelj. 

Članak 49. 

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku 

prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti 

razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red 

sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu. 
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Članak 50. 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku 

mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave. 

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose 

na prijedloge akata koji se donose u redovnom 

postupku. 

 

VIII. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE 

Članak 51. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće 

dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju  proračuna Općine podnosi Općinski 

načelnik, na način i u rokovima propisanim zakonom. 

Članak 52. 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna 

donose se većinom glasova svih vijećnika. 

 

IX. VIJEĆNIČKA PITANJA 

Članak 53. 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 

Općinskom načelniku i pročelniku upravnog tijela u 

svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća 

usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika 

Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome 

pitanje upućuje. 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička 

pitanja, a svako postavljeno pitanje može trajati najviše 

dvije minute. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja 

ima i predsjednik kluba vijećnika, s time da može 

postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može 

trajati najduže pet minuta. 

Odgovor na usmena vijećnička pitanja mogu se dati sa 

samoj sjednici. O načinu odgovora na usmeno pitanje 

odlučuje pozvani na davanje odgovora. 

Pisani odgovor daje se najkasnije na slijedećoj sjednici. 

Općinski načelnik, odnosno pročelnik dostavljaju 

pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika 

Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća 

upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 

Članak 54. 

Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku 

odnosno pročelniku upravnog tijela kao i odgovor na ta 

pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu 

ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose 

na postavljeno pitanje. 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje 

pitanje uskladi s tim odredbama. 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog 

Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to 

pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o 

tome će obavijestiti vijećnika. 

Članak 55. 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja 

profesionalnu tajnu, Općinski načelnik, odnosno 

pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno 

vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez 

prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog 

tijela u čijem djelokrug rada je to pitanje. 

Članak 56. 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici 

Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru  i 

postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i 

dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute. 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je 

predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko 

vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom 

odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti 

dopunsko pitanje. 

 

X. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

Članak 57. 

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine. 

Članak 58. 

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika 

o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 

podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 

  Prijedlog se podnosi u pisanom 

obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji 

predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća 

Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno 

postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem 

se traži izvješće.    

Članak 59. 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za 

traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice 

Općinskog  vijeća koja se održava nakon primitka 

prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od 

dana primitka prijedloga. 

Članak 60. 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za 

traženje izvješća ima pravo na sjednici  

Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

Općinski načelnik  ima pravo na sjednici usmeno se 

očitovati na podneseni prijedlog.  

Članak 61. 

Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko 

vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 

koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto 

ili  donošenjem zaključka kojim se od Općinskog 
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načelnika  traži  izvršavanje općih akata Općinskog  

vijeća. 

Članak 62. 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća 

Općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije 

prije odlučivanja o prijedlogu. 

Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika 

nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 

podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti 

prije proteka roka od 3 mjeseca, od dana kada je 

Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća 

prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika 

 

XI. RED NA SJEDNICI 

Članak 63. 

1. Sazivanje sjednice 

 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 

Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri 

mjeseca. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća  

na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova 

Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka 

zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 

sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi 

zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, sjednicu će 

sazvati Općinski načelnik u roku 8 dana.  

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu 

može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

trećine vijećnika, čelnik tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno 

odredbama stavka 2., 3. i 4., ovog članka mora se 

održati u roku od 15. dana od dana sazivanja. 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka 

smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima. 

Članak 64. 

Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u 

izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način. 

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na 

prijedlog dnevnog reda i zapisnik s prethodne sjednice 

dostavlja se vijećnicima 3 dana prije održavanja 

sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok 

se može skratiti. 

  Poziv i materijal za sjednicu se 

mogu dostaviti i elektroničkim putem.   

  O drugačijem načinu sazivanja 

sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 

kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se 

vijećnicima, Općinskom načelniku, pročelniku 

upravnog tijela i drugim osobama koje odredi 

predsjednik Općinskog vijeća. 

Članak 65. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine. 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka održava 

izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u 

pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja 

sjednice, dan i vrijeme  u kojem se dostavljaju 

amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj 

izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se 

glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.  

Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja 

predsjedniku i službeniku nadležnog upravnog tijela 

koji sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća i 

ostalim vijećnicima (odgovori svima/Reply All). 

Glasovanje se može provesti i putem programskog 

rješenja (aplikacije). 

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u 

stavku 2. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog 

Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu 

materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu 

amandmana i glasovanju. 

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog 

vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu 

sazvanu i održanu putem video konferencije 

primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za 

sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju 

točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, 

dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i 

glasovanju. 

Na sjednicu Općinskog vijeća kada se za to ukaže 

potreba, uz osiguranje prostornih uvjeta mogu se 

pozvati dužnosnici, direktori javnih poduzeća, 

ravnatelji ustanova i druge osobe za koje postoji 

potreba prema sadržaju dnevnog reda. 

Članak 66. 

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti 

javnosti, materijal za takvu raspravu ne mora se 

dostavljati u pismenom obliku. 

O održavanju sjednica Općinskog vijeća bez nazočnosti 

javnosti odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog 

stavka predsjednik Općinskog vijeća pozvat će osobe, 

čija nazočnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a 

zatim će vijećnike obavijestiti o razlozima održavanja 

sjednice bez nazočnosti javnosti. 

 

2. Dnevni red 

Članak 67. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže 

predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu. 
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Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 

sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i 

dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu 

Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda 

sjednice. 

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se "za" ili "protiv" 

većinom glasova prisutnih članova Općinskog vijeća. 

Članak 68. 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u 

pravilu na početku sjednice. 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik 

Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 

predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini 

predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže 

dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za 

dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni. 

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, 

predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti. 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 

Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno 

odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, 

zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a 

nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka. 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red. 

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s 

prethodne sjednice. 

Članak 69. 

Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed 

rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog 

reda. 

 Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog 

dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon 

što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je 

odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i 

smatra se da prijedlog nije podnijet.   

Članak 70. 

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta 

bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten  u dnevni 

red Općinskog vijeća na način propisan člankom 36. 

Poslovnika  prije proteka roka od tri mjeseca od dana 

odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu. 

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje 

Članak 71. 

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik 

Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili 

spriječenosti potpredsjednik.   

Članak 72. 

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je 

pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži 

i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća. 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u 

govoru samo predsjednik  Općinskog vijeća. 

Predsjednik  Općinskog vijeća se brine da govornik ne 

bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

Članak 73. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po 

redoslijedu kojim su se prijavili. 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o 

povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ 

čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati 

duže od tri minute. 

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati 

objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog 

dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim 

objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez 

rasprave. 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji 

drži da je netočno izložen i koji je bio povod 

nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik 

će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to 

izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na 

ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može 

trajati duže od dvije minute. 

Članak 74. 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se 

raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, 

govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim 

upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u 

svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu 

Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga 

opomenuti. 

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem 

zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik 

Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i 

udaljiti  ga sa sjednice. 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz 

stavka 3.ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će 

utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji 

prilikom glasovanja. 

Članak 75. 

Na sjednici Vijeća se može odlučiti da govornik o istoj 

temi može govoriti samo jedanput. 

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje tri 

minute. 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može 

odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje. 

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se 

prijavili za govor u skladu s člankom 73. ovog 

Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu 

govoriti još najviše dvije minute, neovisno o tome da li 

su ranije govorili o toj temi. 

  

4. Tijek sjednice 
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Članak 76. 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog 

reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost 

vijećnika.  

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog 

vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog 

vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja 

stručne poslove za Općinsko vijeće.  

   Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 

sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 

predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za 

određeni dan i sat. 

   Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju 

kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 

većine vijećnika. 

   Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika 

predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku 

sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 

prisutnih vijećnika. 

Članak 77. 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka, 

Općinsko vijeće može odlučivati da sjednicu prekine i 

zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se 

pismeno izvješćuju samo članovi Općinskog vijeća koji 

nisu nazočni. 

O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez 

rasprave. 

 

5. Odlučivanje 

Članak 78. 

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, 

potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u 

slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije 

određeno. 

Članak 79. 

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, 

ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina 

vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim 

Poslovnikom nije drugačije određeno. 

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće 

donosi sljedeće akte: 

- Statut Općine, 

- Poslovnik Općinskog vijeća, 

- Proračun, 

- Odluku i izvješće o izvršenju proračuna 

- Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća 

- Odluku o raspisivanju referenduma o 

razrješenju Općinskog načelnika kada je prijedlog 

podnesen od propisanog broja birača, 

- Odluku o raspisivanju referenduma o 

pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih 

Statutom Općine. 

- Odluku o pristupanju raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta 

 

6. Glasovanje 

Članak 80. 

Glasovanje na sjednici je javno. 

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju 

glasuje tajno. 

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 

predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da 

se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” 

prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. 

Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu 

glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili 

da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim 

glasovima. 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika 

glasuje se “za” ili “protiv”. 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 

prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 

prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 

vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah 

konstatirati da je amandman odbijen. 

Članak 81. 

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje rezultate 

glasovanja tako da prebrojavanjem utvrdi koliko je 

vijećnika glasovalo «za» prijedlog, koliko «protiv» 

prijedloga i koliko se «suzdržalo» od glasovanja.  

Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća objavljuje je 

li prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.  

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, 

predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i 

ponovno objavljuje rezultat glasovanja  

Članak 82. 

Tajno se glasovanje provodi ako Općinsko vijeće 

odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno, te u 

slučajevima određenim zakonom.  

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 

Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni 

su pečatom Općinskog vijeća. 

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se 

listiću kandidati navode imenom i prezimenom prema 

abecednom redu prezimena, a glasuje se na način da se 

zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata. 

Kod glasovanja o pojedinom prijedlogu ili predmetu 

pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje 

se “za”, “protiv” i “suzdržan”, prema uputi na listiću. 

Glasačke listiće priprema službenik u čijoj je 

nadležnosti obavljanje poslova za Općinsko vijeće. 

Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni 

broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog 

glasovanja. 

Članak 83. 

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 

Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 

predaje vijećnicima glasačke listiće. 
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Članak 84. 

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi 

pripreme novih glasačkih listića. 

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i 

prvo glasovanje. 

Članak 85. 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim 

listićem i to osobno. 

 Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem 

su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je 

tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za 

koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je 

zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 

Članak 86. 

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke 

listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća 

objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na 

utvrđivanje rezultata glasovanja. 

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih 

glasačkih listića. 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog 

vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika koji su mu 

pomagali kod samog glasovanja. 

 Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 

rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je 

provedeno tajno glasovanje. 

 

7. Zapisnik 

Članak 87. 

O radu na sjednici vijeća vodi se zapisnik. 

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj 

stvari ili kada je sa rasprave o nekom predmetu 

isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik. 

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja 

sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika 

odnosno predsjedatelja, imena prisutnih vijećnika, 

imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za 

one koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih 

sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s pitanjima 

o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika 

sa sažetim prikazom njihovog izlaganja , rezultat 

glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih oblika i 

drugih akata donesenih na sjednici. 

 U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 

pojedinom predmetu. 

Članak 88. 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije 

prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik 

prethodne sjednice. 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na 

sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit 

će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 

 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 

odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog 

vijeća i službenik koji vodi zapisnik.  

Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuva 

upravno tijelo Općine.  

Članak 89. 

Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski snimati, a 

prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno tijelo. 

Upravno tijelo je dužno omogućiti vijećniku, na njegov 

zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice. 

 

XII. IZBORI I IMENOVANJA 

Članak 90. 

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i 

razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku 

propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom. 

Članak 91. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu 

predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz 

njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti. 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 

odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik. 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 

potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 

Članak 92. 

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 

1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak  razrješenja 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 Prijedlog se dostavlja predsjedniku 

Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 

obrazloženje prijedloga, te mora biti podržan imenima 

i prezimenima vijećnika i njihovim vlastoručnim 

potpisima.  

 Predsjednik, odnosno potpredsjednik 

Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 

najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.  

 Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 

prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog 

vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana 

od kada je prijedlog zaprimljen. 

 Ako Općinsko vijeće donese odluku o 

razrješenju predsjednika i  potpredsjednika Općinskog 

vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  

im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog 

vijeća. 

 Odluka o razrješenju prihvaćena je ako je za 

nju glasovala većina svih vijećnika.  

Članak 93. 

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu 

dati ostavku. Dužnost im prestaje danom kada 

Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a 

najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.  

Članak 94. 
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Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog 

vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, 

potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i 

dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi 

predsjednik. 

Općinsko je vijeće dužno u roku 30 dana od donošenja 

odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog 

predsjednika. 

 

XIII. JAVNOST RADA 

Članak 95. 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

 Predstavnici udruga građana, građani i 

predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, 

ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, 

glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). 

 Ukoliko je broj osoba koje prate rad 

Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 

predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje 

mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 

 Najava održavanja sjednica objavljuje se na 

internetskim stranicama Općine. 

Članak 96. 

Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim 

održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih 

akata općinskog vijeća u službenom glasilu 

Vukovarsko-srijemske županije i na internetskim 

stranicama Općine 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su 

u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim 

stupnjem tajnosti. 

Članak 97. 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o 

rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može 

se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva 

priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog 

vijeća. 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 98. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave  u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 

županije. 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tompojevci  

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

05/13, 02/15 i 05/16). 

 

KLASA: 012-03/21-01/2 

URBROJ: 2196/07-02-21-3 

Tompojevci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Potočki 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI, na 25. 

sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine na temelju 

članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju 

(NN., br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke 

o izradi II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 

Općine Tompojevci  (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-

srijemske županije, br. 06/20) i članka 29. Statuta 

Općine Tompojevci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-

srijemske županije, br. 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 

12/19 i 03/20), donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 

TOMPOJEVCI 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donose se II. Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci 

(''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, br. 

20/06 i Službeno glasilo'' Tompojevački glasnik, br. 

1/15.).  

Članak 2. 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Tompojevci (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje se od 

knjige-elaborata pod nazivom: ''II. Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci'', broj 

Plana: 03/2020. godine. 

 

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za 

prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 

5A. 

Članak 3. 

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 
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S A D R Ž A J 

0. OPĆI DIO 

1. Naslovna stranica 

2. Potpisni list 

3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana 

4. Sadržaj 

 

I. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 

II. GRAFIČKI DIO PLANA  

 

Redni 

broj 

Broj 

kartografskog 

prikaza 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI: Mjerilo 

    

1. 0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 1:25.000 

    

2. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  1:25.000 

    

3. 2.B. ENERGETSKI SUSTAV – Cijevni transport nafte i plina i 

plinoopskrba; Elelektroenergetika 1:25.000 

    

4. 3.A. UVJETI KORIŠTENJA 1:25.000 

 

III. OBRAZLOŽENJE PLANA I PRILOZI 

A)   OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TOMPOJEVCI 

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  

2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA 

B)   POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI 

PLANA 

C)   ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU 

D)   IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

E)   SAŽETAK ZA JAVNOST 

F)   EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

 

IV. DOKUMENTACIJA 

 

1. Izvadak iz sudskog registra 

 

2. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih 

stručnih poslova prostornog uređenja 

 

3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 

graditeljstvu 

 

4. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta 

prijedloga Plana 
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II. ODREDBE ZA PROVEDBU 

Članak 4. 

U članku 4., stavak 1., podstavak 2., iza alineje ''g)'', dodaje 

se nova alineja ''h)'', koja glasi: 

„h) Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina 

- eksploatacijsko polje ugljikovodika „Berak““ 

Članak 5. 

U članku 5., iza podstavka 7., dodaje se novi podstavak 8., 

koji glasi: 

 

„- eksploatacijsko polje ugljikovodika se detaljnije 

utvrđuje unutar planiranog eksploatacijskog polja 

ugljikovodika prikazanog na kartografskom prikazu „1. 

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA“, a na temelju 

rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja koje izdaje 

nadležno ministarstvo.“ 

Članak 6.  

U članku 6., stavak 2., podstavak 2., iza alineje 3., dodaje 

se nova alineja 4., koja glasi: 

 

„● za spojni plinovod Berak-Plinska stanica Cerić

 100,0 m“. 

 

Alineje 4. – 11., postaju alineje 5. – 12. 

Članak 7.  

U članku 15., iza podstavka ''b)'', dodaje se novi podstavak 

''c)'', koji glasi: 

 

„c) eksploatacija mineralnih sirovina 

 

    ● građevine za eksploataciju unutar eksploatacijskog 

polja ugljikovodika „Berak“ 

Članak 8.  

U članku 16., stavak 1., podstavak ''b)'', u alineji 2., 

podalineji 2., dodaje se nova podpodalineja 4., koja glasi: 

 

„- spojni plinovod Berak-PS Cerić“. 

Članak 9. 

Članak 155., mijenja se i glasi: 

 

„Na području Općine nema postojećih eksploatacijskih 

polja mineralnih sirovina. U zapadnom dijelu Općine 

nalazi se planirano eksploatacijsko polje ugljikovodika 

(EPU Berak).“ 

Članak 10. 

Članak 156., mijenja se i glasi: 

 

„Istražnim prostorom se smatra cjelokupno područje 

Općine osim. 

 

- građevinskih područja naselja  

- područja prirode zaštićenih prema posebnom 

propisu, osim ako su takve aktivnosti dopuštene aktom o 

zaštiti ili naknadnim dopuštenjem javne ustanove s 

posebnim ovlastima, 

Članak 11. 

Članak 157., mijenja se i glasi: 

 

„Unutar planiranog EPU dozvoljena je gradnja objekata u 

svrhu pridobivanja zemnog plina i uključuje sve 

neophodne radove vezane uz tehnologiju crpljenja i 

potrebne infrastrukture.“ 

Članak 12. 

Iza članka 157., dodaju se novi članci 157.a - 157.d., koji 

glase: 

 

„Članak 157.a 

Unutar planiranog EPU moguće je izvođenje zahvata u 

prostoru koji se ne smatraju građenjem: 

 

-   bušotinskih radnih prostora i priključnih 

cjevovoda sa pripadajućim tornjevima, njihalicama i 

vijčastim pumpama, te ostalom potrebnom opremom 

(spremnicima kapljevine do 50 m³, razvodno upravljačkim 

jedinicama, rasvjetnim stupovima, separatorima, 

punilištima autocisterni, bakljama, 

-   priključnih cesta, 

-   visokonaponskih 10 kV i niskonaponskih 

energetskih vodova, uključivo trafostanice 10/04, kV, 

-   signalnih kablova, 

-   ograda, 

-   drugih infrastrukturnih, pomoćnih i pratećih 

građevina, a koji su u funkciji naftno-rudarskih radova 

istraživanja i eksploatacije. 

 

Članak 157.b 

Na prostoru planiranog EPU planirani zahvati su: 

 

-   najveće površine pojedinačnog zahvata 3,0 ha 

(osim prometne i druge infrastrukture), 

-  maksimalne visine 10,0 m (osim tornjeva 

bušaćeg postrojenja i baklji koji mogu biti maksimalne 

visine 52,0 m odnosno 15,0 m), 

-  unutar površine zahvata smještenih tako da se do 

svakog objekta i/ili postrojenja osigura prolaz minimalne 

širine 2,5 m, 

-   maksimalnog koeficijenta izgrađenosti 0,3, 

-   maksimalnog koeficijenta iskoristivosti 0,7. 

 

Građevna čestica unutar planiranog EPU-a formira se 

iznimno, unutar građevinskih područja gospodarske 

namjene-proizvodne i  kada je potrebno osigurati 

jednoznačno korištenje prostora. 

 

Članak 157.c 

Svi zahvati u prostoru unutar planiranog EPU-a (izuzev 

prometne i linijske infrastrukture) moraju imati osiguran 

pristup na javnu prometnu površinu. 

Sva potrebna parkirališta unutar planiranog EPU-a moraju 

se riješiti unutar obuhvata zahvata u prostoru i/ili na način 

utvrđen odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave. 

 

Instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda unutar 

planiranog EPU-a moraju se priključiti na javnu mrežu, a 

ukoliko ista nije izvedena riješiti izgradnjom alternativnih 
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sustava (bunara, cisterni, internih pročistača, nepropusnih 

septičkih jama i sl.). 

 

Instalacije niskog napona unutar planiranog EPU-a mogu 

se priključiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku 

mrežu ili riješiti putem vlastitog izvora. 

 

Članak 157.d 

Unutar EPU-a mogu se izdavati akti za građenje i/ili 

rekonstrukciju građevina, naftno-rudarskih objekata i 

postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne 

smatraju građenjem samo na lokacijama: 

 - izvan građevinskih područja, osim 

građevinskih područja gospodarske namjene proizvodne 

planiranih ovim Planom, 

 - izvan površina posebne namjene, 

postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te 

područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja 

u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 

osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim 

uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, 

 - izvan zaštitnih šuma i šuma posebne 

namjene, osim iznimno, ukoliko ne utječu na razloge zbog 

kojih su proglašene, 

 - izvan područja ciljnih staništa 

ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta, osim iznimno,  

ukoliko ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te 

cjelovitost ekološke mreže, 

 - na krajobrazno manje vrijednim i 

vizualno manje izloženim područjima. 

 

Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih 

objekata i postrojenja od područja i površina iz stavka 1., 

utvrđuje se temeljem smjernica i kriterijima posebnih 

propisa i posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.“ 

Članak 13. 

Iza članka 214., dodaje se novi članak 214.a, koji glasi: 

 

„Članak 214.a. 

Spojni plinovod Berak-PS Cerić polaže se unutar koridora 

od 100,0 m (po 50,0 m lijevo i desno od osi plinovoda 

prikazanog na grafičkom dijelu Plana). 

 

Nakon izgradnje spojnog plinovoda oko izvedenog 

plinovoda se utvrđuje zaštitni koridor širine min. 2,0 m.“ 

 

III. ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 14. 

U grafičkom dijelu svi kartografski prikazi, u cijelosti se 

zamjenjuju novima kako slijedi: 

 

 

Redni 

broj 

Broj 

kartografskog 

prikaza 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI: Mjerilo 

    

1. 0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 1:25.000 

    

2. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  1:25.000 

    

3. 2.B. ENERGETSKI SUSTAV – Cijevni transport nafte i plina i 

plinoopskrba; Elelektroenergetika 1:25.000 

    

4. 3.A. UVJETI KORIŠTENJA 1:25.000 

 

Članak 15. 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za 

zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog 

Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove 

Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove 

Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja 

zahtjeva. 

Članak 16. 

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati 

izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani 

Izrađivača Plana. 

 

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Tompojevci, 

A.G. Matoša 9, Tompojevci, Jedinstveni upravni odjel i na 

web stranici Općine: www.opcina-tompojevci.hr. 

Članak 17. 

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom 

uređenju (‘’Narodne novine’’ broj 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19), Općinsko vijeće izvršiti će objavu 

pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela 

Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci, najkasnije 

u roku od 30. dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA:350-02/20-01/1 

URBROJ:2196/07-02-21-76 

Tompojevci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Potočki 

 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tompojevci ( 

„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 

05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Općinsko 

vijeće Općine Tompojevci na 25. sjednici održanoj  22. 

veljače 2021. godine, donosi: 
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ODLUKU 

o kupovini osobnog automobila 

Članak 1. 

Donosi se odluka o kupovini osobnog automobila za 

službene potrebe Općine Tompojevci u visini do 

100.000,00 kuna, predviđenih u Proračunu Općine 

Tompojevci za 2021. godinu. 

Članak 2. 

Zadužuje se Općinski načelnik Općine Tompojevci za 

provedbu ove Odluke. 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 406-03/21-01/2 

URBROJ: 2196/07-02-21-1 

Tompojevci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Potočki 

 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tompojevci  

(«Službeni  vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 

05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Općinsko 

vijeće Općine Tompojevci na 25. sjednici održanoj 22. 

veljače 2021. godine, donijelo je: 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne 

usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada  - tvrtke Komunalac d.o.o. 

Vukovar, na području Općine Tompojevci za 2020. 

godinu 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada  tvrtke Komunalac d.o.o. Vukovar na području 

Općine Tompojevci  za 2019. godinu (KLASA: 363-

01/21-01/11, URBROJ: 2196-62-E-1-11-1-21-01, od 28. 

01. 2021. godine), koje je sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 363-01/21-01/2 

URBROJ: 2196/07-02-21-2 

Tompojevci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Potočki 

 

 



 
KLASA: 363-01/21-01/11 

UR.BROJ: 2196-62-E-1-11-1-21-01 

U Vukovaru, 27. siječnja 2021. godine 

OPĆINA TOMPOJEVCI 

Antuna Gustava Matoša 9, 32 238 Tompojevci 

 

PREDMET 

Izvještaj o provedenim (i planiranim) aktivnostima na gospodarenju 

otpadom na području Općine Tompojevci za 2020. godinu 

U svrhu dostave izvještaja nadležnom tijelu o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Tompojevci (čl. 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, u daljnjem 

tekstu: Zakon) te obveze davatelja usluge o dostavi izvješća predstavničkom tijelu JLS-a (čl. 32. st. 5. Zakona) u 

nastavku dostavljamo izvještaj o provedenim aktivnostima na području gospodarenja otpadom u Općini 

Tompojevci u 2020. godini. 

1. Prikupljanje otpada 

Sukladno Ugovoru o koncesiji za djelatnost sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci, 

tvrtka Komunalac d.o.o. iz Vukovara od početka ožujka 2020. godine obavlja poslove davatelja javne usluge 

sakupljanja otpada na području Općine Tompojevci, odnosno na području naselja Tompojevci, Mikluševci, 

Čakovci, Berak i Bokšić.  

U sklopu javne usluge sakupljanja otpada, tijekom 2020. god. (ožujak – prosinac) na području Općine Tompojevci 

korisnicima usluge pružali smo sljedeće usluge: 

- Odvoz miješanog komunalnog otpada jedan puta tjedno isključivo iz spremnika sa logotipom tvrtke 

Komunalac d.o.o., 

- Odvoz papira na kućnom pragu  korisnika putem plavih vrećica sa logotipom tvrtke Komunalac d.o.o., 

- Odvoz plastike na kućnom pragu  korisnika putem žutih vrećica sa logotipom tvrtke Komunalac d.o.o., 

- Odvoz glomaznog otpada na zahtjev korisnika jedan puta godišnje u okviru usluge. 

 

2. Broj korisnika uključen u sustav gospodarenja otpadom 

U organizirano sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada na području Općine Tompojevci uključeno je ukupno 

476 domaćinstva – Tablica 1.   

Mjesto Broj korisnika u 2020. godini 

Tompojevci 94 

Mikluševci 116 

Čakovci 109 

Berak 126 

Bokšić 31 

UKUPNO: 476 



Tablica 1. Broj korisnika uključenih u sustav gospodarenja otpadom tijekom 2020. god 

Ukupan broj prijavljenih pravnih osoba s područja Općine Tompojevci je 11. 

 

3. Količine sakupljenog otpada u Općini Tompojevci 

Od 01. siječnja 2020. god. do 31. prosinca 2020. god. od strane Davatelja usluge - Komunalac d.o.o. Vukovar sa 

područja Općine Tompojevci sakupljene su vrste i količine otpada prikazane u tablici 2. Sav sakupljeni otpad prvo 

se važe te se vodi svakodnevna evidencija o vrstama i količinama sakupljenog otpada. Evidencija o vrstama i 

količinama otpada također se vodi i za otpad koji se predaje drugim ovlaštenim osobama. 

Vrste i količine sakupljenog otpada u 2020. godine  

Ključni broj otpada Naziv otpada Količina (t) 

20 03 01 Miješani komunalni otpad 207,84 

20 01 01 Miješani papir i karton 1,58873 

20 01 39 Plastika 2,9282 

20 03 07 Glomazni otpad 1,06 

SVEUKUPNO: 213,41693 

 

Tablica 2. Vrste i količine sakupljenog otpada na području Općine Tompojevci u 2020. godini  

Najveći udio u ukupno proizvedenom otpadu na području Općine Tompojevci čini miješani komunalni otpad, 

čime su obuhvaćene različite vrste otpada koje nastaju u kućanstvima. Miješanim komunalnim otpadom smatra se 

otpad iz kućanstava te otpad iz industrije, trgovina, ustanova i sl. koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz 

kućanstva, a iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što su papir, staklo, plastika i dr.) 

te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.  

3.1. Količine sakupljenog otpada na lokaciji RD Mikluševci 

Također, u naselju Mikluševci u sklopu Općine Tompojevci, nalazi se reciklažno dvorište, koje je na usluzi 

korisnicima tijekom cijele godine u danima od utorka do subote prema rasporedu i vremenu rada samog RD 

Mikluševci. Korisnici donose različite vrste otpada koje se na propisan način selektiraju prema KBO-u te se važu i 

odlažu na točno definirana mjesta, prigodna za njihovo odlaganje. Otprilike 2 puta godišnje se prazne spremnici 

te se svaki odvojeni otpad predaje tvrtkama koje rade na zbrinjavanju priloženog otpada.  U tablici 3. su prikazane 

količine otpada prikupljene u razdoblju od 1. siječnja 2020 godine pa sve do 31. prosinca te iste godine. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vrste i količine sakupljenog otpada u 2020. godine  

Ključni broj otpada Naziv otpada Količina (kg) 

15 01 01 Ambalaža od papira i kartona 36 

15 01 02 Plastična ambalaža 186 

15 01 04 Metalna ambalaža 6 

15 01 07 Staklena ambalaža 1021 

15 01 10 * 
Ambalaža koja sadrži ostatke 

opasnih tvari 
424 

16 01 03 Otpadne gume 1009 

16 05 04 * 
Plinovi u posudama pod 

tlakom 
6,5 

17 01 03 Crijep/pločice i keramika 54 

17 06 01 * 
Izolacijski materijali koji 

sadrže azbest 
0 

17 06 03 * Ostali izolacijski materijali 0 

17 06 04  Izolacijski materijali 42 

17 06 05 * 
Građevinski materijali koji 

sadrže azbest 
3840 

20 01 01 Otpadni papir i karton 535 

20 01 02 Staklo 161 

20 01 10 Odjeća 1696 

20 01 11 Tekstil 60 

20 01 19 * Pesticidi 14 

20 01 26 * Ulja i masti 8 



20 01 27 * Boje, tinte, ljepila i smole 30 

20 01 34 * Baterije i akumulatori 0 

20 01 35 * Elektronička oprema 1660 

20 01 39 Plastika 853 

20 01 40 Metali 1308 

20 03 07 Glomazni otpad 7636 

SVEUKUPNO: 20585,5 

                  Tablica 3. Vrste i količine sakupljenog otpada na lokaciji RD Mikluševci  u 2020. godini  

4. Provođenje izobrazno - informativnih aktivnosti 

Također u siječnju 2021. godine svim korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada na kućnu adresu dostavili 

smo „Obavijest o načinu sakupljanja komunalnog otpada u 2021. godini – Općina Tompojevci“ te vrećice za 

odvojeno sakupljanje papira i plastike na kućnom pragu. Obavijest sadrži sve potrebne informacije koje se tiču 

gospodarenja otpadom (raspored odvoza miješanog komunalnog otpad, glomaznog otpada, papira, plastike; gdje 

odložiti ostale vrste otpada, …). (Slika 1.) 

 

                            

                        

                                       

                                      Slika 1. Obavijest za 2021. godinu – Općina Tompojevci 



 

 

 

 

 

 

5. Planovi za 2021. godinu 

Krajem ožujka 2021. godine korisnicima će na raspolaganju biti i mobilno reciklažno dvorište koje će biti 

postavljeno na četiri lokacije u Općini Tompojevci (Tompojevci, Čakovci, Berak i Bokšić). Na mobilno reciklažno 

dvorište korisnici s područja Općine Tompojevci bez naknade mogu odložiti manje količine iskoristivih vrsta 

otpada iz kućanstva. Sukladno odredbama Zakona, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluke o 

načinu pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci korisnicima usluge 

mobilno reciklažno dvorište biti će na raspolaganju četiri puta godišnje u svakom naselju (tablica 4.). 

 

 

Tablica 4. Raspored lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu 

U 2021. godini planiran je niz aktivnosti s ciljem dostizanja zakonskih ciljeva u smislu povećanja udjela odvojeno 

sakupljenog komunalnog otpada te općenito usklađivanje sa propisanim zakonskim odredbama o otpadu. U tu 

svrhu tijekom 2021. godine planirano je provesti  edukativnu radionicu na temu zaštite okoliša i gospodarenja 

otpadom kako bi Korisnici usluge bili upoznati sa svim načinima i mogućnostima postupanja s otpadom. Kao i u 

proteklom periodu i u 2021. godini nastojat ćemo unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, 

smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada, povećati količinu odvojenog sakupljenog 

komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, metal…); unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom te 

kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti. 

 

                                                                                                                                    Za Komunalac d.o.o. 

D I R E K T O R 

                                                                                                                              Igor Štrangarević, mag. oec. 

 

RASPORED LOKACIJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

NASELJE LOKACIJA DATUM 

Tompojevci 
Radićeva 23 

 (kod Hr. doma) 
19.03., 14.05., 09.07., 10.09. 

Čakovci 
Šandora Petefija 10 

(kod ambulante) 
18.03., 13.05., 08.07., 09.09. 

Berak 
Orolička 9 

(kod Doma kulture) 
16.03., 11.05., 06.07., 07.09. 

Bokšić 
Radićeva 21 

(kod Doma kulture) 
17.03., 12.05., 07.07., 08.09. 
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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja 

malog gospodarstva (“Narodne novine” br. 29/02, 63/07, 

53/12, 56/13 i 121/16) i članka 29. Statuta Općine 

Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), 

Općinsko vijeće Općine  Tompojevci na 25. sjednici 

održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je: 

 

PROGRAM POTPORA GOSPODARSTVU NA 

PODRUČJU OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2021. 

GODINU 

 

OPĆI UVJETI  

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u svrhu poticanja 

razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Općine 

Tompojevci kroz razvoj poduzetništva, temeljem kojih će 

se dodjeljivati potpore male vrijednosti iz Proračuna 

Općine Tompojevci za 2021. godinu te kriteriji i postupak 

dodjele istih do utroška predviđenih sredstava. 

Članak 2. 

Ciljevi ovog Programa su: 

- očuvanje pozicije malih gospodarskih subjekata 

na tržištu, 

- otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje 

postojećih,  

- prilagodba poduzetnika novim uvjetima 

poslovanja koji su posljedica epidemije COVID-19. 

Članak 3. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih 

sredstava iz Proračuna Općine Tompojevci mikro 

subjektima malog gospodarstva sukladno Zakonu o 

poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" 

broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Zakonom o 

zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 

98/19). 

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne 

osobe koje: 

- imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek) i 

- ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu 

protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu 

aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju 

dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, 

u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura. 

Članak 4. 

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu 

dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 

1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 

minimis potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.). 

Poduzetnici koji predaju zahtjev za dodjelu potpore 

temeljem ovog Programa moraju zadovoljiti pravila 

navedena u prethodno navedenoj Uredbi. 

Poduzetnik snosi odgovornost ukoliko podnese zahtjev, a 

ne ispunjava uvjete ovog Javnog poziva određene 

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva 

(„Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) 

i Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 

2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore 

(''SL EU L352, 24.12.2013., str.1.'').   

Članak 5. 

Pravo na dodjelu potpora imaju trgovačka društva, obrti, 

samostalne djelatnosti i zadruge koji: 

- ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Programom i 

propisima koji uređuju dodjeljivanje potpora male 

vrijednosti, 

- registrirani za djelatnost u kojoj traže potporu za svoju 

investiciju, 

- u cijelosti su u privatnom vlasništvu, 

- imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na 

području Općine Tompojevci, 

- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 

- prijavljuju troškove koji su nastali u tekućoj godini, 

- nemaju dugovanja s osnove javnih davanja (poreznim 

obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje), 

- nemaju dugovanja prema Općini Tompojevci po bilo 

kojem osnovu (komunalna naknada, komunalni doprinos i 

druge propisane obveze), a u slučaju fizičkih osoba i obrta 

podmirene obveze također moraju imati svi članovi 

njihova kućanstva. 

- nisu blokirani, u stečaju, postupku predstečajne nagodbe, 

odnosno koji nisu u postupku likvidacije. 

 

MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Članak 6. 

Općina Tompojevci će davati potporu za slijedeće 

aktivnosti:  

Mjera 1. Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih 

za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije 

bolesti COVID-19 

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika 

Mjera 3. Sufinanciranje novog zapošljavanja 

Mjera 4. Smanjenje negativnih utjecaja na ugostiteljstvo 

Članak 7. 

Sukladno članku 3. Uredbe, ovaj Program se primjenjuje 

na nepovratna financijska sredstva osigurana u Proračunu 

Općine Tompojevci za 2021. godinu, u razdjelu Potpora u 

gospodarstvu u iznosu od 120.000,00 kn. 
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NAZIV POTPORE PLANIRANI IZNOS U 2020./kn 

Mjera 1. Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu 

poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19 

10.000,00 

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika 10.000,00 

Mjera 3. Sufinanciranje novog zapošljavanja 80.000,00 

Mjera 4. Smanjenje negativnih utjecaja na ugostiteljstvo 20.000,00 

UKUPNO 120.000,00 

 

Ukoliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava 

ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti za neku drugu od 

mjera iz ovog Programa prema odluci Općinskog 

načelnika Općine Tompojevci. 

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora po pojedinoj 

mjeri prelazi ukupno predviđeni proračun, Povjerenstvo za 

potpore u gospodarstvu će predložiti razmjerno smanjenje 

potpore prihvatljivim gospodarskim subjektima. 

Članak 8. 

Mjera 1. Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih 

za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije 

bolesti COVID-19 

 

Poduzetnicima će se subvencionirati dio izdataka za 

nabavu opreme, repromaterijala (osim hrane i pića), sitnog 

inventara i sredstava za zaštitu ljudi te prilagodba prostora, 

a isključivo u cilju provođenja protuepidemijskih mjera. 

Minimalno 80% tražene potpore moraju biti troškovi 

nabave roba. 

Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a 

najviše 5.000,00 kuna po korisniku. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Tompojevci, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa o izvršenoj 

kupnji/usluzi (račun/ugovor mora glasiti na prijavitelja sa 

jasno opisanim troškovima, a datum računa mora biti 

nakon 1. siječnja 2021.) 

- preslika izvoda s žiro računa korisnika o 

plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa. 

 

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika 

 

Cilj sufinanciranja je motiviranje ciljne skupine 

poduzetnika početnika za uključivanje u poduzetništvo 

radi stvaranja novih poduzetničkih generacija te poticanje 

poduzetničkih aktivnosti.  

Poduzetnik početnik u smislu prihvatljivog korisnika ove 

mjere je poduzetnik koji je registrirao obrt ili trgovačko 

društvo nakon 1. siječnja 2021. godine. 

Potpora namijenjena ulaganju u projekte poduzetnika 

početnika odnosi se na: 

1. troškovi registracije subjekta,  

2. nabavu strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje 

djelatnosti te programske opreme (računalni i drugi 

programi), 

3. prilagodbu poslovnog prostora i nabava inventara u 

svrhu obavljanja djelatnosti, 

4. stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a 

najviše 5.000,00 kuna po korisniku. Pojedinom korisniku 

može se odobriti najviše jedna potpora za ove namjene u 

kalendarskoj godini. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Tompojevci, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa (račun/ugovor mora 

glasiti na prijavitelja sa jasno opisanim troškovima, a 

datum računa mora biti nakon 1. siječnja 2021.), 

- preslika izvoda s žiro računa korisnika o 

plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih računa, 

- preslika dokaza o osposobljenosti. 

 

Mjera 3. Sufinanciranje novog zapošljavanja  

 

Općina Tompojevci će sufinancirati novo zapošljavanje, te 

samozapošljavanje nastalo od 1. siječnja 2021. godine. 

Sredstva se odobravaju za poticanje jedne novozaposlene 

osobe koju poslodavac zapošljava prvi puta. 

Odobravat će sufinanciranje najviše do visine pet (5) 

minimalnih bruto plaća sukladno Uredba o visini 

minimalne plaće za 2021. godinu. 

Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog Programa 

poslodavac mora zadržati najmanje 12 mjeseci od dana 

zaključenog Ugovora o radu. Ako dođe do raskida ugovora 

o radu (po bilo kojoj osnovi) sa zaposlenikom čije se 

zaposlenje sufinancira, na to mjesto se mora zaposliti drugi 

zaposlenik po istim kriterijima iz Ugovora. U protivnom 

se raskida Ugovor i korisnik mora vratiti ukupan iznos do 

tada primljenih sredstava sufinanciranja. 

Ovu mjeru mogu koristiti i poslodavci koji su ostvarili 

Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima 

pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Tompojevci, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

- preslika ugovora o radu s novozaposlenom 

osobom u trajanju od najmanje 12 mjeseci 

- prijava o početku osiguranja za novozaposlenu 

osobu. 

 

Mjera 4. Smanjenje negativnih utjecaja na ugostiteljstvo  

 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH od 

19.03.2020.godine o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 

održavanja sportskih i kulturnih događanja, svi 

ugostiteljski subjekti koji se bave ugostiteljstvom morali 

su obustaviti svoj rad do 11. svibnja 2020. godine. 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH od 

27.11.2020.godine o nužnim epidemiološkim mjerama 

kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja 

prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, svi 

poslovni subjekti koji se bave ugostiteljstvom morali su 

ponovno do daljnjeg obustaviti svoj rad. 

Općina Tompojevci će poslovnim subjektima u 

ugostiteljstvu financirati: 
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Podmjera 4.1. – Sufinanciranje troška plaće najviše 1 

zaposlene osobe za mjesece u kojima je bila obustave rada, 

a do visine minimalne bruto plaća sukladno Uredbi o visini 

minimalne plaće za 2020. odnosno 2021. godinu u mjesecu 

u kojem je bila obustava rada. Ovu mjeru mogu koristiti i 

poslodavci koji su ostvarili Potporu za očuvanje radnih 

mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom 

(COVID – 19) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Podmjera 4.2. – Sufinanciranje režijskih troškova, troška 

vođenja knjigovodstva i troška zakupa poslovnog prostora 

ugostiteljskog objekta prema predočenim 

računima/ugovorima, a razmjerno broju dana u mjesecu u 

kojem je bila obustava rada. 

Maksimalni iznos sufinanciranja je 20.000,00 kuna po 

pojedinoj godini.  

Poslodavac koji koristi Podmjeru 4.1. obavezan je zadržati 

najmanje jednu zaposlenu osobu u trajanju od najmanje 12 

mjeseci od dana potpisa Ugovora s Općinom Tompojevci 

za financiranje troškova prema Podmjeri 4.1.. U protivnom 

se raskida Ugovor i korisnik mora vratiti ukupan iznos do 

tada primljenih sredstava sufinanciranja po toj podmjeri. 

Ovu mjeru mogu koristiti i poslodavci koji su ostvarili 

Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima 

pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Tompojevci, a uz 

njega se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija: 

Podmjera 4.1. 

- preslika ugovora o radu s zaposlenom osobom 

- preslika isplatne liste u mjesecu za koji se traži 

sufinanciranje 

Podmjera 4.2. 

- preslike ugovora i/ili računa (račun/ugovor mora 

glasiti na prijavitelja sa jasno opisanim troškovima, a 

datum računa mora biti nakon 1. siječnja 2020.), 

- preslika izvoda s žiro računa korisnika o 

plaćanju po osnovi priloženih ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa, 

 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 9. 

Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Općina 

Tompojevci za 2020. godinu, kojeg korisnik potpora može 

ostvariti po svim osnovama ovog Programa je 25.000,00 

kuna.  

Članak 10. 

Neprihvatljivi troškovi su: 

- carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade, 

- novčane kazne, financijske kazne i troškove 

parničnog postupka, 

- rabljena oprema, 

- bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične 

naknade, 

- plaćanja u naturi tj. kompenzacijom, 

- ukupan iznos ili dio troškova koji su financirani 

iz drugih javnih izvora (osim potpora za očuvanje radnih 

mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom 

(COVID – 19) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), 

- porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, 

- troškovi prijevoza, ugradnje ili tehničke pomoći 

uz nabavku opreme, 

- nabavka vozila ili plovila. 

Članak 11. 

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog javnog poziva, 

a sukladno kriterijima propisanim ovim Programom. 

Odluku o raspisivanju javnog poziva za potpore donosi 

Općinski načelnik Općine Tompojevci. 

Općina Tompojevci će objaviti javni poziv za dodjelu 

potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče i Internet 

stranice Općine Tompojevci, u kojem će se utvrditi rokovi 

i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s 

pripadajućom dokumentacijom. 

Zahtjevi za potporom podnose se na obrascima koji se 

mogu preuzeti na Internet stranici Općine Tompojevci. 

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će 

specificirana na svakom obrascu zahtjeva.  

Općina Tompojevci može zatražiti od podnositelja 

zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo 

ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim 

Programom.  

Članak 12. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik potpore 

prilaže slijedeću obaveznu dokumentaciju: 

1. Ispunjen odgovarajući obrazac zahtjeva za 

potporu, 

2. Dokaz obavljanje gospodarske djelatnosti ne 

stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (izvadak iz 

odgovarajućeg registra, rješenje ili sl.),  

3. Potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim 

dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (poreznim 

obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje), ne starija od 30 dana od dana podnošenja 

zahtjeva, 

4. Potvrda o podmirenim obvezama prema Općini 

Tompojevci po bilo kojem osnovu, ne starija od 30 dana 

od dana podnošenja zahtjeva, 

5. Izjava o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti, sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 

1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de-minimis potpore, 

6. Izjava o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti za svako povezana poduzeće koje čini „jednog 

poduzetnika" u slučaju primjenjivosti, sukladno 

odredbama Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 o 

primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de-minimis potpore, 

7. Izjavu o podmirenim obvezama prema 

zaposlenicima, 

8. Izjavu o stečajnom postupku, likvidaciji i 

obustavljanju djelatnosti i profesionalnom propustu, 

9. Izjava korisnika potpore o nefinanciranju istih 

prihvatljivih troškova iz drugih izvora (osim potpora za 

očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima 

Koronavirusom (COVID – 19) Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te da ukupna vrijednost ostvarenih potpora 

male vrijednosti prijavljenog troška, ostvaren po različitim 

izvorima financiranja, ne prelazi ukupnu vrijednost 

prijavljenog troška, 

10. Dokaz o žiro-računu korisnika potpore. 
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Članak 13. 

Za provođenje natječajnog postupka Općinski načelnik će 

imenovati Povjerenstvo za potpore u gospodarstvu (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Administrativno-tehničke 

poslove potrebne za provođenje ovog Programa obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci.  

Nakon administrativne provjere dostavljene 

dokumentacije koju će obaviti Jedinstveni upravni odjel 

Općine Tompojevci, Povjerenstvo u skladu s kriterijima 

ovog Programa sastavlja prijedlog dodjele potpora.  

Povjerenstvo u postupku odlučivanja o dodjeli iznosa 

potpore će se vodit prema raspoloživim sredstvima u 

Proračunu Općine Tompojevci namijenjenih provedbi 

programa potpora u gospodarstvu. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik 

donosi Odluku o dodjeli potpora. 

Odluka o dodjeli  potpora objavljuje se putem oglasne 

ploče i Internet stranice Općine Tompojevci. 

Odobrena novčana sredstva doznačuje se na žiro-račun 

korisnika potpore, odnosno podnositelja zahtjeva. 

Članak 14. 

Povjerenstvo će provjeravati formalnu ispravnost 

podnijetih prijava te se dalje neće razmatrati: 

- prijave zaprimljene izvan roka za dostavu prijava, 

- prijave sa nepotpunom dokumentacijom, 

- prijave u kojima nisu vidljive i obrazložene činjenice 

koje se iz njih trebaju utvrditi 

- prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim Programom i 

Javnim pozivom. 

 

KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA 

Članak 15. 

Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji 

zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Tompojevci u cilju 

provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja 

na terenu.  

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva 

priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u 

zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju na 

terenu, podnositelju zahtjeva isti će se odbiti, odnosno od 

korisnika će se zatražiti povrat sredstava u Proračun 

Općine Tompojevci.  

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, 

pokrenut će se postupak prisilne naplate i bit će isključen 

iz svih općinskih potpora u gospodarstvu u slijedećih pet 

(5) godina.  

 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 16. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

 

KLASA: 302-01/21-01/2402-08/17-01/20 

URBROJ: 2196/07-02-21-1 

Tompojevci, 22. veljače 2021.godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Potočki 

Temeljem Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 

118/18, 42/20, 127/20) i članka 29. Statuta Općine 

Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije br. 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), 

Općinsko vijeće Općine  Tompojevci na 25. sjednici 

održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je: 

  

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA 

PODRUČJU OPĆINE TOMPOJEVCI ZA 2021. 

GODINU 

 

OPĆI UVJETI  

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za 

koje će Općina Tompojevci u 2021. godini dodjeljivati 

potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih 

do utroška predviđenih sredstava. 

Članak 2. 

Najvažniji ciljevi Programa su: 

1. Bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu 

povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje. 

2. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih 

gospodarstava iz poljoprivrede. 

3. Poticanje zapošljavanja u poljoprivredi. 

4. Podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih 

programa na području Općine Tompojevci. 

Članak 3. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima 

EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom 

razvoju propisanom Uredbom Komisije (EZ) 

BR.1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru 

proizvodnje – u daljnjem tekstu Uredba de minimis. 

Sukladno članku 1. Uredbe  de minimis, ovaj se Program 

primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima u 

sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili 

količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, tj. 

potpora koja je izravno vezana uz izvezene količine, 

potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom 

ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu 

djelatnost, 

c) potpora uvjetovana korištenjem domaćih 

umjesto uvoznih proizvoda 

Sukladno članku 2. Uredbe de minimis poljoprivredni 

proizvod znači proizvod iz Priloga I. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda 

ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom vijeća (EZ) 

br.104/2000. U sektoru poljoprivredne proizvodnje su 

poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom 

poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu br.1. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije.  

Članak 4. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih 

sredstava iz Proračuna Općine Tompojevci svim fizičkim 

i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom 
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poljoprivrednih proizvoda iz Priloga 1. Ugovora o 

funkcioniranju EU-a, a koji imaju registrirano sjedište 

odnosno prebivalište na području Općina Tompojevci. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis pod 

pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća 

koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih 

odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili 

članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu 

članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela 

drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj 

na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim 

poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog 

ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom 

poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s 

drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 

glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom 

poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u 

prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više 

drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim 

poduzetnikom. 

Članak 5. 

Korisnici potpore mogu biti samo fizičke i pravne osobe 

koje: 

- su u svome sjedištu odnosno prebivalištu na 

području Općine Tompojevci, 

- ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Programom i 

propisima koji uređuju dodjeljivanje potpora male 

vrijednosti 

- nemaju dugovanja prema Općini Tompojevci po 

bilo kom osnovu (komunalna naknada, komunalni 

doprinos i druge propisane obveze), a u slučaju fizičkih 

osoba i obrta podmirene obveze također moraju imati svi 

članovi njihova kućanstva po bilo kom osnovu prema 

Općini Tompojevci (potvrdu o izdaje Jedinstveni upravni 

odjel Općine Tompojevci), 

- nemaju dugovanja s osnove javnih davanja 

(poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje), 

- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima 

- nisu blokirani, u stečaju, postupku predstečajne 

nagodbe, odnosno koji nisu u postupku likvidacije. 

 

MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Članak 6. 

Općina Tompojevci će davati potporu za slijedeće 

aktivnosti:  

Mjera 1. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih 

gospodarstava 

Mjera 2. Potpora za kontrolu plodnosti tla. 

Članak 7. 

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću 

dokumentaciju: 

1. Dokaz obavljanje gospodarske djelatnosti 

(izvadak iz odgovarajućeg registra, rješenje ili sl.),  

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava, 

3. Dokaz da su podmirenim obvezama s osnove 

javnih davanja (poreznim obvezama i obvezama za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje), , 

4. Dokaz o podmirenim obvezama prema Općini 

Tompojevci po bilo kojem osnovu, 

5. Dokaz o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti, sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 

1408/2013, 

6. Dokaz o podmirenim obvezama prema 

zaposlenicima, 

7. Dokaz da nisu u stečajnom postupku, likvidaciji 

i obustavljanju djelatnosti i profesionalnom propustu, 

8. Druge dokumente propisane za određenu mjeru 

potpore. 

Članak 8. 

Sredstva za potpore iz članka 2. ovog Programa 

osiguravaju se u Proračunu Općine Tompojevci i planirano 

je da godišnje iznose: 

 

NAZIV POTPORE PLANIRANI IZNOS 

(kn) 

Mjera 1. Financiranje natpisnih 

ploča poljoprivrednih 

gospodarstava 

10.000,00 

Mjera 2. Potpora za kontrolu 

plodnosti tla 

40.000,00 

UKUPNO 50.000,00 

 

U koliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava 

ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti za neku drugu od 

mjera iz ovog Programa prema odluci Općinskog 

načelnika Općine Tompojevci. 

Članak 9. 

Mjera 1. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih 

gospodarstava 

  

Potpora je namijenjena za financiranje natpisnih ploča 

kojima se označava sjedište i/ili izdvojeni 

pogon/proizvodna jedinica poljoprivrednog gospodarstva. 

Navedena obveza postavljanja natpisne ploče je određena 

člankom 18. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu te drugim relevantnim zakonima kojima se 

određuje poslovanje na poljoprivrednom gospodarstvu. 

S obzirom da je zakonom predviđeno obilježavanje 

brojnih poljoprivrednih gospodarstva natpisnim pločama, 

cilj Općine Tompojevci je pružiti financijsku potporu svim 

obveznicima postavljanja natpisnih ploča te ujedno postići 

estetski ujednačen izgled natpisnih ploča.  

Podnositelj zahtjeva za financiranje natpisne ploče 

dostavlja zahtjev za izradu ploče Općini Tompojevci te 

dobiva ploču od izrađivača odabranog od strane Općine 

Tompojevci. 

Članak 10. 

Mjera 2. Potpora za kontrolu plodnosti tla 
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Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 

provodi se radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i 

utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, 

kao i proizvodnji grožđa, voća i povrća, a potpora se 

odobrava za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu. 

Navedena obveza kontrole plodnosti tla je određena 

člankom 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za 

gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija, a koji je 

nastao nakon 1. siječnja 2021. godine. 

Najveći iznos potpore je do vrijednosti jednog uzorka za 

poljoprivredna gospodarstva veličine do 10ha, odnosno do 

vrijednosti dva uzorka za gospodarstva veličine preko 10 

hektara. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Općini Tompojevci. 

 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 11. 

Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen 

jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 

EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja 

granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira 

na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava 

postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti 

ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije. 

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju 

fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici 

Hrvatskoj. 

Najviši ukupni iznos potpore iz Općine Tompojevci kojeg 

korisnik potpora može ostvariti po svim osnovama ovog 

Programa je 1.000,00 kuna.  

Članak 12. 

Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog javnog 

poziva, a na temelju kriterija propisanih ovim Programom. 

Odluku o raspisivanju javnog poziva za potpore donosi 

Općinski načelnik Općine Tompojevci. 

Općina Tompojevci će objaviti javni poziv za dodjelu 

potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče i Internet 

stranice Općine Tompojevci, u kojem će se utvrditi rokovi 

i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s 

pripadajućom dokumentacijom. 

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koji će se 

moći podići u Jedinstvenom upravnom odjelu ili Internet 

stranici Općine Tompojevci. Potrebna dokumentacija za 

isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom 

obrascu zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.  

Općina Tompojevci može zatražiti od podnositelja 

zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo 

ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim 

Programom.  

Članak 13. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne 

potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male 

vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 

sukladno Uredbi de minimis. 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je 

podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih 

izvora. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore 

dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male 

vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

Članak 14. 

Za provođenje natječajnog postupka Općinski načelnik će 

imenovati Povjerenstvo za potpore u gospodarstvu (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Administrativno-tehničke 

poslove potrebne za provođenje ovog Programa obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci.  

Nakon administrativne provjere dostavljene 

dokumentacije koju će obaviti Jedinstveni upravni odjel 

Općine Tompojevci, Povjerenstvo u skladu s kriterijima 

ovog Programa sastavlja prijedlog dodjele potpora. Na 

temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik donosi 

Odluku o dodjeli potpora. 

Odluka o dodjeli  potpora objavljuje se putem oglasne 

ploče i Internet stranice Općine Tompojevci. 

 

KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA 

Članak 15. 

Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji 

zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Tompojevci u cilju 

provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja 

na terenu.  

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva 

priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u 

zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 

stanju na terenu, podnositelju zahtjeva isti će se odbiti, 

odnosno od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u 

Proračun Općine Tompojevci.  

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, 

pokrenut će se postupak prisilne naplate i bit će isključen 

iz svih općinskih potpora u slijedećih pet (5) godina.  

 

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE 

Članak 16. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“, 

a primjenjuje se od trenutka dobivanja pozitivnog 

mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti 

programa s pravilima o potporama male vrijednosti u 

sektoru poljoprivrede. 

 

KLASA: 320-01/21-01/102-08/17-01/20 

URBROJ: 2196/07-02-21-1 

Tompojevci, 22. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Potočki 
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OPĆINA TORDINCI 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tordinci 

(„Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 

9/20), Općinsko vijeće Općine Tordinci, na 26. sjednici 

održanoj 24. veljače  2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na provedbu projekta 

postavljanje dječjeg igrališta na k.č.br. 196 u k.o. 

Tordinci 

Članak 1. 

Općinsko vijeće je suglasno s provedbom projekta 

unutar mjere 7, tipa operacije 7.4. Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu, iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014-2020, raspisan od strane 

LAG-a Srijem.  

Naziv projekta: 

- Postavljanje dječjeg igrališta na k.č.br. 196 u k.o. 

Tordinci 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Klasa:022-05/21-01/29 

Urbroj:2188/13-21-01 

Tordinci,  24. veljače  2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Petar Marić 
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 OPĆINA TOVARNIK

 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
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OPĆINA TRPINJA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.- pročišćeni tekst, 

137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. 

stavka 1. točke 1. Statuta Općine Trpinja („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 

3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 24. 

sjednici, održanoj 22. veljače 2021., donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o III. izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Trpinja 

Članak 1. 

U cijelom tekstu Statuta Općine Trpinja („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 

3/18 i 3/20) riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u 

određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: 

„tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i 

padežu. 

Članak 2. 

U članku 19. stavku 1. iza riječi „zakonom“ dodaju se 

riječi: „ i ovim statutom“ 

Članak 3. 

Članak 19. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Prijedlog birača za raspisivanje referenduma iz stavka 

2. ovog članka mora biti podnesen na način propisan 

posebnim zakonom kojim se uređuje provedba 

referenduma dok se prijedlog 1/3 članova općinskog 

vijeća, općinskog načelnika te većine vijeća mjesnih 

odbora na području Općine iz stavka 2. ovog članka 

podnosi u skladu s odredbama Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Trpinja.“ 

Članak 4. 

U članku 20. stavku 1. riječi: “i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim“, brišu se. 

 Stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Prijedlog birača za raspisivanje referenduma za opoziv 

mora biti podnesen na način propisan posebnim 

zakonom kojim se uređuje provedba referenduma, dok 

se prijedlog 2/3 članova općinskog vijeća podnosi u 

skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Trpinja.“ 

Članak 5. 

U članku 21. stavku 2. riječi: „i njegovog zamjenika 

koji je izabran zajedno s njim“, brišu se. 

 U stavku 3. riječi: „i njegovog zamjenika“, 

brišu se. 

 Stavak 4. mijenja se i glasi: 

         „Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena 

je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 

birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi 

najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis 

birača Općine Trpinja.“ 

 Dodaje se stavak 5. koji glasi: 

 „Na postupak referenduma za opoziv 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i 

posebnog zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma.“ 

Članak 6. 

Članak 22. mijenja se i glasi: 

„Sadržaj odluke o raspisivanju referenduma propisan je 

posebnim zakonom kojim se uređuje provedba 

referenduma.” 

Članak 7. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

  „Zborovi građana mogu se sazvati radi 

izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te 

raspravljanja o potrebama i interesima građana od 

lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim 

statutom. 

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u 

skladu sa ovim statutom,  za cijelo područje mjesnog 

odbora ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 

zasebnu cjelinu. 

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te 

općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja 

građana o pitanjima od značenja za općinu. 

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili 

općinski načelnik,  zborovi građana sazivaju se za cijelo 

područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili 

dijelove naselja na području općine, a mogu se sazvati 

i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora  

koji čini zasebnu cjelinu.“ 

Članak 8. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

  

„Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, 

osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 

građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 

mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i 

općinskog načelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana 

uređuje se posebnim općim aktom općinskog vijeća, u 

skladu sa zakonom i ovim statutom.“ 

Članak 9. 

Članak 27. mijenja se i glasi: 
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„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 

donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja 

iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima 

iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog 

značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka 

Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u općini 

te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri 

mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima općine. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o 

njima i druga pitanja, uređuju se posebnim općim 

aktom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim 

statutom.“ 

Članak 10. 

U članku 31. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi: 

„-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine 

Trpinja čija pojedinačna vrijednosti prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 

imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

Općinsko vijeće odlučuje o pojedinačnoj vrijednosti 

iznad 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji  od 

70.000,00 kuna Općinsko vijeće Odlučuje o 

pojedinačnoj vrijednosti iznad 70.000,00 kuna“ 

Članak 11. 

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „Općinsko vijeće ima 13 članova.“ 

Članak 12. 

U članku 36. stavku 4. riječ „neplaćeni“ briše se, točka 

na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju 

riječi: „sukladno sporazumu s poslodavcem“. 

Članak 13. 

U članku 37. stavku 1. alineji 1. iza zareza dodaju se 

riječi: “danom dostave pisane ostavke sukladno 

pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 

upravnom postupku,“. 

Alineja 2. mijenja se i glasi: 

„- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno 

lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti 

sudske odluke,”. 

Dodaje se stavak 2. koji glasi: 

           „Članu Općinskog vijeća kojem prestane 

hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države 

članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju 

stavka 1. alineje 5. ovoga članka.“ 

Članak 14. 

Članak 38. mijenja se i glasi: 

„Općinskom vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 

prihvati obnašanje nespojive dužnosti, za vrijeme 

obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, u skladu 

sa odredbama posebnog zakona. 

Općinskom vijećniku kojeg je općinski načelnik 

imenovao za privremenog zamjenika općinskog 

načelnika, mandat miruje po sili zakona od dana kada 

je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju 

dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, općinski 

vijećnik može nastaviti s obnašanjem dužnosti 

općinskog vijećnika, u skladu sa odredbama posebnog 

zakona. 

Općinski vijećnik može staviti mandat u mirovanje iz 

osobnih razloga, u skladu sa odredbama posebnog 

zakona. 

Općinskog vijećnika kojem mandat miruje, za vrijeme 

mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s 

odredbama posebnog zakona. 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti općinskog 

vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata 

može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Iznimno, ograničenje iz prethodnog stavka ovoga 

članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja 

obnašanja dužnosti općinskog vijećnika kojemu je 

mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 2. 

ovoga članka.“ 

Članak 15. 

U članku 39. stavku 1. alineji 5. riječi „i zamjeniku 

općinskog načelnika“, brišu se. 

Članak 16. 

Članak 50. mijenja se i glasi: 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 

načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata  iz 

reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda 

članova Općinskog vijeća općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka 

je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji 

zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja 

duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog 

kojih je općinski načelnik,  kojemu mandat nije prestao, 

onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja 

općinskog načelnika, ostvaruje prava općinskog 

načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi 

prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se 
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prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje 

općinskog načelnika, prestaje danom nastavljanja 

obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku 

razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u 

slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski 

načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine nadležnog 

za službeničke odnose, dužan je obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik 

predstavničkog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti 

Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“ 

Članak 17. 

U članku 51. stavku 1. riječi: „i njegov zamjenik mogu“ 

mijenjaju se riječju: „može“. 

U stavku 2. riječi: „i njegov zamjenik koji dužnost 

obavljaju volonterski ne mogu“ mijenjaju se riječima: 

„koji dužnost obavlja volonterski ne može“. 

Članak 18. 

Članak 52. mijenja se i glasi: 

„Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke 

sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 

općem upravnom postupku, 

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta 

poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 

odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 

bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog 

mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude, 

4. ako mu prestane prebivalište na području općine, 

danom prestanka prebivališta, 

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 

prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

6. smrću. 

Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom 

načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za 

općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za 

službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti 

tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke 

odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 

Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog 

načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za 

novoga općinskog načelnika, u slučajevima propisanim 

zakonom i ovim statutom. 

Članak 19. 

Članak 53. mijenja se i glasi: 

„Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori 

za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“ 

Članak 20. 

Članak 80. briše se.  

Članak 21. 

U članku 87. dodaju se članci 4. i 5. koji glase: 

„Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju 

proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama 

tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 

Objava informacija iz stavka 4. ovoga članka obavlja se 

u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje 

planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te 

uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za 

financije.“ 

Članak 22. 

Članak 89. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik,  kao jedini ovlašteni predlagatelj, 

dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 

Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom 

posebnim zakonom. 

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu sa 

odredbama posebnog zakona.“ 

Članak 23. 

Iza članka 89. dodaju se novi članci 89.a, 89.b, 89.c, 

89.d i 89.e koji glase: 

 

 „Članak 89.a 

Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom 

vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu 

u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku 

koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike 

Hrvatske će, na prijedlog tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu, razriješiti općinskog načelnika te 

imenovati povjerenika Vlade Republike Hrvatske za 

obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika 

i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, 

sukladno posebnom zakonu. 

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti 

Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana 

stupanja na dužnost. 

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 2. 

ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je 

općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 
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Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju 

općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na 

snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Protiv 

navedenog rješenja Vlade Republike Hrvatske 

razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu 

Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 

8 dana od dana objave rješenja. 

Članak 89. b 

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka 

proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva 

tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o 

privremenom financiranju, nastavlja financiranje 

poslova, funkcija i programa tijela općine i drugih 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s 

posebnim zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga 

članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu 

s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika 

ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog 

ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom 

Općinskog vijeća. 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a 

općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po 

imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, 

općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su 

uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi 

i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 

31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi 

odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za 

razdoblje do donošenja proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz 

stavka 3. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o 

privremenom financiranju propisanoj posebnim 

zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi. 

Članak 89.c 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije 

donesen proračun, a općinski načelnik je onemogućen 

u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog 

privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 

50. ovog statuta. 

Članak 89. d 

Kada je u općini konstituirano novoizabrano Općinsko 

vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Članak 89. e 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta 

nadležno tijelo državne uprave donese odluku o 

obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke 

općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme 

trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u 

postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun, 

Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 

45 dana od objave presude Visokog upravnog suda 

Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 

temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka koju donosi općinski načelnik.“ 

Članak 24. 

Članovi Općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u 

trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) 

nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg 

mandata. 

Zamjenik općinskog načelnika zatečen na dužnosti 

zamjenika općinskog načelnika u trenutku stupanja na 

snagu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) nastavlja s 

obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

Članak 25. 

Ova Statutarna Odluka o III. izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Trpinja stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije, osim članaka 14.,15.,16., 18. stavak 

2. i članka 23. (u dijelu koji se odnosi na članke 89.c, 

89.d i 89.e) koji stupaju na snagu na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih 

lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinca 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 012-01/21-01/01 

URBROJ: 2196/08-01-21-3 

Trpinja, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nikola Lazić 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.-pročišćeni tekst, 

137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. 

stavka 1. točke 2. Statuta Općine Trpinja („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 

3/18 i 3/20, dalje u tekstu: Statut), Općinsko vijeće 

Općine Trpinja na 24. sjednici održanoj 22. veljače 

2021., donijelo je 

 



Broj 4. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 261 

                

Poslovničku Odluku 

o II. izmjenama i dopunama 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Trpinja 

Članak 1. 

U cijelom tekstu Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj 11/13 i 3/18) u kojem ispred 

riječi „načelnik“ nedostaje riječ „općinski“, ispred 

riječi „načelnik“ dodaje se riječ „općinski“ u 

odgovarajućem padežu i broju. 

Članak 2. 

U članku 15. stavak 3.  mijenja se i glasi: 

 

“Predsjednik i članovi radnih tijela iz stavka 2. ovog 

članka biraju se na prijedlog Povjerenstva za izbor i 

imenovanja. Predsjednik radnih tijela iz stavka 2. ovog 

članka bira se  iz reda općinskih vijećnika, a članovi 

mogu biti birani iz reda općinskih vijećnika te iz reda 

znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu 

pridonijeti radu radnog tijela svojim stručnim znanjem 

i iskustvom u pojedinim područjima.” 

Članak 3. 

U članku 16. stavku 2. riječi: “na prvoj” mijenjaju se 

riječima: “na konstituirajućoj”. 

Članak 4. 

U članku 17. stavku 2. riječi: „na prvoj“ mijenjaju se 

riječima „na konstituirajućoj“, a riječi: „u pravilu“ brišu 

se. 

Članak 5. 

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi: 

        „Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost bira se iz redova općinskih vijećnika.“ 

Članak 6. 

U članku 19. stavku 4. riječ: „gradonačelnika“ mijenja 

se riječima: „općinskog načelnika“. 

Članak 7. 

U članku 20. stavku 1. riječi: „i zamjenik načelnika“, 

brišu se, a riječ: “polažu“ mijenja se riječju „polaže“. 

U stavku 2. riječ “/zamjenika“ briše se. 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 

        „Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane 

prisege poziva općinskog načelnika na izgovaranje 

prisege, a općinski načelnik ustaje i 

izgovara:“Prisežem”.  

Članak 8. 

U članku 21. stavku 1. riječi: „i zamjenik prisustvuju“, 

mijenjaju se riječju „prisustvuje“. 

Članak 9. 

U članku 32. stavku 3. riječi: „danom objave“ mijenjaju 

se riječima:“dan nakon dana objave u službenom 

glasilu“. 

Članak 10. 

U članku 35. stavku 2. riječ: „prijedlog“ mijenja se 

riječju: „prijedlogom“. 

Članak 11. 

U članku 42. stavku 2. riječi: “članku 29.“ mijenjaju se 

riječima: “članku 29. i 30.“ . 

Članak 12. 

Članak 45. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Ako općinski načelnik ne predloži proračun 

Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja 

o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog 

proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, 

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela 

državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog 

načelnika.“ 

Članak 13. 

Članak 46. mijenja se i glasi: 

 „Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna Općinsko vijeće donosi na način i u 

rokovima propisanim posebnim zakonom.  

 Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna donose se većinom glasova svih općinskih 

vijećnika. 

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka 

proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva 

tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o 

privremenom financiranju, nastavlja financiranje 

poslova, funkcija i programa tijela općine i drugih 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s 

posebnim zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 3. ovoga 

članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu 

s posebnim zakonom, na prijedlog općinskog načelnika 

ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.“ 

Članak 14. 

U članku 47. stavku 1. iza riječi: „načelniku“ brišu se 

zarez i riječi: „zamjeniku načelnika“. 

 U stavku 6. iza riječi: „načelnik“ brišu se 

zarez i riječi: „zamjenik načelnika“. 

Članak 15. 

U članku 48. stavku 1. iza riječi: „načelniku“ brišu se 

zarez i riječi “zamjeniku“. 

Članak 16. 

U članku 49. iza riječi: „načelnik“ brišu se zarez i riječi: 

„zamjenik načelnika“, a riječi: 

„u čiji djelokrug rada“ mijenjaju se riječima: „u čijem 

djelokrugu rada“. 
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Članak 17. 

Članak 57. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 

sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev 

najmanje jedne trećine općinskih vijećnika, u roku od 

15 dana od dana primitka zahtjeva. Zahtjev mora biti 

predan u pisanom obliku i potpisan od strane općinskih 

vijećnika.“ 

Stavak 5. mijenja se i glasi:  

„Nakon proteka rokova iz stavaka 2. i 4. ovoga članka 

sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje 

jedne trećine općinskih vijećnika, čelnik tijela državne 

uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. Zahtjev mora biti predan u pisanom 

obliku i potpisan od strane općinskih vijećnika“. 

Članak 18. 

Članak 58. mijenja se i glasi: 

„Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim 

pozivom, a mogu se sazivati i elektroničkim putem. 

      Poziv za sjednicu iz stavka 1. ovog članka 

dostavlja se, sa materijalima koji se odnose na prijedlog 

dnevnog reda, općinskim vijećnicima, općinskom 

načelniku te pročelniku upravnog odjela, u roku od pet 

dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito 

opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. 

  U slučajevima propisanim člankom 

29. i 30. ovog Poslovnika, poziv za sjednicu sa 

materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda, 

dostavlja se i predsjedniku Vijeća srpske nacionalne 

manjine u Općini Trpinja. 

  O načinu sazivanja sjednice i 

opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem 

roku od roka navedenog u stavku 2. ovoga članka, 

odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

        Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim 

redom javno se objavljuje se na službenim internetskim 

stranicama općine.“ 

Članak 19. 

U članku 62. riječi: „člankom 29.“ mijenjaju se 

riječima: „člankom 60.“ 

Članak 20. 

U članku 70. stavku 3. riječi: „i njegovog zamjenika“, 

brišu se. 

Članak 21. 

U članku 86. stavak 1. točka na kraju rečenice 

zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: „a nazočnost 

javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima 

predviđenim posebnim zakonima i općim aktom 

općine.“ 

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:  

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.“ 

Članak 22. 

Ova Poslovnička Odluka o II. izmjenama i dopunama 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Općine Trpinja 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije, osim članaka 8.,14.,15. i 16., koji stupaju na 

snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 

prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 012-02/21-01/02 

URBROJ: 2196/08-01-21-3 

Trpinja, 22. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nikola Lazić 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 31.a stavka 1. 

podstavka 2. točke g.) Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-

ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 31. stavka 1. 

točke 21. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 3/18 i 3/20) 

Općinsko vijeće Općina Trpinja na 24. sjednici 

održanoj 22. veljače 2021. godine, donijelo je 

 

Odluku  

o utvrđivanju naknada članovima Općinskog 

vijeća Općine Trpinja 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade članovima 

Općinskog vijeća Općine Trpinja za rad u Općinskom 

vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća.  

Članak 2. 

Visina naknade predsjednika Općinskog vijeća za rad u 

Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća 

određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna neto mjesečno. 

Visina naknade potpredsjednicima Općinskog vijeća za 

rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog 

vijeća određuje se u iznosu od 800,00 kuna neto 

mjesečno. 

Visina naknade ostalim članovima Općinskog vijeća za 

rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog 

vijeća određuje se u iznosu od 500,00 kuna neto 

mjesečno. 

Članak 3. 



Broj 4. „SLUŽBENI VJESNIK“ Stranica 263 

                

Novčana sredstva za naknade iz članka 2. ove odluke 

osiguravaju se u Proračunu Općine Trpinja. 

Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o utvrđivanju naknada vijećnika („Službeni 

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/09 i 

23/10). 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu na dan stupanja na snagu 

odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih 

izbora za članove predstavničkih tijela jedinca lokalne 

i područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 120-02/21-01/01 

URBROJ: 2196/08-01-21-3  

Trpinja, 22. veljače 2021.    

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nikola Lazić 
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OPĆINA VRBANJA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), a u 

svezi s člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine", broj 144/20) i članka 

30. Statuta Općine Vrbanja („Službeni  vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, broj 5/13, 1/18), 

Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 27. sjednici 

održanoj dana 23. veljače 2021. godine, donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA 

 STATUTA OPĆINE VRBANJA 

Članak 1. 

U Statutu Općine Vrbanja („Službeni  vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije, broj  5/13 i 1/18), 

članak 17. mijenja se i glasi: 

 „Građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma 

i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

Članak 2. 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o 

prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta 

ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i 

o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom. 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba 

referenduma. 

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na 

referendumu primjenjuju se odredbe članaka 79. do 82. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje 

referenduma može predložiti najmanje jedna trećina 

članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% 

ukupnog broja birača Općine i većina vijeća mjesnih 

odbora na području Općine.“ 

Članak 3. 

Članak 19. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik može se opozvati putem 

referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača u općini, 

– 2/3 članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 

20% ukupnog broja birača u Općini, Općinsko vijeće 

raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika 

u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje 

raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na 

utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja 

birača u Općini. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 

2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju 

referenduma za opoziv općinskog načelnika Općinsko 

vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 

članova Općinskog vijeća. 

Referendum za opoziv općinskog načelnika, 

gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika 

ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od 

održanih izbora ni ranije održanog referenduma za 

opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni 

izbori za općinskog načelnika. 

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako 

se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji 

su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 

ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini. 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje 

provedba referenduma.“ 

Članak 4. 

Članak 20. mijenja se i glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 

jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je 

raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik 

te ako je raspisivanje referenduma predložila većina 

vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko 

vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te 

ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga. 

 Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom 

glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u Općini, predsjednik Općinskog 

vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od 

zaprimanja prijedloga.  

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od 

dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, 

odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog 

broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje 

sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom 

dostaviti Općinskom vijeću.  

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 

prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.  
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Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno 

da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se 

može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim 

sudom Republike Hrvatske. 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni 

referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji 

imaju prebivalište na području Općine i upisani su u 

popis birača. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za 

Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 

Članak 5. 

Članci 21., 22. i 23. brišu se. 

Članak 6. 

Članak 24. mijenja se i glasi: 

„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja 

građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz 

samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o 

potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, 

u skladu sa zakonom i statutom Općine.“ 

Članak 7. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

„Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u 

skladu sa statutom Općine. 

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio 

područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te 

općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja 

građana o pitanjima od značenja za Općinu. 

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili 

općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo 

područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili 

dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati 

i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora 

koji čini zasebnu cjelinu. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, 

osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 

građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za 

mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i 

općinskog načelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana 

uređuje se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i 

Statutom.“ 

Članak 8. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 

 „Građani imaju pravo Općinskom vijeću 

predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi 

peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i 

statutom Općine. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka 

Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini 

te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri 

mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se 

podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o 

njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine u 

skladu sa zakonom i statutom.“ 

Članak 9. 

Članak 27. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim 

prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna 

tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i 

pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno 

izjavljivanje predstavke i pritužbe.“ 

 

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga 

članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 

skladu s tehničkim mogućnostima Općine.“ 

Članak 10. 

U članku 33. riječ „vijećnika“ zamjenjuje se riječima 

„članova Općinskog vijeća“  

Članak 11. 

U članku 36. stavak 1. riječ „vijećnik“ zamjenjuje se 

riječima „član Općinskog vijeća“. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za 

rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog 

vijeća koja se određuje u neto iznosu po članu 

Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto 

naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi 

više od 6.000,00 kuna.“ 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

„Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se 

odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za 

potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% 

pripadajuće naknade utvrđene stavkom 2. ovoga 

članka.“ 

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ 

„vijećnici“ zamjenjuje se riječima „članovi Općinskog 

vijeća“. 

Članak 12. 

U članku 37. riječ „vijećniku“ zamjenjuje se riječima 

„članu Općinskog vijeća“. 

Članak 13. 

U članku 38. riječ „vijećnik“ u određenom padežu 

zamjenjuje se riječima „član Općinskog vijeća“ u 

određenom padežu. 

Članak 14. 
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U članku 39. riječ „vijećnik“ u određenom padežu 

zamjenjuje se riječima „član Općinskog vijeća“ u 

određenom padežu. 

Članak 15. 

U članku 40. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji 

glasi: 

 „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.“. 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

Članak 16. 

U članku 44. riječ „vijećnika“ zamjenjuje se riječima 

„članova Općinskog vijeća“. 

Članak 17. 

Članak 51. briše se. 

Članak 18. 

U članku 52. riječi „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ 

„mogu“ zamjenjuje se riječju „može“. 

Članak 19. 

U članku 53. stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ 

brišu se. 

 Stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Ako prije isteka mandata prestane mandat 

općinskom načelniku, u toj jedinici lokalne samouprave 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 

načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 

Republike Hrvatske.“ 

Dosadašnji stavak 3. briše se. 

 Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4.  koji 

glase: 

 „Ako je prestanak mandata općinskog 

načelnika nastupio opozivom, raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 

načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za 

službeničke odnose u Općini dužan je bez odgode 

obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

Članak 20. 

Članak 54. mijenja se i glasi: 

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 

načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će 

imenovati općinski načelnik na početku mandata iz 

reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda 

članova Općinskog vijeća općinski načelnik može 

promijeniti tijekom mandata. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 

redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje Općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja 

općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 

načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi 

prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do 

provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 

Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje 

općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 

obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku 

razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u 

slučaju iz stavka 5. ovoga članka danom stupanja na 

snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski 

načelnik ili pročelnik upravnog tijela Općine nadležnog 

za službeničke odnose dužan je obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik 

Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 

Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 

izbora za novog općinskog načelnika.“ 

Članak 21. 

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Za obavljanje upravnih i stručnih poslova lokalne 

samouprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel (u 

daljnjem tekstu: upravno tijelo).“ 

Dosadašnji stavak 4. briše se. 

Članak 22. 

Članak 75. briše se. 

Članak 23. 

Članak 92. mijenja se i glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko 

vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 

obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt. 

Članak 24. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije, osim odredbi članka 3., 11. stavak 

2. i 3., 20., koji stupaju na snagu na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih 
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lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

KLASA: 012-03/21-01/183 

URBROJ: 2212/08-01-21-1 

Vrbanja, 23. veljače 2021 godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Temeljem članaka 108. i 110. Zakona o proračunu 

("NN" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 30. Statuta 

Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije br. 5/13 i 1/18) i članka 27. 

Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko  Vijeće 

Vrbanja  na svojoj 27. sjednici održanoj 23. veljače 

2021. godine,  d o n o s i  

  

ODLUKU 

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna 

Općine Vrbanja za 2020. godinu 

 

I. OPĆI  DIO 

Članak 1. 

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Općine Vrbanja za period od 01.01.2020. do 

31.12.2020. godine, koji  sadrži: 

 

   
PLANIRANO REALIZIRANO INDEX 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
   

 
Prihodi poslovanja 

25.306.961,22 18.217.542,00 71.99%  
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

1.261.000,00 1.058.075,62 83.91%  
Rashodi poslovanja 

16.883.193,99 15.110.836,52 89.50%  
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

9.880.600,00 7.885.405,78 79.81%      

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 
   

 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 

95.832,77 0,00 0.00%  
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

0,00 0,00 0.0%  

     

 
VIŠAK/MANJAK + NETO 

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA - 100.000,00 - 3.720.624,68 0.0% 
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Članak 2. 

Prihodi i rashodi po grupama računa i računima utvrđeni su u bilanci prihoda i rashoda kako slijedi. 

 

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO REALIZIRANO RAZLIKA INDEKS 

   SVEUKUPNO PRIHODI 26.763.793,99 19.275.617,62 7.488.176,37 72,02 

6 Prihodi poslovanja 25.306.961,22 18.217.542,00 7.089.419,22 71,99 

61 Prihodi od poreza 8.334.000,00 7.798.799,59 535.200,41 93,58 

611 Porez i prirez na dohodak 7.547.000,00 7.513.461,18 33.538,82 99,56 

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 7.547.000,00 7.513.461,18 33.538,82 99,56 

611110 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 0,00 7.513.461,18 - 7.513.461,18 0,00 

612 Porez na dobit 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

6121 Porez na dobit od poduzetnika 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

613 Porezi na imovinu 710.000,00 264.185,06 445.814,94 37,21 

6134 Povremeni porezi na imovinu 710.000,00 264.185,06 445.814,94 37,21 

613410 Porez na promet nekretnina 0,00 264.185,06 - 264.185,06 0,00 

614 Porezi na robu i usluge 76.000,00 21.153,35 54.846,65 27,83 

6142 Porez na promet 35.000,00 19.371,12 15.628,88 55,35 

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 41.000,00 1.782,23 39.217,77 4,35 

614530 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 0,00 1.782,23 - 1.782,23 0,00 

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.429.276,51 904.125,92 525.150,59 63,26 

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.429.276,51 904.125,92 525.150,59 63,26 

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.429.276,51 904.125,92 525.150,59 63,26 

633110 Tekuće potpore iz državnog proračuna 0,00 904.125,92 - 904.125,92 0,00 

64 Prihodi od imovine 621.770,72 369.815,30 251.955,42 59,48 

641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 64,94 4.935,06 1,30 

6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 5.000,00 64,94 4.935,06 1,30 

641210 Kamate za ostale  vrijednosne  papire  7790 0,00 64,94 - 64,94 0,00 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 616.770,72 369.750,36 247.020,36 59,95 

6421 Naknade za koncesije 146.770,72 74.762,22 72.008,50 50,94 

642120 Naknada za koncesije za frekvencije 0,00 52.370,72 - 52.370,72 0,00 

642190 Naknade za ostale koncesije 0,00 22.391,50 - 22.391,50 0,00 
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6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 470.000,00 294.988,14 175.011,86 62,76 

642220 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 0,00 11.973,28 - 11.973,28 0,00 

65 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 

propisima i naknada 
5.280.000,00 4.463.228,44 816.771,56 84,53 

651 Upravne i administrativne pristojbe 40.000,00 35.091,57 4.908,43 87,73 

6514 Ostale pristojbe i naknade 40.000,00 35.091,57 4.908,43 87,73 

651490 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 0,00 25.193,88 - 25.193,88 0,00 

652 Prihodi po posebnim propisima 4.090.000,00 3.654.558,51 435.441,49 89,35 

6524 Doprinosi za šume 4.000.000,00 3.568.537,21 431.462,79 89,21 

652410 Doprinosi za šume 0,00 3.568.537,21 - 3.568.537,21 0,00 

6526 Ostali nespomenuti prihodi 90.000,00 86.021,30 3.978,70 95,58 

652690 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 86.021,30 - 86.021,30 0,00 

653 Komunalni doprinosi i naknade 1.150.000,00 773.578,36 376.421,64 67,27 

6531 Komunalni doprinosi 150.000,00 57.550,89 92.449,11 38,37 

653110 Komunalni doprinosi 0,00 57.550,89 - 57.550,89 0,00 

6532 Komunalne naknade 1.000.000,00 716.027,47 283.972,53 71,60 

653210 Komunalne naknade 0,00 716.027,47 - 716.027,47 0,00 

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.640.913,99 4.681.572,75 4.959.341,24 48,56 

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 60.000,00 31.625,27 28.374,73 52,71 

6615 Prihodi od pruženih usluga 60.000,00 31.625,27 28.374,73 52,71 

661510 Prihodi od pruženih usluga 0,00 31.625,27 - 31.625,27 0,00 

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 9.580.913,99 4.649.947,48 4.930.966,51 48,53 

6631 Tekuće donacije 2.365.000,00 1.101.746,87 1.263.253,13 46,59 

663140 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 0,00 257.208,60 - 257.208,60 0,00 

663141 TEKUĆE  DONACIJE  EU -ZZ 0,00 844.538,27 - 844.538,27 0,00 

6632 Kapitalne donacije 7.215.913,99 3.548.200,61 3.667.713,38 49,17 

663240 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države 0,00 1.790.402,67 - 1.790.402,67 0,00 

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

681 Kazne i upravne mjere 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

6819 Ostale kazne 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.261.000,00 1.058.075,62 202.924,38 83,91 
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71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.211.000,00 1.029.501,77 181.498,23 85,01 

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.211.000,00 1.029.501,77 181.498,23 85,01 

7111 Zemljište 1.211.000,00 1.029.501,77 181.498,23 85,01 

711110 Poljoprivredno zemljište 0,00 1.029.501,77 - 1.029.501,77 0,00 

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 28.573,85 21.426,15 57,15 

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 50.000,00 28.573,85 21.426,15 57,15 

7211 Stambeni objekti 50.000,00 28.573,85 21.426,15 57,15 

721191 PRIHODI OD PRODAJE  STANOVA 7820 0,00 28.573,85 - 28.573,85 0,00 

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 95.832,77 0,00 95.832,77 0,00 

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 95.732,77 0,00 95.732,77 0,00 

812 
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, 

građanima i kućanstvima 
95.732,77 0,00 95.732,77 0,00 

8121 
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u 

tuzemstvu 
95.732,77 0,00 95.732,77 0,00 

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 100,00 0,00 100,00 0,00 

832 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom 

sektoru 
100,00 0,00 100,00 0,00 

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100,00 0,00 100,00 0,00 

9 Vlastiti izvori 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

92 Rezultat poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

922 Višak/manjak prihoda 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

9221 Višak prihoda 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

II. POSEBNI DIO 

POZICIJA 
BROJ 

KONTA 
VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO REALIZIRANO RAZLIKA INDEKS 

    SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 26.763.793,99 22.996.242,30 3.767.551,69 85,92 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 26.763.793,99 22.996.242,30 3.767.551,69 85,92 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 17.804.793,99 14.386.221,54 3.418.572,45 80,80 

  3 Rashodi poslovanja 13.727.193,99 11.354.052,28 2.373.141,71 82,71 

  31 Rashodi za zaposlene 2.854.800,00 2.148.171,24 706.628,76 75,25 

  311 Plaće (Bruto) 1.593.600,00 1.251.791,78 341.808,22 78,55 

R001 3111 Plaće za redovan rad   OV 700.000,00 498.853,66 201.146,34 71,26 

R0021 3111 PLAĆE  JAVNI  RADOVI 174.000,00 61.605,74 112.394,26 35,41 
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3111113 PLAĆE  JAVNI  RADOVI 0,00 4.343,77 - 4.343,77 0,00 

R0022 3111 PLAĆE ZAŽELI (ZZ) 719.600,00 691.332,38 28.267,62 96,07 

  312 Ostali rashodi za zaposlene 171.900,00 137.472,57 34.427,43 79,97 

R003 3121 Darovi 102.500,00 96.218,18 6.281,82 93,87 

 
312130 Darovi 0,00 96.218,18 - 96.218,18 0,00 

R007 3121 POREZ  NA  OD-PLAĆA  OV 55.500,00 30.624,31 24.875,69 55,18 

R007 JR 3121 POREZ I  PRIREZ  NA  OD  JR 300,00 0,00 300,00 0,00 

R007 PUK 3121 POREZ I PRIREZ  NA  OD PUK 5.600,00 5.074,98 525,02 90,62 

R007 ZZ 3121 POREZ I  PRIREZ  NA  OD  ZZ 8.000,00 5.555,10 2.444,90 69,44 

 
312194 POREZ I  PRIREZ  NA  OD  ZZ 0,00 5.555,10 - 5.555,10 0,00 

  313 Doprinosi na plaće 1.089.300,00 758.906,89 330.393,11 69,67 

R004 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   OV 207.000,00 132.369,49 74.630,51 63,95 

R004 JR 3131 DOPRINOS  MIO  JR 108.000,00 23.144,72 84.855,28 21,43 

 
313113 DOPRINOS  MIO  JR 0,00 8.829,14 - 8.829,14 0,00 

R004 PUK 3131 DOPRINOS  MIO PUK 98.800,00 90.094,57 8.705,43 91,19 

R004ZZ 3131 DOPRINOS  ZA  MIOZZ 175.000,00 174.222,26 777,74 99,56 

R005 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje  OV 160.500,00 109.204,75 51.295,25 68,04 

R005 JR 3132 DOPRINOS  ZA  ZDRAVST JR 82.500,00 11.810,25 70.689,75 14,32 

R005 PUK 3132 DOPRINOS  ZADRAVST  PUK 83.500,00 74.327,96 9.172,04 89,02 

R005ZZ 3132 DOPRINOS  ZA  ZDR  ZZ 144.000,00 143.732,89 267,11 99,81 

R006 3133 Doprinosi za zapošljavanje  OV 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 

R006 JR 3133 DOPRINOS  ZA  ZAPOŠLJ JR 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 

R006 PUK 3133 DOPRINOS  ZA  ZAPOŠLJAVANJE PUK 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 

  32 Materijalni rashodi 4.317.660,00 3.435.031,99 882.628,01 79,56 

  321 Naknade troškova zaposlenima 62.000,00 35.052,00 26.948,00 56,54 

R008 3211 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 10.500,00 376,00 10.124,00 3,58 

 
321150 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 0,00 376,00 - 376,00 0,00 

R009 3211 Naknade za prijevoz dnevnice i PUK 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

R010 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 17.000,00 9.038,00 7.962,00 53,16 

 
321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla 0,00 9.038,00 - 9.038,00 0,00 

R011 3212 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  PUK 7.500,00 5.972,00 1.528,00 79,63 
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321212 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  PUK 0,00 5.972,00 - 5.972,00 0,00 

R011JR 3212 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  JR 10.000,00 7.168,00 2.832,00 71,68 

 
321213 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  JR 0,00 7.168,00 - 7.168,00 0,00 

R011ZZ 3212 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  ZZ 16.000,00 12.498,00 3.502,00 78,11 

  322 Rashodi za materijal i energiju 347.000,00 246.893,10 100.106,90 71,15 

R012 3221 Uredski materijal 70.000,00 66.289,86 3.710,14 94,70 

 
322110 Uredski materijal 0,00 66.289,86 - 66.289,86 0,00 

R013 3221 UREDSKI  MATERIJAL  PUK 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

R014 3223 Električna energija 190.000,00 118.328,39 71.671,61 62,28 

 
322310 Električna energija 0,00 118.328,39 - 118.328,39 0,00 

R015 3223 Motorni benzin i dizel gorivo OV 50.000,00 42.906,98 7.093,02 85,81 

 
322340 Motorni benzin i dizel gorivo OV 0,00 42.906,98 - 42.906,98 0,00 

R016 3223 Motorni benzin i dizel gorivo PUK 14.000,00 7.784,51 6.215,49 55,60 

 
322340 Motorni benzin i dizel gorivo PUK 0,00 7.784,51 - 7.784,51 0,00 

R028 3223 GORIVO   ZA  KOŠENJE    PUK 3.500,00 2.853,06 646,94 81,52 

 
322340 GORIVO   ZA  KOŠENJE    PUK 0,00 2.853,06 - 2.853,06 0,00 

R017 3224 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 12.000,00 8.565,95 3.434,05 71,38 

 
322410 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 0,00 8.565,95 - 8.565,95 0,00 

R018 3224 MATERIJAL I  SREDSTVA  ZA  UREĐENJE  KUĆE  I  OKUĆNICE  PUK 500,00 0,00 500,00 0,00 

R0511 3227 RADNA  ODJEĆA  I  OBUĆA  PUK 5.000,00 164,35 4.835,65 3,29 

 
322710 RADNA  ODJEĆA  I  OBUĆA  PUK 0,00 164,35 - 164,35 0,00 

  323 Rashodi za usluge 2.657.160,00 2.212.951,20 444.208,80 83,28 

R019 3231 Usluge telefona, telefaksa OV 39.500,00 35.968,73 3.531,27 91,06 

 
323110 Usluge telefona, telefaksa OV 0,00 35.968,73 - 35.968,73 0,00 

R020 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 32.000,00 19.583,08 12.416,92 61,20 

 
323130 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 0,00 19.583,08 - 19.583,08 0,00 

R021 3231 Usluge telefona, telefaksa    PUK 1.000,00 570,00 430,00 57,00 

 
323110 Usluge telefona, telefaksa    PUK 0,00 570,00 - 570,00 0,00 

R022 3232 SANACIJA I ODRŽ  NERAZVRS  CESTA   MOSTOVA I JAVNIH  POVRŠINA 600.000,00 258.700,27 341.299,73 43,12 

 
323290 SANACIJA I ODRŽ  NERAZVRS  CESTA   MOSTOVA I JAVNIH  POVRŠINA 0,00 258.700,27 - 258.700,27 0,00 

R0221 3232 SANACIJA NOGOSTUPA 660.000,00 651.998,74 8.001,26 98,79 
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323290 SANACIJA NOGOSTUPA 0,00 651.998,74 - 651.998,74 0,00 

R023 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr 130.000,00 117.421,06 12.578,94 90,32 

 
323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr 0,00 117.421,06 - 117.421,06 0,00 

R0231 3232 TEKUĆE  ODRŽAVANJE  OBJEKATA 520.000,00 489.770,22 30.229,78 94,19 

 
323210 TEKUĆE  ODRŽAVANJE  OBJEKATA 0,00 489.770,22 - 489.770,22 0,00 

R0232 3232 ODRŽAVANJE  WEB  STRANICE 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 

 
323220 ODRŽAVANJE  WEB  STRANICE 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 

R024 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaOV prijevoznih sre 35.000,00 32.852,40 2.147,60 93,86 

 
323230 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaOV prijevoznih sre 0,00 32.852,40 - 32.852,40 0,00 

R025 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznihPUK 15.000,00 8.773,84 6.226,16 58,49 

 
323231 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznihPUK 0,00 8.773,84 - 8.773,84 0,00 

R026 3233 Tisak PRETPLATA  NA  ČASOPISE 5.000,00 3.247,41 1.752,59 64,95 

 
323390 Tisak PRETPLATA  NA  ČASOPISE 0,00 3.247,41 - 3.247,41 0,00 

R027 3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja 33.000,00 32.893,89 106,11 99,68 

 
323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja 0,00 32.893,89 - 32.893,89 0,00 

R0271 3233 HRT PRETPLATA -RADIO-TV 2.160,00 1.920,00 240,00 88,89 

 
323390 HRT PRETPLATA -RADIO-TV 0,00 1.920,00 - 1.920,00 0,00 

R035 3236 Laboratorijske usluge 5.000,00 3.450,00 1.550,00 69,00 

 
323630 Laboratorijske usluge 0,00 3.450,00 - 3.450,00 0,00 

R036 3236 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELATNIKA  PUK 2.500,00 675,00 1.825,00 27,00 

 
323611 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELATNIKA  PUK 0,00 675,00 - 675,00 0,00 

R038 3237 OSTALE  INTELEKTUALNE  USLUGE 234.000,00 232.707,96 1.292,04 99,45 

 
323790 OSTALE  INTELEKTUALNE  USLUGE 0,00 232.707,96 - 232.707,96 0,00 

R0380 3237 
INTELEKTUALNE  USLUGE  I OST. USLUGE l IZRADA  RAZVOJNE  

STRATEGIJE OPĆINE 
185.000,00 184.993,50 6,50 100,00 

 
323796 

INTELEKTUALNE  USLUGE  I OST. USLUGE l IZRADA  RAZVOJNE  

STRATEGIJE OPĆINE 
0,00 184.993,50 - 184.993,50 0,00 

R039 3237 INTELE USL  POVJERENSTVA  ZA  UVOĐENJE  U  POSJED 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

R0390 3237 Intelektualne i osobne usluge JAVNA  NABAVA 50.000,00 42.784,70 7.215,30 85,57 

 
323797 Intelektualne i osobne usluge JAVNA  NABAVA 0,00 42.784,70 - 42.784,70 0,00 

R041 3237 USLUGE   EDUKACIJE  DJELATNIKA   PUK 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

R042 3238 Usluge ažuriranja računalnih baza 100.000,00 92.640,40 7.359,60 92,64 
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323810 Usluge ažuriranja računalnih baza 0,00 92.640,40 - 92.640,40 0,00 

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.251.500,00 940.135,69 311.364,31 75,12 

R0401 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstv 88.000,00 59.938,57 28.061,43 68,11 

 
329110 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstv 0,00 59.790,03 - 59.790,03 0,00 

R043 3291 NAKNADE ZA SJEDNICE VIJEĆA 30.000,00 14.659,13 15.340,87 48,86 

 
329110 NAKNADE ZA SJEDNICE VIJEĆA 0,00 12.125,46 - 12.125,46 0,00 

R044 3292 Premije osiguranja  zgrada  općine NOVA 6.000,00 5.222,91 777,09 87,05 

 
329220 Premije osiguranja  zgrada  općine NOVA 0,00 5.222,91 - 5.222,91 0,00 

R045 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava OV 27.500,00 27.223,22 276,78 98,99 

 
329210 Premije osiguranja prijevoznih sredstava OV 0,00 27.223,22 - 27.223,22 0,00 

R04612 3292 Premije osiguranja  DJELATNIKA  JR 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 

R047 3293 Reprezentacija 50.000,00 45.103,08 4.896,92 90,21 

 
329310 Reprezentacija 0,00 45.103,08 - 45.103,08 0,00 

R048 3293 TROŠKOVI  DANA  OPĆINE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

R048-1 3293 ADVENT  OPĆINE VRBANJA 35.000,00 14.616,06 20.383,94 41,76 

 
329310 ADVENT  OPĆINE VRBANJA 0,00 14.616,06 - 14.616,06 0,00 

R0391 3295 INTELEKTUALNE USLUGE  TROŠKOVI  SUDA 30.000,00 29.430,14 569,86 98,10 

 
329590 INTELEKTUALNE USLUGE  TROŠKOVI  SUDA 0,00 29.430,14 - 29.430,14 0,00 

R037 3299 SUFINANCIRANJE ZA PUK -PLAĆA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

R049 3299 Ostali nespi rash poslovanja 150.000,00 117.351,22 32.648,78 78,23 

 
329990 Ostali nespi rash poslovanja 0,00 117.351,22 - 117.351,22 0,00 

R049-1 3299 NAKNADA  POREZNOJ  UPRAVI 1% 414.000,00 331.493,11 82.506,89 80,07 

 
329990 NAKNADA  POREZNOJ  UPRAVI 1% 0,00 331.493,11 - 331.493,11 0,00 

R0491ZZ 3299 OSTALI  IZDACI  ZZ 314.500,00 295.098,25 19.401,75 93,83 

 
3299921 OSTALI  IZDACI  ZZ 0,00 295.098,25 - 295.098,25 0,00 

R051 3299 STALNA  PRIČUVA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

  34 Financijski rashodi 25.000,00 22.277,12 2.722,88 89,11 

  343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 22.277,12 2.722,88 89,11 

R053 3431 Usluge platnog prometa 25.000,00 22.277,12 2.722,88 89,11 

 
343120 Usluge platnog prometa 0,00 22.277,12 - 22.277,12 0,00 

  35 Subvencije 2.160.000,00 2.118.417,61 41.582,39 98,07 
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  352 
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 

sektora 
2.160.000,00 2.118.417,61 41.582,39 98,07 

R060 3523 POTICAJ  MALOG  GOSPODARSTVA 1% I SAMOZAPOŠLJAVANJA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

R0601 3523 SUFINANCIRANJE PREKVALIFIKACIJA I DOŠKOLOVANJA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 

R061 3523 POTICAJ I  EDUKACIJA  OBITELJSKOG POLJOPRI. GOSPODARSTVA 2.130.000,00 2.118.417,61 11.582,39 99,46 

 
352311 POTICAJ I  EDUKACIJA  OBITELJSKOG POLJOPRI. GOSPODARSTVA 0,00 2.118.417,61 - 2.118.417,61 0,00 

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.130.000,00 1.744.445,13 385.554,87 81,90 

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.130.000,00 1.744.445,13 385.554,87 81,90 

R057 3721 TRANSFER PREDŠKOLSKOG ODGOJA 330.000,00 315.029,26 14.970,74 95,46 

 
372190 TRANSFER PREDŠKOLSKOG ODGOJA 0,00 315.029,26 - 315.029,26 0,00 

R0570 3721 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA  OŠ 150.000,00 148.784,26 1.215,74 99,19 

 
372120 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA  OŠ 0,00 148.784,26 - 148.784,26 0,00 

R0571 3721 SUFINANCIRANJE  VRTIĆA 145.000,00 140.400,00 4.600,00 96,83 

 
372190 SUFINANCIRANJE  VRTIĆA 0,00 140.400,00 - 140.400,00 0,00 

R0572 3721 Sufinanciranje glazbene Škole 10.000,00 6.400,00 3.600,00 64,00 

 
372190 Sufinanciranje glazbene Škole 0,00 6.400,00 - 6.400,00 0,00 

R0573 3721 ASISTENT  U  NASTAVI ZA  DJECU  S POSEBNIM  POTREBAMA 50.000,00 45.774,87 4.225,13 91,55 

 
372190 ASISTENT  U  NASTAVI ZA  DJECU  S POSEBNIM  POTREBAMA 0,00 45.774,87 - 45.774,87 0,00 

R058 3721 STUDENTSKI  KREDITI 300.000,00 203.500,00 96.500,00 67,83 

 
372150 STUDENTSKI  KREDITI 0,00 203.500,00 - 203.500,00 0,00 

R063 3721 SOCIJALNI  PROGRAM  VRBANJA 460.000,00 405.094,94 54.905,06 88,06 

 
372190 SOCIJALNI  PROGRAM  VRBANJA 0,00 405.094,94 - 405.094,94 0,00 

R0630 3721 POTICAJ  ZA  KUPOVINU PRVE  NEKRETNINA 200.000,00 80.000,00 120.000,00 40,00 

 
372120 POTICAJ  ZA  KUPOVINU PRVE  NEKRETNINA 0,00 80.000,00 - 80.000,00 0,00 

R0631 3721 PREHRANA  PUK  SOC PROGRAM 300.000,00 272.520,00 27.480,00 90,84 

 
372120 PREHRANA  PUK  SOC PROGRAM 0,00 272.520,00 - 272.520,00 0,00 

R065 3722 TRANSFER  ZA PRIJEVOZ 130.000,00 82.941,80 47.058,20 63,80 

 
372210 TRANSFER  ZA PRIJEVOZ 0,00 82.941,80 - 82.941,80 0,00 

R0651 3722 NAKNADE  ZA  ĐAČKE  DOMOVE 55.000,00 44.000,00 11.000,00 80,00 

 
372290 NAKNADE  ZA  ĐAČKE  DOMOVE 0,00 44.000,00 - 44.000,00 0,00 

  38 Ostali rashodi 2.239.733,99 1.885.709,19 354.024,80 84,19 

  381 Tekuće donacije 1.929.733,99 1.589.247,19 340.486,80 82,36 
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R0512 3811 FINANCIRANJE  CZ  I  ZAŠTITA  I  SPAŠAVANJE  OV 110.000,00 100.435,74 9.564,26 91,31 

 
381140 FINANCIRANJE  CZ  I  ZAŠTITA  I  SPAŠAVANJE  OV 0,00 100.435,74 - 100.435,74 0,00 

R0512-1 3811 OSTALI TROŠKOVI COVID 19   OV 50.000,00 30.000,00 20.000,00 60,00 

 
381190 OSTALI TROŠKOVI COVID 19   OV 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 

R054 3811 TRANSFERI ZA  POTREBE UDRUGA U KULTURI 250.000,00 76.297,00 173.703,00 30,52 

 
381140 TRANSFERI ZA  POTREBE UDRUGA U KULTURI 0,00 76.297,00 - 76.297,00 0,00 

R0541 3811 SUFINANCIRANJE  RADA  BILBLIOBUSA 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 

R055 3811 TRANSFERI  ZA  CVELFERIJU 500,00 0,00 500,00 0,00 

R056 3811 Tekuće donacije sportskim društvima 540.000,00 464.000,00 76.000,00 85,93 

 
381150 Tekuće donacije sportskim društvima 0,00 464.000,00 - 464.000,00 0,00 

R059 3811 TRANSFER  ZA  VZO  VRBANJA    %PP 352.000,00 351.385,41 614,59 99,83 

 
381195 TRANSFER  ZA  VZO  VRBANJA    %PP 0,00 351.385,41 - 351.385,41 0,00 

R060101 3811 FINANCIRANJE RADA RAZVOJNE  AGENCIJE 175.000,00 167.232,53 7.767,47 95,56 

 
381110 FINANCIRANJE RADA RAZVOJNE  AGENCIJE 0,00 167.232,53 - 167.232,53 0,00 

R062 3811 
Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama i sunanciranje 

manifestacija 
190.000,00 189.209,38 790,62 99,58 

 
381140 

Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama i sunanciranje 

manifestacija 
0,00 189.209,38 - 189.209,38 0,00 

R0623 3811 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 22.000,00 22.000,00 0,00 100,00 

 
381110 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 0,00 22.000,00 - 22.000,00 0,00 

R0628 3811 PREVENCIJA   ZLOPORABE  OVISNOSTI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

R062800 3811 LAG 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 

 
381140 LAG 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 

R0629 3811 ZAŠTITA  POTROŠAČA 10.500,00 10.500,00 0,00 100,00 

 
381140 ZAŠTITA  POTROŠAČA 0,00 10.500,00 - 10.500,00 0,00 

R064 3811 TRANSFER  CRVENOM  KRIŽU 0,05% 54.253,99 54.253,99 0,00 100,00 

 
381199 TRANSFER  CRVENOM  KRIŽU 0,05% 0,00 54.253,99 - 54.253,99 0,00 

R066 3811 TRANSFER  ZA  VTV   VINKOVCI 36.480,00 34.125,00 2.355,00 93,54 

 
381198 TRANSFER  ZA  VTV   VINKOVCI 0,00 34.125,00 - 34.125,00 0,00 

R066-1 3811 HRVATSKI  RADIO  ŽUPANJA  SUFINANCIRANJE  RADA 15.000,00 6.041,66 8.958,34 40,28 

 
381110 HRVATSKI  RADIO  ŽUPANJA  SUFINANCIRANJE  RADA 0,00 6.041,66 - 6.041,66 0,00 

R075 3811 OŠ  SOLJANI (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA) 29.000,00 23.282,25 5.717,75 80,28 
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381110 OŠ  SOLJANI (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA) 0,00 23.282,25 - 23.282,25 0,00 

R077 3811 OŠ VRBANJA (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA) 37.000,00 30.484,23 6.515,77 82,39 

 
381110 OŠ VRBANJA (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA) 0,00 30.484,23 - 30.484,23 0,00 

  382 Kapitalne donacije 300.000,00 296.462,00 3.538,00 98,82 

R067 3821 TRANSFERI   ŽUPNIM  UREDIMA 300.000,00 296.462,00 3.538,00 98,82 

 
382110 TRANSFERI   ŽUPNIM  UREDIMA 0,00 296.462,00 - 296.462,00 0,00 

  383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

R068 3831 NAKNADE ŠTETE PRI IZGRADNJI INFRASTRUKTURE  GRAĐANIMA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.077.600,00 3.032.169,26 1.045.430,74 74,36 

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.017.000,00 945.953,99 71.046,01 93,01 

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 375.000,00 374.662,13 337,87 99,91 

R0711 4111 Zemljište-kupovina 375.000,00 374.662,13 337,87 99,91 

 
411120 Zemljište-kupovina 0,00 374.662,13 - 374.662,13 0,00 

  412 Nematerijalna imovina 642.000,00 571.291,86 70.708,14 88,99 

R0700 4124 STAN K. LJ. POSAVSKOG 1 VRBANJA RH 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

R088 4126 TEHNIČKA   DOKUMENTACIJA 640.000,00 571.291,86 68.708,14 89,26 

 
412610 TEHNIČKA   DOKUMENTACIJA 0,00 571.291,86 - 571.291,86 0,00 

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.060.500,00 2.086.215,27 974.284,73 68,17 

  421 Građevinski objekti 2.893.000,00 1.997.005,13 895.994,87 69,03 

R069 4211 STAN  DOKTORA  U  VRBANJI  K.LJ.  POSAVSKOG  5 120.000,00 116.482,08 3.517,92 97,07 

 
421191 STAN  DOKTORA  U  VRBANJI  K.LJ.  POSAVSKOG  5 0,00 116.482,08 - 116.482,08 0,00 

R0691 4211 STAN  DOKTORA  U  VRBANJI  K.LJ.  POSAVSKOG  3 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

R070 4211 STAN  DOKTORA  U  SOLJANIMA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

R071 4212 DOM KULTURE  SOLJANI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

R0721 4212  VATROGASNI  DOM  VRBANJA 850.000,00 7.463,95 842.536,05 0,88 

 
421290  VATROGASNI  DOM  VRBANJA 0,00 7.463,95 - 7.463,95 0,00 

R0722 4212 VATROGASNI  DOM  SOLJANI 50.000,00 49.000,00 1.000,00 98,00 

 
421290 VATROGASNI  DOM  SOLJANI 0,00 49.000,00 - 49.000,00 0,00 

R073 4212 
ZGRADA  OPĆINE  VRBANJA-ZGRADA POLICIJE-DOM KULTURE TRG I 

PARK 
1.190.000,00 1.189.682,21 317,79 99,97 

 
421235 

ZGRADA  OPĆINE  VRBANJA-ZGRADA POLICIJE-DOM KULTURE TRG I 

PARK 
0,00 1.189.682,21 - 1.189.682,21 0,00 
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R0731 4212 ZGRADA  OPĆINE STARA KČ 50.000,00 46.683,82 3.316,18 93,37 

 
421290 ZGRADA  OPĆINE STARA KČ 0,00 46.683,82 - 46.683,82 0,00 

R074 4212 DOM  KULTURE  STROŠINCI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

R0741 4212 LR  DOM  SOLJANI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

R076 4212 ŠKOLA  STROŠINCI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

R0760 4212 ZGRADA POLUDNEVNI BORAVAK ZA JAVNE  POTREBE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

R080 4214 RASVJETNA  TIJELA   VRBANJA- SOLJANI STROŠINCI 245.000,00 243.850,00 1.150,00 99,53 

 
421441 RASVJETNA  TIJELA   VRBANJA- SOLJANI STROŠINCI 0,00 243.850,00 - 243.850,00 0,00 

R081 4214 DJEČJA  IGRALIŠTA 345.000,00 343.843,07 1.156,93 99,66 

 
421451 DJEČJA  IGRALIŠTA 0,00 343.843,07 - 343.843,07 0,00 

R0871 4214 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE  ZA  POSLOVE  ZONE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

  422 Postrojenja i oprema 167.500,00 89.210,14 78.289,86 53,26 

R0851 4221 UREDSKI  NAMJEŠTAJ 5.000,00 3,90 4.996,10 0,08 

 
422120 UREDSKI  NAMJEŠTAJ 0,00 3,90 - 3,90 0,00 

R086 4223 KOSILICE  ZA  RAD  PROGRAMA  PUK 6.500,00 6.328,75 171,25 97,37 

 
422390 KOSILICE  ZA  RAD  PROGRAMA  PUK 0,00 6.328,75 - 6.328,75 0,00 

R0891 4223 Instrumenti, uređaji i strojevi 56.000,00 40.111,18 15.888,82 71,63 

 
422390 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 40.111,18 - 40.111,18 0,00 

R0892 4227  OPREMA JAVNI OBJEKTI  OV VRBANJA 100.000,00 42.766,31 57.233,69 42,77 

 
422730  OPREMA JAVNI OBJEKTI  OV VRBANJA 0,00 42.766,31 - 42.766,31 0,00 

  43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 100,00 0,00 100,00 0,00 

  431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 100,00 0,00 100,00 0,00 

R089 4312 Ostale nespomenute vrijednosti SITAN INVENTAR 100,00 0,00 100,00 0,00 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 662.500,00 504.779,29 157.720,71 76,19 

  3 Rashodi poslovanja 457.500,00 381.774,39 75.725,61 83,45 

  31 Rashodi za zaposlene 400.000,00 356.803,41 43.196,59 89,20 

  311 Plaće (Bruto) 400.000,00 356.803,41 43.196,59 89,20 

R002 3111 Troškovi plaća po programu PUK 400.000,00 356.803,41 43.196,59 89,20 

 
3111112 Troškovi plaća po programu PUK 0,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00 

  32 Materijalni rashodi 47.500,00 24.970,98 22.529,02 52,57 

  322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 22.383,78 12.616,22 63,95 
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R0152 3223 Potrošen  plin  za  grijanje 35.000,00 22.383,78 12.616,22 63,95 

 
322330 Potrošen  plin  za  grijanje 0,00 22.383,78 - 22.383,78 0,00 

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 2.587,20 9.912,80 20,70 

R040 3291 NAKNADE  ZA  POVJERENSTVO ZA  ŠTETE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

R046 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava PUK 5.000,00 2.587,20 2.412,80 51,74 

 
329210 Premije osiguranja prijevoznih sredstava PUK 0,00 2.587,20 - 2.587,20 0,00 

R0461 3292 PREMIJA  OSIG  DJELATNIKA OV 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 

  35 Subvencije 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

R06230 3511 HRVATSKA  POŠTA  SUFINANCIRANJE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 205.000,00 123.004,90 81.995,10 60,00 

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.000,00 123.004,90 81.995,10 60,00 

  421 Građevinski objekti 150.000,00 108.730,90 41.269,10 72,49 

R0831 4214 NOGOMETNA I OSTALA SPORTSKA IGRALIŠTA OPĆINE VRBANJA 150.000,00 108.730,90 41.269,10 72,49 

 
421450 NOGOMETNA I OSTALA SPORTSKA IGRALIŠTA OPĆINE VRBANJA 0,00 108.730,90 - 108.730,90 0,00 

  422 Postrojenja i oprema 55.000,00 14.274,00 40.726,00 25,95 

R084 4221 Računala i računalna oprema 30.000,00 9.649,00 20.351,00 32,16 

 
422110 Računala i računalna oprema 0,00 9.649,00 - 9.649,00 0,00 

R085 4222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 5.000,00 1.299,00 3.701,00 25,98 

 
422230 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 0,00 1.299,00 - 1.299,00 0,00 

R0832 4226 OPREMA  ZA   IGRALIŠTA 20.000,00 3.326,00 16.674,00 16,63 

 
422610 OPREMA  ZA   IGRALIŠTA 0,00 3.326,00 - 3.326,00 0,00 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 8.296.500,00 8.105.241,47 191.258,53 97,69 

  3 Rashodi poslovanja 2.698.500,00 3.375.009,85 - 676.509,85 125,07 

  32 Materijalni rashodi 2.298.500,00 2.127.960,83 170.539,17 92,58 

  322 Rashodi za materijal i energiju 405.000,00 355.642,45 49.357,55 87,81 

R033 3223 IZDACI  ZA  JAVNU  RASVJETU 400.000,00 355.642,45 44.357,55 88,91 

 
322310 IZDACI  ZA  JAVNU  RASVJETU 0,00 355.642,45 - 355.642,45 0,00 

R0513 3227 RADNA  ODJEĆA  I  OBUĆA  JR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

  323 Rashodi za usluge 1.878.500,00 1.763.336,12 115.163,88 93,87 

R0220 3232 UREĐENJE  LENIJA   OV 600.000,00 559.580,00 40.420,00 93,26 
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323290 UREĐENJE  LENIJA   OV 0,00 559.580,00 - 559.580,00 0,00 

R034 3232 ODRŽAVANJE  KOSILICA  ZA  KOŠENJE  PUK 8.000,00 6.628,22 1.371,78 82,85 

 
323220 ODRŽAVANJE  KOSILICA  ZA  KOŠENJE  PUK 0,00 6.628,22 - 6.628,22 0,00 

R029 3234 Opskrba vodom 17.000,00 10.387,44 6.612,56 61,10 

 
323410 Opskrba vodom 0,00 10.387,44 - 10.387,44 0,00 

R030 3234 Deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 94.025,00 5.975,00 94,03 

 
323430 Deratizacija i dezinsekcija 0,00 94.025,00 - 94.025,00 0,00 

R031 3234 KOMUNALNE USLUGE 950.000,00 939.658,16 10.341,84 98,91 

 
323421 KOMUNALNE USLUGE 0,00 939.658,16 - 939.658,16 0,00 

R0310 3234 ZAŠTITA  ŽIVOTINJA 40.000,00 39.947,72 52,28 99,87 

 
323490 ZAŠTITA  ŽIVOTINJA 0,00 39.947,72 - 39.947,72 0,00 

R032 3234 iZDACI  ZA  SLIVNE  VODE  HRVATSKE  VODE 35.000,00 28.109,58 6.890,42 80,31 

 
323491 iZDACI  ZA  SLIVNE  VODE  HRVATSKE  VODE 0,00 28.109,58 - 28.109,58 0,00 

R0320 3234  UREĐENJE  KANALSKE  MREŽE 100.000,00 85.000,00 15.000,00 85,00 

 
323492  UREĐENJE  KANALSKE  MREŽE 0,00 85.000,00 - 85.000,00 0,00 

R0360 3236 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELTNIKA  OV 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

R0361 3236 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELTNIKA  JR 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 

R0411 3237 Osposobljavanje  radnika JR  za rad  sa  strojevima 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 8.982,26 6.017,74 59,88 

R050 3299 OSTALI  IZDACI  ZA  PUK 10.000,00 8.982,26 1.017,74 89,82 

 
3299911 OSTALI  IZDACI  ZA  PUK 0,00 8.982,26 - 8.982,26 0,00 

R0501 3299 OSTALI  NESPOM  RASHODI  JR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

  38 Ostali rashodi 400.000,00 1.247.049,02 - 847.049,02 311,76 

  381 Tekuće donacije 400.000,00 1.247.049,02 - 847.049,02 311,76 

R0792 3811 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE REGIONALNOG  VODOVODA OV 400.000,00 1.247.049,02 - 847.049,02 311,76 

 
381110 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE REGIONALNOG  VODOVODA OV 0,00 1.247.049,02 - 1.247.049,02 0,00 

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.598.000,00 4.730.231,62 867.768,38 84,50 

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.598.000,00 4.730.231,62 867.768,38 84,50 

  421 Građevinski objekti 5.298.000,00 4.582.087,62 715.912,38 86,49 

R0824 4212 MUZEJSKO GALERIJSKI PROSTOR (GAŠPARČEV MAGACIN) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

R078 4213 ASFALTIRANJE CESTA,NOGOSTUPA I BIC  STAZA 681.000,00 680.705,34 294,66 99,96 
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421310 ASFALTIRANJE CESTA,NOGOSTUPA I BIC  STAZA 0,00 680.705,34 - 680.705,34 0,00 

R0781 4213 ASFALTIRANJE  PARKIRALIŠTA 500.000,00 219.213,10 280.786,90 43,84 

 
421310 ASFALTIRANJE  PARKIRALIŠTA 0,00 219.213,10 - 219.213,10 0,00 

R06200 4214 SUFINANCI  PRIKLJUČAKA I REKONSTRUKCIJA VOD MREŽE U OV 100.000,00 90.477,06 9.522,94 90,48 

 
421410 SUFINANCI  PRIKLJUČAKA I REKONSTRUKCIJA VOD MREŽE U OV 0,00 90.477,06 - 90.477,06 0,00 

R082 4214 Spomenici (povijesni,braniteljima) 21.000,00 20.000,00 1.000,00 95,24 

 
421460 Spomenici (povijesni,braniteljima) 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 

R0821 4214 GROBLJA  OV 1.800.000,00 1.614.597,91 185.402,09 89,70 

 
421490 GROBLJA  OV 0,00 1.614.597,91 - 1.614.597,91 0,00 

R0822 4214 MRTVAČNICA  VRBANJA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

R0823 4214 MRTVAČNICA  SOLJANI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

R08234 4214 MRTVAČNICA  STROŠINCI 5.000,00 4.375,00 625,00 87,50 

 
421491 MRTVAČNICA  STROŠINCI 0,00 4.375,00 - 4.375,00 0,00 

R083 4214 SUFINANCIRANJE   DEPONIJE  ODLAG.  SMEĆA 2.050.000,00 1.841.721,37 208.278,63 89,84 

 
4214991 SUFINANCIRANJE   DEPONIJE  ODLAG.  SMEĆA 0,00 1.841.721,37 - 1.841.721,37 0,00 

R08701 4214  AUTOBUSNA  STAJALIŠTA 115.000,00 110.997,84 4.002,16 96,52 

 
4214993  AUTOBUSNA  STAJALIŠTA 0,00 110.997,84 - 110.997,84 0,00 

  422 Postrojenja i oprema 300.000,00 148.144,00 151.856,00 49,38 

R087 4223 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 120.000,00 15.369,00 104.631,00 12,81 

 
422390 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 15.369,00 - 15.369,00 0,00 

R0870 4225 OPREMA  ZA  JAVNE   POVRŠINE 120.000,00 118.800,00 1.200,00 99,00 

 
422590 OPREMA  ZA  JAVNE   POVRŠINE 0,00 118.800,00 - 118.800,00 0,00 

R08700 4225 KOMUNALNA OPREMA 60.000,00 13.975,00 46.025,00 23,29 

 
422590 KOMUNALNA OPREMA 0,00 13.975,00 - 13.975,00 0,00 

 

OBRAČUN RAZVOJNIH PROGRAMA 

 

UKUPNO RASHODI / IZDACI  25.530.880,00 1.232.913,99 26.763.793,99 22.996.242,30 90,07 

PROGRAM 001 REDOVNA  DJELATNOST 200.000,00 435.660,00 635.660,00 614.973,40 307,49 

AKTIVNOST 01 IZDACI  ZA  ZAPOSLENE 200.000,00 435.660,00 635.660,00 614.973,40 307,49 

Aktivnost A000100 Rashodi  za  zaposlene 50.000,00 264.500,00 314.500,00 295.098,25 590,20 
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Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 50.000,00 264.500,00 314.500,00 295.098,25 590,20 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 50.000,00 264.500,00 314.500,00 295.098,25 590,20 

 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 264.500,00 314.500,00 295.098,25 590,20 

 32 Materijalni rashodi 50.000,00 264.500,00 314.500,00 295.098,25 590,20 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 264.500,00 314.500,00 295.098,25 590,20 

R0491ZZ 3299 OSTALI  IZDACI  ZZ 50.000,00 264.500,00 314.500,00 295.098,25 590,20 

Aktivnost A000111 Materijalni  i  finanncijski  rashodi 2.000,00 160,00 2.160,00 1.920,00 96,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 2.000,00 160,00 2.160,00 1.920,00 96,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 2.000,00 160,00 2.160,00 1.920,00 96,00 

 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 160,00 2.160,00 1.920,00 96,00 

 32 Materijalni rashodi 2.000,00 160,00 2.160,00 1.920,00 96,00 

 323 Rashodi za usluge 2.000,00 160,00 2.160,00 1.920,00 96,00 

R0271 3233 HRT PRETPLATA -RADIO-TV                                                                              2.000,00 160,00 2.160,00 1.920,00 96,00 

Aktivnost A000200 RASHODI  ZA  ZASPOSLENE  PUK 148.000,00 171.000,00 319.000,00 317.955,15 214,83 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 148.000,00 171.000,00 319.000,00 317.955,15 214,83 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 148.000,00 171.000,00 319.000,00 317.955,15 214,83 

 3 Rashodi poslovanja 148.000,00 171.000,00 319.000,00 317.955,15 214,83 

 31 Rashodi za zaposlene 148.000,00 171.000,00 319.000,00 317.955,15 214,83 

 313 Doprinosi na plaće 148.000,00 171.000,00 319.000,00 317.955,15 214,83 

R004ZZ 3131 DOPRINOS  ZA  MIOZZ 74.000,00 101.000,00 175.000,00 174.222,26 235,44 

R005ZZ 3132 DOPRINOS  ZA  ZDR  ZZ 74.000,00 70.000,00 144.000,00 143.732,89 194,23 

PROGRAM 011 STAMBENI  OBJEKTI 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

Program 1400 STAMBENI  OBJEKTI IVESTIRANJE  U  STANOVE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K104211 INVESTIRANJE U STANOVE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

 412 Nematerijalna imovina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

R0700 4124 STAN K. LJ. POSAVSKOG 1 VRBANJA RH 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

PROGRAM 012 OSTALA  ULAGANJA 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

PROJEKT 15 GRAĐEVINSKO  ZEMLJIŠTE 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

Kapitalni projekt K411112 GRAĐEVINSKO  ZEMLJIŠTE 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 
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Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

R0711 4111 Zemljište-kupovina 200.000,00 175.000,00 375.000,00 374.662,13 187,33 

Glavni program V01 REDOVNA  DJELATNOST   OPĆINSKA  UPRAVA 15.937.780,00 2.480.253,99 18.418.033,99 15.558.066,66 97,62 

Program 0100 PRIPREMA  I  DONOŠENJE  AKATA 507.500,00 1.957.500,00 2.465.000,00 2.362.835,04 465,58 

Aktivnost A100100 Predstavnička  i  izvršna  tjela 507.500,00 1.957.500,00 2.465.000,00 2.362.835,04 465,58 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 507.500,00 1.957.500,00 2.465.000,00 2.362.835,04 465,58 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 497.500,00 1.955.000,00 2.452.500,00 2.360.247,84 474,42 

 3 Rashodi poslovanja 497.500,00 1.955.000,00 2.452.500,00 2.360.247,84 474,42 

 32 Materijalni rashodi 122.500,00 0,00 122.500,00 74.597,70 60,90 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.500,00 0,00 122.500,00 74.597,70 60,90 

R0401 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstv 88.000,00 0,00 88.000,00 59.938,57 68,11 

R043 3291 NAKNADE ZA SJEDNICE VIJEĆA 30.000,00 0,00 30.000,00 14.659,13 48,86 

R04612 3292 Premije osiguranja  DJELATNIKA  JR 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 

 35 Subvencije 275.000,00 1.880.000,00 2.155.000,00 2.118.417,61 770,33 

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 275.000,00 1.880.000,00 2.155.000,00 2.118.417,61 770,33 

R0601 3523 SUFINANCIRANJE PREKVALIFIKACIJA I DOŠKOLOVANJA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 

R061 3523 POTICAJ I  EDUKACIJA  OBITELJSKOG POLJOPRI. GOSPODARSTVA 200.000,00 1.930.000,00 2.130.000,00 2.118.417,61 1.059,21 

R0611 3523 POTICANJE  RAZVOJA  TURIZMA 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 

 38 Ostali rashodi 100.000,00 75.000,00 175.000,00 167.232,53 167,23 

 381 Tekuće donacije 100.000,00 75.000,00 175.000,00 167.232,53 167,23 

R060101 3811 FINANCIRANJE RADA RAZVOJNE  AGENCIJE 100.000,00 75.000,00 175.000,00 167.232,53 167,23 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 10.000,00 2.500,00 12.500,00 2.587,20 25,87 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 2.500,00 12.500,00 2.587,20 25,87 

 32 Materijalni rashodi 10.000,00 2.500,00 12.500,00 2.587,20 25,87 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 2.500,00 12.500,00 2.587,20 25,87 

R040 3291 NAKNADE  ZA  POVJERENSTVO ZA  ŠTETE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R046 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava PUK 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.587,20 103,49 

R0461 3292 PREMIJA  OSIG  DJELATNIKA OV 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 

Program 0110 UPRAVLJANJE  JAVNIM  FINACIJAMA 4.389.780,00 316.000,00 4.705.780,00 3.494.969,05 79,62 

Aktivnost A100100 Rashodi  za  zaposlene 2.807.300,00 135.500,00 2.942.800,00 2.187.019,50 77,90 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 2.807.300,00 135.500,00 2.942.800,00 2.187.019,50 77,90 
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Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 2.502.300,00 35.500,00 2.537.800,00 1.830.216,09 73,14 

 3 Rashodi poslovanja 2.502.300,00 35.500,00 2.537.800,00 1.830.216,09 73,14 

 31 Rashodi za zaposlene 2.500.300,00 35.500,00 2.535.800,00 1.830.216,09 73,20 

 311 Plaće (Bruto) 1.643.600,00 -50.000,00 1.593.600,00 1.251.791,78 76,16 

R001 3111 Plaće za redovan rad   OV 800.000,00 -100.000,00 700.000,00 498.853,66 62,36 

R0021 3111 PLAĆE  JAVNI  RADOVI 474.000,00 -300.000,00 174.000,00 61.605,74 13,00 

R0022 3111 PLAĆE ZAŽELI (ZZ) 369.600,00 350.000,00 719.600,00 691.332,38 187,05 

 312 Ostali rashodi za zaposlene 146.400,00 25.500,00 171.900,00 137.472,57 93,90 

R003 3121 Darovi 82.000,00 20.500,00 102.500,00 96.218,18 117,34 

R007 3121 POREZ  NA  OD-PLAĆA  OV 55.500,00 0,00 55.500,00 30.624,31 55,18 

R007 JR 3121 POREZ I  PRIREZ  NA  OD  JR 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 

R007 PUK 3121 POREZ I PRIREZ  NA  OD PUK 3.600,00 2.000,00 5.600,00 5.074,98 140,97 

R007 ZZ 3121 POREZ I  PRIREZ  NA  OD  ZZ 5.000,00 3.000,00 8.000,00 5.555,10 111,10 

 313 Doprinosi na plaće 710.300,00 60.000,00 770.300,00 440.951,74 62,08 

R004 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   OV 207.000,00 0,00 207.000,00 132.369,49 63,95 

R004 JR 3131 DOPRINOS  MIO  JR 108.000,00 0,00 108.000,00 23.144,72 21,43 

R004 PUK 3131 DOPRINOS  MIO PUK                                                                                    68.800,00 30.000,00 98.800,00 90.094,57 130,95 

R005 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje  OV 160.500,00 0,00 160.500,00 109.204,75 68,04 

R005 JR 3132 DOPRINOS  ZA  ZDRAVST JR 82.500,00 0,00 82.500,00 11.810,25 14,32 

R005 PUK 3132 DOPRINOS  ZADRAVST  PUK                                                                              53.500,00 30.000,00 83.500,00 74.327,96 138,93 

R006 3133 Doprinosi za zapošljavanje  OV 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 

R006 JR 3133 DOPRINOS  ZA  ZAPOŠLJ JR 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 

R006 PUK 3133 DOPRINOS  ZA  ZAPOŠLJAVANJE PUK                                                                      5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 

 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

R041 3237 USLUGE   EDUKACIJE  DJELATNIKA   PUK                                                             1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

R037 3299 SUFINANCIRANJE ZA PUK -PLAĆA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 300.000,00 100.000,00 400.000,00 356.803,41 118,93 

 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 100.000,00 400.000,00 356.803,41 118,93 

 31 Rashodi za zaposlene 300.000,00 100.000,00 400.000,00 356.803,41 118,93 

 311 Plaće (Bruto) 300.000,00 100.000,00 400.000,00 356.803,41 118,93 

R002 3111 Troškovi plaća po programu PUK 300.000,00 100.000,00 400.000,00 356.803,41 118,93 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 
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 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R0411 3237 Osposobljavanje  radnika JR  za rad  sa  strojevima 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Aktivnost A100110 Materijalni  i  finacijski   rashodi  1.582.480,00 180.500,00 1.762.980,00 1.307.949,55 82,65 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 1.582.480,00 180.500,00 1.762.980,00 1.307.949,55 82,65 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 1.107.480,00 370.500,00 1.477.980,00 1.069.448,93 96,57 

 3 Rashodi poslovanja 1.107.480,00 370.500,00 1.477.980,00 1.069.448,93 96,57 

 32 Materijalni rashodi 1.032.000,00 369.500,00 1.401.500,00 1.007.005,15 97,58 

 321 Naknade troškova zaposlenima 41.500,00 20.500,00 62.000,00 35.052,00 84,46 

R008 3211 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 10.500,00 0,00 10.500,00 376,00 3,58 

R009 3211 Naknade za prijevoz dnevnice i PUK                                                                 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

R010 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 17.000,00 0,00 17.000,00 9.038,00 53,16 

R011 3212 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  PUK 6.000,00 1.500,00 7.500,00 5.972,00 99,53 

R011JR 3212 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  JR 1.000,00 9.000,00 10.000,00 7.168,00 716,80 

R011ZZ 3212 NAKNADA  ZA  PRIJEVOZ  S POSLA  I  NA  POSAO  ZZ 6.000,00 10.000,00 16.000,00 12.498,00 208,30 

 322 Rashodi za materijal i energiju 273.500,00 70.000,00 343.500,00 244.040,04 89,23 

R012 3221 Uredski materijal 60.000,00 10.000,00 70.000,00 66.289,86 110,48 

R013 3221 UREDSKI  MATERIJAL  PUK                                                                          2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

R014 3223 Električna energija 130.000,00 60.000,00 190.000,00 118.328,39 91,02 

R015 3223 Motorni benzin i dizel gorivo OV 50.000,00 0,00 50.000,00 42.906,98 85,81 

R016 3223 Motorni benzin i dizel gorivo PUK 14.000,00 0,00 14.000,00 7.784,51 55,60 

R017 3224 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 12.000,00 0,00 12.000,00 8.565,95 71,38 

R018 3224 MATERIJAL I  SREDSTVA  ZA  UREĐENJE  KUĆE  I  OKUĆNICE  PUK                                      500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

R0511 3227 RADNA  ODJEĆA  I  OBUĆA  PUK                                                                        5.000,00 0,00 5.000,00 164,35 3,29 

 323 Rashodi za usluge 205.000,00 7.500,00 212.500,00 186.903,51 91,17 

R019 3231 Usluge telefona, telefaksa OV 35.000,00 4.500,00 39.500,00 35.968,73 102,77 

R020 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 32.000,00 0,00 32.000,00 19.583,08 61,20 

R021 3231 Usluge telefona, telefaksa    PUK 1.000,00 0,00 1.000,00 570,00 57,00 

R0232 3232 ODRŽAVANJE  WEB  STRANICE 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

R026 3233 Tisak PRETPLATA  NA  ČASOPISE 5.000,00 0,00 5.000,00 3.247,41 64,95 

R027 3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja                                                               30.000,00 3.000,00 33.000,00 32.893,89 109,65 

R042 3238 Usluge ažuriranja računalnih baza 100.000,00 0,00 100.000,00 92.640,40 92,64 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 512.000,00 271.500,00 783.500,00 541.009,60 105,67 
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R044 3292 Premije osiguranja  zgrada  općine NOVA 6.000,00 0,00 6.000,00 5.222,91 87,05 

R045 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava OV 17.000,00 10.500,00 27.500,00 27.223,22 160,14 

R047 3293 Reprezentacija 50.000,00 0,00 50.000,00 45.103,08 90,21 

R048 3293 TROŠKOVI  DANA  OPĆINE 120.000,00 -119.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

R048-1 3293 ADVENT  OPĆINE VRBANJA 35.000,00 0,00 35.000,00 14.616,06 41,76 

R049 3299 Ostali nespi rash poslovanja 120.000,00 30.000,00 150.000,00 117.351,22 97,79 

R049-1 3299 NAKNADA  POREZNOJ  UPRAVI 1% 64.000,00 350.000,00 414.000,00 331.493,11 517,96 

R051 3299 STALNA  PRIČUVA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

 34 Financijski rashodi 24.000,00 1.000,00 25.000,00 22.277,12 92,82 

 343 Ostali financijski rashodi 24.000,00 1.000,00 25.000,00 22.277,12 92,82 

R053 3431 Usluge platnog prometa 24.000,00 1.000,00 25.000,00 22.277,12 92,82 

 38 Ostali rashodi 51.480,00 0,00 51.480,00 40.166,66 78,02 

 381 Tekuće donacije 51.480,00 0,00 51.480,00 40.166,66 78,02 

R066 3811 TRANSFER  ZA  VTV   VINKOVCI 36.480,00 0,00 36.480,00 34.125,00 93,54 

R066-1 3811 HRVATSKI  RADIO  ŽUPANJA  SUFINANCIRANJE  RADA 15.000,00 0,00 15.000,00 6.041,66 40,28 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 30.000,00 5.000,00 35.000,00 22.383,78 74,61 

 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 5.000,00 35.000,00 22.383,78 74,61 

 32 Materijalni rashodi 30.000,00 5.000,00 35.000,00 22.383,78 74,61 

 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 5.000,00 35.000,00 22.383,78 74,61 

R0152 3223 Potrošen  plin  za  grijanje 30.000,00 5.000,00 35.000,00 22.383,78 74,61 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 445.000,00 -195.000,00 250.000,00 216.116,84 48,57 

 3 Rashodi poslovanja 445.000,00 -195.000,00 250.000,00 216.116,84 48,57 

 32 Materijalni rashodi 445.000,00 -195.000,00 250.000,00 216.116,84 48,57 

 323 Rashodi za usluge 430.000,00 -195.000,00 235.000,00 207.134,58 48,17 

R030 3234 Deratizacija i dezinsekcija 150.000,00 -50.000,00 100.000,00 94.025,00 62,68 

R032 3234 iZDACI  ZA  SLIVNE  VODE  HRVATSKE  VODE 35.000,00 0,00 35.000,00 28.109,58 80,31 

R0320 3234  UREĐENJE  KANALSKE  MREŽE 245.000,00 -145.000,00 100.000,00 85.000,00 34,69 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 8.982,26 59,88 

R050 3299 OSTALI  IZDACI  ZA  PUK 10.000,00 0,00 10.000,00 8.982,26 89,82 

R0501 3299 OSTALI  NESPOM  RASHODI  JR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Program 0120 KOMUNALNA  DJELATNOST 3.629.000,00 392.000,00 4.021.000,00 3.484.667,33 96,02 

Aktivnost A100100 Održavanje  objekata  komunalne  infrastrukture 2.262.500,00 290.000,00 2.552.500,00 2.118.093,01 93,62 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 2.262.500,00 290.000,00 2.552.500,00 2.118.093,01 93,62 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 1.622.500,00 290.000,00 1.912.500,00 1.518.565,29 93,59 
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 3 Rashodi poslovanja 1.622.500,00 290.000,00 1.912.500,00 1.518.565,29 93,59 

 32 Materijalni rashodi 1.622.500,00 290.000,00 1.912.500,00 1.518.565,29 93,59 

 323 Rashodi za usluge 1.622.500,00 290.000,00 1.912.500,00 1.518.565,29 93,59 

R022 3232 SANACIJA I ODRŽ  NERAZVRS  CESTA   MOSTOVA I JAVNIH  POVRŠINA 600.000,00 0,00 600.000,00 258.700,27 43,12 

R0221 3232 SANACIJA NOGOSTUPA 620.000,00 40.000,00 660.000,00 651.998,74 105,16 

R023 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr 100.000,00 30.000,00 130.000,00 117.421,06 117,42 

R0231 3232 TEKUĆE  ODRŽAVANJE  OBJEKATA 300.000,00 220.000,00 520.000,00 489.770,22 163,26 

R036 3236 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELATNIKA  PUK 2.500,00 0,00 2.500,00 675,00 27,00 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 640.000,00 0,00 640.000,00 599.527,72 93,68 

 3 Rashodi poslovanja 640.000,00 0,00 640.000,00 599.527,72 93,68 

 32 Materijalni rashodi 640.000,00 0,00 640.000,00 599.527,72 93,68 

 323 Rashodi za usluge 640.000,00 0,00 640.000,00 599.527,72 93,68 

R0220 3232 UREĐENJE  LENIJA   OV 600.000,00 0,00 600.000,00 559.580,00 93,26 

R0310 3234 ZAŠTITA  ŽIVOTINJA 40.000,00 0,00 40.000,00 39.947,72 99,87 

Aktivnost A100120 Održavanje  porijevoznih  sredstava 50.000,00 0,00 50.000,00 41.626,24 83,25 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 50.000,00 0,00 50.000,00 41.626,24 83,25 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 50.000,00 0,00 50.000,00 41.626,24 83,25 

 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 41.626,24 83,25 

 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 41.626,24 83,25 

 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 41.626,24 83,25 

R024 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaOV prijevoznih sre 35.000,00 0,00 35.000,00 32.852,40 93,86 

R025 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznihPUK 15.000,00 0,00 15.000,00 8.773,84 58,49 

Aktivnost A100130 Ostali  komunalni  poslovi 1.311.500,00 100.500,00 1.412.000,00 1.318.619,33 100,54 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 1.311.500,00 100.500,00 1.412.000,00 1.318.619,33 100,54 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 8.000,00 500,00 8.500,00 6.303,06 78,79 

 3 Rashodi poslovanja 8.000,00 500,00 8.500,00 6.303,06 78,79 

 32 Materijalni rashodi 8.000,00 500,00 8.500,00 6.303,06 78,79 

 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 500,00 3.500,00 2.853,06 95,10 

R028 3223 GORIVO   ZA  KOŠENJE    PUK 3.000,00 500,00 3.500,00 2.853,06 95,10 

 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 5.000,00 3.450,00 69,00 

R035 3236 Laboratorijske usluge                                                                            5.000,00 0,00 5.000,00 3.450,00 69,00 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 1.303.500,00 100.000,00 1.403.500,00 1.312.316,27 100,68 

 3 Rashodi poslovanja 1.303.500,00 100.000,00 1.403.500,00 1.312.316,27 100,68 

 32 Materijalni rashodi 1.303.500,00 100.000,00 1.403.500,00 1.312.316,27 100,68 
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 322 Rashodi za materijal i energiju 405.000,00 0,00 405.000,00 355.642,45 87,81 

R033 3223 IZDACI  ZA  JAVNU  RASVJETU 400.000,00 0,00 400.000,00 355.642,45 88,91 

R0513 3227 RADNA  ODJEĆA  I  OBUĆA  JR                                                                         5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 323 Rashodi za usluge 898.500,00 100.000,00 998.500,00 956.673,82 106,47 

R029 3234 Opskrba vodom 17.000,00 0,00 17.000,00 10.387,44 61,10 

R031 3234 KOMUNALNE USLUGE 850.000,00 100.000,00 950.000,00 939.658,16 110,55 

R034 3232 ODRŽAVANJE  KOSILICA  ZA  KOŠENJE  PUK 8.000,00 0,00 8.000,00 6.628,22 82,85 

R0360 3236 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELTNIKA  OV 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 

R0361 3236 ZDRAVSTVENI  PREGLED  DJELTNIKA  JR 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 

Aktivnost A100140 Kosilice  za  rad  PUK 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.328,75 126,58 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.328,75 126,58 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.328,75 126,58 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.328,75 126,58 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.328,75 126,58 

 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.328,75 126,58 

R086 4223 KOSILICE  ZA  RAD  PROGRAMA  PUK                                                                  5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.328,75 126,58 

Program 0130 GOSPODARSTVO 1.575.000,00 -416.000,00 1.159.000,00 1.061.208,16 67,38 

Tekući projekt T100100 Izrada razvojnih  projekata  i  planova 765.000,00 329.000,00 1.094.000,00 1.018.423,46 133,13 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 765.000,00 329.000,00 1.094.000,00 1.018.423,46 133,13 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 765.000,00 329.000,00 1.094.000,00 1.018.423,46 133,13 

 3 Rashodi poslovanja 365.000,00 89.000,00 454.000,00 447.131,60 122,50 

 32 Materijalni rashodi 365.000,00 89.000,00 454.000,00 447.131,60 122,50 

 323 Rashodi za usluge 335.000,00 89.000,00 424.000,00 417.701,46 124,69 

R038 3237 OSTALE  INTELEKTUALNE  USLUGE 150.000,00 84.000,00 234.000,00 232.707,96 155,14 

R0380 3237 INTELEKTUALNE  USLUGE  I OST. USLUGE l IZRADA  RAZVOJNE  STRATEGIJE OPĆINE 180.000,00 5.000,00 185.000,00 184.993,50 102,77 

R039 3237 INTELE USL  POVJERENSTVA  ZA  UVOĐENJE  U  POSJED                                                  5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 29.430,14 98,10 

R0391 3295 INTELEKTUALNE USLUGE  TROŠKOVI  SUDA 30.000,00 0,00 30.000,00 29.430,14 98,10 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 240.000,00 640.000,00 571.291,86 142,82 

 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 240.000,00 640.000,00 571.291,86 142,82 

 412 Nematerijalna imovina 400.000,00 240.000,00 640.000,00 571.291,86 142,82 

R088 4126 TEHNIČKA   DOKUMENTACIJA 400.000,00 240.000,00 640.000,00 571.291,86 142,82 

Tekući projekt T100110 Ulaganja  u  razvoj  poljoprivrede 760.000,00 -745.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 760.000,00 -745.000,00 15.000,00 0,00 0,00 
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Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 760.000,00 -745.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

 3 Rashodi poslovanja 760.000,00 -745.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

 35 Subvencije 750.000,00 -745.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 750.000,00 -745.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

R060 3523 POTICAJ  MALOG  GOSPODARSTVA 1% I SAMOZAPOŠLJAVANJA 750.000,00 -745.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

 38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

R068 3831 NAKNADE ŠTETE PRI IZGRADNJI INFRASTRUKTURE  GRAĐANIMA                                               10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Tekući projekt T100120 INTELEKTUALNER  USLUGE   JAVNA  NABAVA 50.000,00 0,00 50.000,00 42.784,70 85,57 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 50.000,00 0,00 50.000,00 42.784,70 85,57 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 50.000,00 0,00 50.000,00 42.784,70 85,57 

 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 42.784,70 85,57 

 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 42.784,70 85,57 

 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 42.784,70 85,57 

R0390 3237 Intelektualne i osobne usluge JAVNA  NABAVA 50.000,00 0,00 50.000,00 42.784,70 85,57 

Program 0140 ZAŠTITA  OD  POŽARA 370.000,00 142.000,00 512.000,00 481.821,15 130,22 

Aktivnost A100100 Zašzita  od  požara 300.000,00 52.000,00 352.000,00 351.385,41 117,13 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 300.000,00 52.000,00 352.000,00 351.385,41 117,13 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 300.000,00 52.000,00 352.000,00 351.385,41 117,13 

 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 52.000,00 352.000,00 351.385,41 117,13 

 38 Ostali rashodi 300.000,00 52.000,00 352.000,00 351.385,41 117,13 

 381 Tekuće donacije 300.000,00 52.000,00 352.000,00 351.385,41 117,13 

R059 3811 TRANSFER  ZA  VZO  VRBANJA    %PP 300.000,00 52.000,00 352.000,00 351.385,41 117,13 

Aktivnost A100110 Civilna  zaštita 70.000,00 90.000,00 160.000,00 130.435,74 186,34 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 70.000,00 90.000,00 160.000,00 130.435,74 186,34 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 70.000,00 90.000,00 160.000,00 130.435,74 186,34 

 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 90.000,00 160.000,00 130.435,74 186,34 

 38 Ostali rashodi 70.000,00 90.000,00 160.000,00 130.435,74 186,34 

 381 Tekuće donacije 70.000,00 90.000,00 160.000,00 130.435,74 186,34 

R0512 3811 FINANCIRANJE  CZ  I  ZAŠTITA  I  SPAŠAVANJE  OV 70.000,00 40.000,00 110.000,00 100.435,74 143,48 

R0512-1 3811 OSTALI TROŠKOVI COVID 19   OV 0,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 

Program 0150 INVESTICIJE  ZA DRUŠTVENE  DJELATNOSTI 3.466.500,00 38.753,99 3.505.253,99 2.830.844,56 81,66 

Aktivnost A100100 Obrazovanje 945.000,00 70.000,00 1.015.000,00 840.030,19 88,89 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 945.000,00 70.000,00 1.015.000,00 840.030,19 88,89 
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Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 945.000,00 70.000,00 1.015.000,00 840.030,19 88,89 

 3 Rashodi poslovanja 945.000,00 70.000,00 1.015.000,00 840.030,19 88,89 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 945.000,00 70.000,00 1.015.000,00 840.030,19 88,89 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 945.000,00 70.000,00 1.015.000,00 840.030,19 88,89 

R057 3721 TRANSFER PREDŠKOLSKOG ODGOJA 260.000,00 70.000,00 330.000,00 315.029,26 121,17 

R0570 3721 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA  OŠ 150.000,00 0,00 150.000,00 148.784,26 99,19 

R0573 3721 ASISTENT  U  NASTAVI ZA  DJECU  S POSEBNIM  POTREBAMA 50.000,00 0,00 50.000,00 45.774,87 91,55 

R058 3721 STUDENTSKI  KREDITI 300.000,00 0,00 300.000,00 203.500,00 67,83 

R065 3722 TRANSFER  ZA PRIJEVOZ 130.000,00 0,00 130.000,00 82.941,80 63,80 

R0651 3722 NAKNADE  ZA  ĐAČKE  DOMOVE 55.000,00 0,00 55.000,00 44.000,00 80,00 

Aktivnost A100110 Socijalna  skrb 850.000,00 110.000,00 960.000,00 757.614,94 89,13 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 850.000,00 110.000,00 960.000,00 757.614,94 89,13 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 850.000,00 110.000,00 960.000,00 757.614,94 89,13 

 3 Rashodi poslovanja 850.000,00 110.000,00 960.000,00 757.614,94 89,13 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 850.000,00 110.000,00 960.000,00 757.614,94 89,13 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 850.000,00 110.000,00 960.000,00 757.614,94 89,13 

R063 3721 SOCIJALNI  PROGRAM  VRBANJA 400.000,00 60.000,00 460.000,00 405.094,94 101,27 

R0630 3721 POTICAJ  ZA  KUPOVINU PRVE  NEKRETNINA 200.000,00 0,00 200.000,00 80.000,00 40,00 

R0631 3721 PREHRANA  PUK  SOC PROGRAM 250.000,00 50.000,00 300.000,00 272.520,00 109,01 

Aktivnost A100120 Kultura 288.000,00 -9.500,00 278.500,00 76.297,00 26,49 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 288.000,00 -9.500,00 278.500,00 76.297,00 26,49 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 288.000,00 -9.500,00 278.500,00 76.297,00 26,49 

 3 Rashodi poslovanja 283.000,00 -9.500,00 273.500,00 76.297,00 26,96 

 38 Ostali rashodi 283.000,00 -9.500,00 273.500,00 76.297,00 26,96 

 381 Tekuće donacije 283.000,00 -9.500,00 273.500,00 76.297,00 26,96 

R054 3811 TRANSFERI ZA  POTREBE UDRUGA U KULTURI 250.000,00 0,00 250.000,00 76.297,00 30,52 

R0541 3811 SUFINANCIRANJE  RADA  BILBLIOBUSA                                                                    23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 

R055 3811 TRANSFERI  ZA  CVELFERIJU 10.000,00 -9.500,00 500,00 0,00 0,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 421 Građevinski objekti 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R0760 4212 ZGRADA POLUDNEVNI BORAVAK ZA JAVNE  POTREBE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Aktivnost A100130 Religija   300.000,00 0,00 300.000,00 296.462,00 98,82 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 300.000,00 0,00 300.000,00 296.462,00 98,82 
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Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 300.000,00 0,00 300.000,00 296.462,00 98,82 

 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 300.000,00 296.462,00 98,82 

 38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 300.000,00 296.462,00 98,82 

 382 Kapitalne donacije 300.000,00 0,00 300.000,00 296.462,00 98,82 

R067 3821 TRANSFERI   ŽUPNIM  UREDIMA 300.000,00 0,00 300.000,00 296.462,00 98,82 

Aktivnost A100140 Šport  i  rekreacija  540.000,00 0,00 540.000,00 464.000,00 85,93 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 540.000,00 0,00 540.000,00 464.000,00 85,93 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 540.000,00 0,00 540.000,00 464.000,00 85,93 

 3 Rashodi poslovanja 540.000,00 0,00 540.000,00 464.000,00 85,93 

 38 Ostali rashodi 540.000,00 0,00 540.000,00 464.000,00 85,93 

 381 Tekuće donacije 540.000,00 0,00 540.000,00 464.000,00 85,93 

R056 3811 Tekuće donacije sportskim društvima 540.000,00 0,00 540.000,00 464.000,00 85,93 

Aktivnost A100150 Ostale  društvene  djelatnosti 238.500,00 51.253,99 289.753,99 283.963,37 119,06 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 238.500,00 51.253,99 289.753,99 283.963,37 119,06 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 238.500,00 51.253,99 289.753,99 283.963,37 119,06 

 3 Rashodi poslovanja 238.500,00 51.253,99 289.753,99 283.963,37 119,06 

 38 Ostali rashodi 238.500,00 51.253,99 289.753,99 283.963,37 119,06 

 381 Tekuće donacije 238.500,00 51.253,99 289.753,99 283.963,37 119,06 

R062 3811 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama i sunanciranje manifestacija 180.000,00 10.000,00 190.000,00 189.209,38 105,12 

R0628 3811 PREVENCIJA   ZLOPORABE  OVISNOSTI                                                                  5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R062800 3811 LAG                                                                                                20.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 150,00 

R0629 3811 ZAŠTITA  POTROŠAČA                                                                               10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 100,00 

R064 3811 TRANSFER  CRVENOM  KRIŽU 0,05% 23.000,00 31.253,99 54.253,99 54.253,99 235,89 

Aktivnost A100160 Tekuće  donacije  zdravstvenim  organizacijama 5.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 440,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 5.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 440,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 5.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 440,00 

 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 440,00 

 38 Ostali rashodi 5.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 440,00 

 381 Tekuće donacije 5.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 440,00 

R0623 3811 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 5.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 440,00 

Tekući projekt T100100 Demografski  razvitak  općine 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 90.477,06 30,16 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 90.477,06 30,16 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 90.477,06 30,16 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 90.477,06 30,16 
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 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 90.477,06 30,16 

 421 Građevinski objekti 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 90.477,06 30,16 

R06200 4214 SUFINANCI  PRIKLJUČAKA I REKONSTRUKCIJA VOD MREŽE U OV 300.000,00 -200.000,00 100.000,00 90.477,06 30,16 

Program 0160 KAPITALNA  ULAGANJA I IZGRADNJA  OBJEKATA 2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

Kapitalni projekt K100100 Deponija  odlagališta  smeća   u  Vrbanja 2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

 421 Građevinski objekti 2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

R083 4214 SUFINANCIRANJE   DEPONIJE  ODLAG.  SMEĆA                                                             2.000.000,00 50.000,00 2.050.000,00 1.841.721,37 92,09 

Glavni program V02 PROGRAM  INVESTICIJSKI  ULAGANJA 9.036.100,00 -1.858.000,00 7.178.100,00 6.301.740,11 69,74 

Program 0110 IVESTICIJE  ZA POTREBE   OPĆINSKE  UPRAVE 2.171.100,00 -300.000,00 1.871.100,00 1.592.663,26 73,36 

Aktivnost A100100 Sitan  inventar 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

R089 4312 Ostale nespomenute vrijednosti SITAN INVENTAR 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100100 Nabava  opreme 721.000,00 -100.000,00 621.000,00 354.994,33 49,24 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 721.000,00 -100.000,00 621.000,00 354.994,33 49,24 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 156.000,00 0,00 156.000,00 82.877,49 53,13 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 156.000,00 0,00 156.000,00 82.877,49 53,13 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 156.000,00 0,00 156.000,00 82.877,49 53,13 

 422 Postrojenja i oprema 156.000,00 0,00 156.000,00 82.877,49 53,13 

R0891 4223 Instrumenti, uređaji i strojevi 56.000,00 0,00 56.000,00 40.111,18 71,63 

R0892 4227  OPREMA JAVNI OBJEKTI  OV VRBANJA 100.000,00 0,00 100.000,00 42.766,31 42,77 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 130.000,00 -80.000,00 50.000,00 12.975,00 9,98 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 -80.000,00 50.000,00 12.975,00 9,98 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 -80.000,00 50.000,00 12.975,00 9,98 

 422 Postrojenja i oprema 130.000,00 -80.000,00 50.000,00 12.975,00 9,98 

R0832 4226 OPREMA  ZA   IGRALIŠTA 100.000,00 -80.000,00 20.000,00 3.326,00 3,33 

R084 4221 Računala i računalna oprema 30.000,00 0,00 30.000,00 9.649,00 32,16 
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Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 435.000,00 -20.000,00 415.000,00 259.141,84 59,57 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 435.000,00 -20.000,00 415.000,00 259.141,84 59,57 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 435.000,00 -20.000,00 415.000,00 259.141,84 59,57 

 421 Građevinski objekti 150.000,00 -35.000,00 115.000,00 110.997,84 74,00 

R08701 4214  AUTOBUSNA  STAJALIŠTA 150.000,00 -35.000,00 115.000,00 110.997,84 74,00 

 422 Postrojenja i oprema 285.000,00 15.000,00 300.000,00 148.144,00 51,98 

R087 4223 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 170.000,00 -50.000,00 120.000,00 15.369,00 9,04 

R0870 4225 OPREMA  ZA  JAVNE   POVRŠINE 55.000,00 65.000,00 120.000,00 118.800,00 216,00 

R08700 4225 KOMUNALNA OPREMA 60.000,00 0,00 60.000,00 13.975,00 23,29 

Kapitalni projekt K100110 Komununikacijska  oprema  5.000,00 0,00 5.000,00 1.299,00 25,98 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 5.000,00 0,00 5.000,00 1.299,00 25,98 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 5.000,00 0,00 5.000,00 1.299,00 25,98 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 1.299,00 25,98 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 1.299,00 25,98 

 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 5.000,00 1.299,00 25,98 

R085 4222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 5.000,00 0,00 5.000,00 1.299,00 25,98 

Kapitalni projekt K100120 Zgrada  općine  i  policije 1.420.000,00 -180.000,00 1.240.000,00 1.236.366,03 87,07 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 1.420.000,00 -180.000,00 1.240.000,00 1.236.366,03 87,07 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 1.420.000,00 -180.000,00 1.240.000,00 1.236.366,03 87,07 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.420.000,00 -180.000,00 1.240.000,00 1.236.366,03 87,07 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.420.000,00 -180.000,00 1.240.000,00 1.236.366,03 87,07 

 421 Građevinski objekti 1.420.000,00 -180.000,00 1.240.000,00 1.236.366,03 87,07 

R073 4212 ZGRADA  OPĆINE  VRBANJA-ZGRADA POLICIJE-DOM KULTURE TRG I PARK 1.400.000,00 -210.000,00 1.190.000,00 1.189.682,21 84,98 

R0731 4212 ZGRADA  OPĆINE STARA KČ 20.000,00 30.000,00 50.000,00 46.683,82 233,42 

Kapitalni projekt K100130 Uredski  namještaj 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 3,90 0,02 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 3,90 0,02 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 3,90 0,02 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 3,90 0,02 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 3,90 0,02 

 422 Postrojenja i oprema 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 3,90 0,02 

R0851 4221 UREDSKI  NAMJEŠTAJ 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 3,90 0,02 

Program 0120 INVESTICIJE ZA  POTREBE  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.565.000,00 -639.000,00 1.926.000,00 2.490.810,53 97,11 

Kapitalni projekt K100100 Ceste   asfaltiranje 920.000,00 261.000,00 1.181.000,00 899.918,44 97,82 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 920.000,00 261.000,00 1.181.000,00 899.918,44 97,82 
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Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 920.000,00 261.000,00 1.181.000,00 899.918,44 97,82 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 920.000,00 261.000,00 1.181.000,00 899.918,44 97,82 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 920.000,00 261.000,00 1.181.000,00 899.918,44 97,82 

 421 Građevinski objekti 920.000,00 261.000,00 1.181.000,00 899.918,44 97,82 

R078 4213 ASFALTIRANJE CESTA,NOGOSTUPA I BIC  STAZA 620.000,00 61.000,00 681.000,00 680.705,34 109,79 

R0781 4213 ASFALTIRANJE  PARKIRALIŠTA 300.000,00 200.000,00 500.000,00 219.213,10 73,07 

Kapitalni projekt K100110 Dječja  igrališta  245.000,00 100.000,00 345.000,00 343.843,07 140,34 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 245.000,00 100.000,00 345.000,00 343.843,07 140,34 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 245.000,00 100.000,00 345.000,00 343.843,07 140,34 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000,00 100.000,00 345.000,00 343.843,07 140,34 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 100.000,00 345.000,00 343.843,07 140,34 

 421 Građevinski objekti 245.000,00 100.000,00 345.000,00 343.843,07 140,34 

R081 4214 DJEČJA  IGRALIŠTA 245.000,00 100.000,00 345.000,00 343.843,07 140,34 

Kapitalni projekt K100130 Vodovod   Soljani 1.400.000,00 -1.000.000,00 400.000,00 1.247.049,02 89,07 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 1.400.000,00 -1.000.000,00 400.000,00 1.247.049,02 89,07 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 1.400.000,00 -1.000.000,00 400.000,00 1.247.049,02 89,07 

 3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 -1.000.000,00 400.000,00 1.247.049,02 89,07 

 38 Ostali rashodi 1.400.000,00 -1.000.000,00 400.000,00 1.247.049,02 89,07 

 381 Tekuće donacije 1.400.000,00 -1.000.000,00 400.000,00 1.247.049,02 89,07 

R0792 3811 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE REGIONALNOG  VODOVODA OV 1.400.000,00 -1.000.000,00 400.000,00 1.247.049,02 89,07 

Program 0130 INVESTICIJE  ZA  POTREBE  GOSPODARSTVA 300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100100 Izgradnja  infrastrukture  za  poslovne  zone  300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

 421 Građevinski objekti 300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

R0871 4214 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE  ZA  POSLOVE  ZONE 300.000,00 -299.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Program 0140 IVESTICIJE  ZA  POTREBE   DRUŠTVENIH  DJELATNOSTI 3.585.000,00 -641.000,00 2.944.000,00 1.808.934,24 50,46 

Kapitalni projekt K100100 Dom  kulture  Vrbanja  50.000,00 800.000,00 850.000,00 7.463,95 14,93 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 50.000,00 800.000,00 850.000,00 7.463,95 14,93 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 50.000,00 800.000,00 850.000,00 7.463,95 14,93 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 800.000,00 850.000,00 7.463,95 14,93 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 800.000,00 850.000,00 7.463,95 14,93 
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 421 Građevinski objekti 50.000,00 800.000,00 850.000,00 7.463,95 14,93 

R0721 4212  VATROGASNI  DOM  VRBANJA 50.000,00 800.000,00 850.000,00 7.463,95 14,93 

Kapitalni projekt K100110 Dom kulture  u  Soljanima 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

 421 Građevinski objekti 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

R071 4212 DOM KULTURE  SOLJANI 50.000,00 -49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100120 Dom  kulture    Strošinci 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

R074 4212 DOM  KULTURE  STROŠINCI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

R0741 4212 LR  DOM  SOLJANI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100130 Sportska  dvorana  Soljani 25.000,00 4.000,00 29.000,00 23.282,25 93,13 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 25.000,00 4.000,00 29.000,00 23.282,25 93,13 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 25.000,00 4.000,00 29.000,00 23.282,25 93,13 

 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 4.000,00 29.000,00 23.282,25 93,13 

 38 Ostali rashodi 25.000,00 4.000,00 29.000,00 23.282,25 93,13 

 381 Tekuće donacije 25.000,00 4.000,00 29.000,00 23.282,25 93,13 

R075 3811 OŠ  SOLJANI (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA) 25.000,00 4.000,00 29.000,00 23.282,25 93,13 

Kapitalni projekt K100140 Nova  škola  Vrbanja 25.000,00 12.000,00 37.000,00 30.484,23 121,94 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 25.000,00 12.000,00 37.000,00 30.484,23 121,94 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 25.000,00 12.000,00 37.000,00 30.484,23 121,94 

 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 12.000,00 37.000,00 30.484,23 121,94 

 38 Ostali rashodi 25.000,00 12.000,00 37.000,00 30.484,23 121,94 

 381 Tekuće donacije 25.000,00 12.000,00 37.000,00 30.484,23 121,94 

R077 3811 OŠ VRBANJA (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA) 25.000,00 12.000,00 37.000,00 30.484,23 121,94 

Kapitalni projekt K100150 Škola  Strošinci 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 
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 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

 421 Građevinski objekti 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R076 4212 ŠKOLA  STROŠINCI                                                                                    5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100160 Spomenik  braniteljima   2.860.000,00 -1.008.000,00 1.852.000,00 1.638.972,91 57,31 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 2.860.000,00 -1.008.000,00 1.852.000,00 1.638.972,91 57,31 

Glava 00103 KOMUNALNA  DJELATNOST 2.860.000,00 -1.008.000,00 1.852.000,00 1.638.972,91 57,31 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.860.000,00 -1.008.000,00 1.852.000,00 1.638.972,91 57,31 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.860.000,00 -1.008.000,00 1.852.000,00 1.638.972,91 57,31 

 421 Građevinski objekti 2.860.000,00 -1.008.000,00 1.852.000,00 1.638.972,91 57,31 

R082 4214 Spomenici (povijesni,braniteljima) 30.000,00 -9.000,00 21.000,00 20.000,00 66,67 

R0821 4214 GROBLJA  OV 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.614.597,91 89,70 

R0822 4214 MRTVAČNICA  VRBANJA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R0823 4214 MRTVAČNICA  SOLJANI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

R08234 4214 MRTVAČNICA  STROŠINCI 5.000,00 0,00 5.000,00 4.375,00 87,50 

R0824 4212 MUZEJSKO GALERIJSKI PROSTOR (GAŠPARČEV MAGACIN) 1.000.000,00 -999.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100170 NOGOMETNA  IGRALIŠTA   OPĆINE  VRBANJA 550.000,00 -400.000,00 150.000,00 108.730,90 19,77 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 550.000,00 -400.000,00 150.000,00 108.730,90 19,77 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 550.000,00 -400.000,00 150.000,00 108.730,90 19,77 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 -400.000,00 150.000,00 108.730,90 19,77 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 -400.000,00 150.000,00 108.730,90 19,77 

 421 Građevinski objekti 550.000,00 -400.000,00 150.000,00 108.730,90 19,77 

R0831 4214 NOGOMETNA I OSTALA SPORTSKA IGRALIŠTA OPĆINE VRBANJA 550.000,00 -400.000,00 150.000,00 108.730,90 19,77 

Program 0150 INVESTICIJE  ZA  POTREBE  RAZVOJA  ZAJEDNICE 365.000,00 21.000,00 386.000,00 360.332,08 98,72 

Aktivnost A100130 HP  STROŠINCI   SUFINANCIRANJE RADA POŠTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Glava 00102 OPĆINSKA  UPRAVA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

 35 Subvencije 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

R06230 3511 HRVATSKA  POŠTA  SUFINANCIRANJE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100100 Stan  zubara  u  Vrbanja 100.000,00 21.000,00 121.000,00 116.482,08 116,48 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 100.000,00 21.000,00 121.000,00 116.482,08 116,48 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 100.000,00 21.000,00 121.000,00 116.482,08 116,48 
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 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 21.000,00 121.000,00 116.482,08 116,48 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 21.000,00 121.000,00 116.482,08 116,48 

 421 Građevinski objekti 100.000,00 21.000,00 121.000,00 116.482,08 116,48 

R069 4211 STAN  DOKTORA  U  VRBANJI  K.LJ.  POSAVSKOG  5 60.000,00 60.000,00 120.000,00 116.482,08 194,14 

R0691 4211 STAN  DOKTORA  U  VRBANJI  K.LJ.  POSAVSKOG  3 40.000,00 -39.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100110 Stan  doktora  u  Soljanima 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

R070 4211 STAN  DOKTORA  U  SOLJANIMA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Kapitalni projekt K100120 Jana  rasvjeta  Soljani,Strošinci i  Vrbanja 245.000,00 0,00 245.000,00 243.850,00 99,53 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 245.000,00 0,00 245.000,00 243.850,00 99,53 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 245.000,00 0,00 245.000,00 243.850,00 99,53 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000,00 0,00 245.000,00 243.850,00 99,53 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 0,00 245.000,00 243.850,00 99,53 

 421 Građevinski objekti 245.000,00 0,00 245.000,00 243.850,00 99,53 

R080 4214 RASVJETNA  TIJELA   VRBANJA- SOLJANI STROŠINCI 245.000,00 0,00 245.000,00 243.850,00 99,53 

Program 1160 DVD SOLJANI 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

Aktivnost A101160 VATROGASNI DOM SOLJANI 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

R0722 4212 VATROGASNI  DOM  SOLJANI 50.000,00 0,00 50.000,00 49.000,00 98,00 

Glavni program V03 SUFINANCIRANJE  VRTIĆA 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

Program 1110 SUFINANCIRANJE VRTIĆA 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

Aktivnost A101110 SUFINANCIRANJE VRTIĆA 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

 3 Rashodi poslovanja 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 
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 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

R0571 3721 SUFINANCIRANJE  VRTIĆA 145.000,00 0,00 145.000,00 140.400,00 96,83 

Glavni program V04 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

Program 1110 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

Aktivnost A101110 SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

Razdjel 001 JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA  I  IZVRŠNA  TIJELA 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

R0572 3721 Sufinanciranje glazbene Škole 10.000,00 0,00 10.000,00 6.400,00 64,00 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA: 400-08/21-01/162 

URBROJ:  2212/08-01/01-21-1     

Vrbanja, 23. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 

("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske Županije br. 

5/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj  

27. sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine, d o 

n o s i  

 

Izmjena i dopuna Odluke 

o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na 

području Općine Vrbanja 

 

Članak 1. 

Članak 3. Odluke o mjerama poticanja stambenog 

zbrinjavanja na području Općine Vrbanja KLASA: 

302-02/20-01/965 URBROJ: 2212/08-01/01-20-1 od 

01. rujna 2020. godine, mijenja se i glasi: 

 

„Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 2. gore 

navedene Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet da 

korisnik poticaja ili članovi  njegove uže obitelji nemaju 

u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt 

pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu ili da 

unazad 5 godina nekretninu sa područja Općine Vrbanja 

nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način 

otuđili.“ 

Članak 2. 

U članku 5. u popisu dokumentacije koju treba dostaviti 

za sudjelovanje u natječaju sljedeća rečenica se mijenja 

i glasi:  

 

„ -izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici 

poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu 

za stanovanje u tuzemstvu, inozemstvu ili da unazad 5 

godina nekretninu sa područja Općine Vrbanja nisu 

prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili,  

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 

županije“.  

 

KLASA: 302-02/21-01/965  

URBROJ: 2212/08-01/01-21-2        

Vrbanja, 24. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 
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Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 30. 

Statuta Općine Vrbanja ("Službeni vjesnik" Županije 

Vukovarsko-srijemske br. 5/13 i 1/18), Općinsko vijeće 

Vrbanja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 23. veljače 

2021. godine   

d o n i j e l o  j e : 

 

ODLUKU 

o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih 

objekata na području Općine Vrbanja kojima je 

privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja 

nužnih epidemioloških mjera 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju mjere pomoći koje se 

odnose na vlasnike ugostiteljskih objekata na području 

Općine Vrbanja kojima je uslijed donošenja Odluke 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim 

epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju 

okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i 

preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-

19 putem okupljanja od 27. studenoga 2020. godine 

privremeno obustavljen rad. 

Članak 2. 

U svrhu pomoći u prevladavanju poteškoća Općina 

Vrbanja će provesti postupak dodjele novčane pomoći 

u iznosu od 6.000,00 kn ugostiteljima koji za obavljanje 

djelatnosti unajmljuju prostore, i 4.000,00 kn onima 

koji ugostiteljsku djelatnost obavljaju u vlastitim 

prostorima, a koji su sukladno Odluci Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske iz članka 1. ove Odluke, 

privremeno obustavili svoj rad. 

Članak 3. 

Pravo na mjere pomoći iz članka 2. ove Odluke imaju i 

oni ugostiteljski objekti na području Općine Vrbanja 

kojima je dozvoljena usluga pripreme i dostave hrane 

ali im je onemogućena usluga usluživanja jela, pića i 

napitaka u ugostiteljskom objektu (skupina Restorani). 

Članak 4. 

Za donošenje provedbenih akata u smislu dokazivanja 

teškoća i potrebne dokumentacije, način podnošenja 

zahtjeva za dodjelu pomoći ovlašćuje se načelnik 

Općine Vrbanja te Jedinstveni upravni odjel Općine 

Vrbanja. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA:022-01/21-01/187 

URBROJ: 2212/08-01/01-21-1 

Vrbanja, 24. veljače 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 

98/19), članka 30. Statuta Općine Vrbanja ("Službeni 

vjesnik" Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 

1/18) i članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća 

Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj 27. sjednici 

održanoj dana 23. veljače 2021. godine   d o n i j e l o  j 

e : 

 

ODLUKU 

o usvajanju izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom 

Općine Vrbanja za 2020. godinu 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće načelnika Općine Vrbanja o 

izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja  

za 2020. godinu, Klasa: 351-01/21-01/127, Ur.broj: 

2212/08-01/01-21-2 od 10. veljače 2020. godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA:  351-01/21-01/127  

URBROJ:  2212/08-01/01-21-2 

Vrbanja, 24. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Temeljm članka 28. a u svezi s člankom 20. stavak 1. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne 

novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 47. 

Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije 5/13 i 1/18), načelnik općine 

podnosi Općinskom vijeću 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. 

godinu 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine 

Vrbanja usvojen je odlukom Općinskog vijeća na 30. 

sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine (objavljena 

u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije 

br. 25/08.). 

NOVI Plana gospodarenja otpadom 2018.-2024. na 

području Općine Vrbanja izrađen je  od tvrtke EKO 

Menadžment d.o.o. Vinkovci kao osnovni dokument o 

gospodarenju otpadom za razdoblje 2018.-2024. godine 

i usklađen je sa Strategijom gospodarenja otpadom (NN 

130/05), Planom gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 
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03/17), Nacionalnom strategijom zaštite okoliša (NN 

46/02), Uredbom o gospodarenju komunalnim 

otpadom (NN 20/17), Odlukom o implementacija Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017.-2022. godine (Vlada RH 25.05.2017.) 

kao i programima zaštite okoliša. Isti je usvojen 

odlukom Općinskog vijeća na 8. sjednici održanoj 14. 

svibnja 2018. godine (objavljena u Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije br. 10/18.) i dostavljen 

Agenciji za zaštitu okoliša Zagreb 22. svibnja 2018. 

godine. 

                    Organizirano sakupljanje i odvoz 

miješanog komunalnog otpada koji nastaje u 

domaćinstvima na području Općine Vrbanja do 29. 

veljače 2016. godine vršila je obrtnička djelatnost 

„Čistoća Nikolić“, na temelju Ugovora o koncesiji. 

Skupljeni otpad odvozio se na odlagalište komunalnog 

otpada „Muškovo – ključ“ koje se nalazi na području 

Općine Vrbanja. Osim postojećeg odlagališta 

"Muškovo - Ključ" na području Općine Vrbanja ne 

postoje druga odlagališta otpada niti divlje deponije na 

koje bi se otpad nekontrolirano odlagao.                      

                    Temeljem provedenog natječaja 

11.02.2016. godine zaključen je Ugovor o koncesiji za 

obavljanje komunalne djelatnosti – prikupljanja, 

odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog 

komunalnog otpada na području Općine Vrbanja s 

novim  

koncesionarom – davateljem usluge „STRUNJE-

TRADE“ d.o.o. Privlaka. Predmetni ugovor stupio je na 

snagu 01.03.2016. godine. 

                    Odvoženje komunalnog otpada za fizičke 

osobe – domaćinstva u 2020. godini vršilo se 4 x 

mjesečno (1 x tjedno) u kantama od 240 l. Cijena se 

određivala prema kriteriju volumena spremnika za 

odlaganje komunalnog otpada. 

 

                    Odvoz komunalnog otpada odnosno 

kontejnera s komunalnim otpadom s groblja u sva tri 

naselja obavljao se po pozivu nakon popunjavanja 

kontejnera. Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog 

otpada, papira i kartonske ambalaže (plava kanta 120 l), 

te plastike (PVC vrećice) odvozio se jednom mjesečno 

sukladno ugovoru o koncesiji. Obvezu je koncesionar 

izvršio u cijelosti. 

                     Biorazgradivi otpad se zbrinjavao putem 

kompostera (500 kom) koji su podijeljeni 

domaćinstvima s više članova obitelji i u funkciji su. 

Kante za papir (plava kanta 120 l) podijeljene su svim 

kućanstvima na korištenje u prvoj polovici 2016. 

godine.   

 

                      U zimskom periodu za vrijeme 

„svinjokolja“ Općina je ugovorila s „Agroproteinkom“  

d.d. Sesvetski Kraljevac prikupljanje nusproizvoda 

životinjskog podrijetla od svinjokolja u poseban 

kontejner za prikupljanje takve vrste otpada.  

 

                     Općinski načelnik  uz prethodnog 

mišljenja Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine 

Vrbanja, te zaključka sa sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrbanja od 12.12.2018. godine Zaključkom o 

davanju suglasnosti za promjenu cijena javne usluge 

prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i 

miješanog komunalnog otpada na području Općine 

Vrbanja  KLASA: 363-01/18-01/1432 URBROJ: 

2212/08-01/01-18-1 od 13. prosinca prihvaća zahtjev 

davatelja usluge za promjenu cijena usluga sukladno 

Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“, br. 94/13 i 73/17), te Uredbi o gospodarenju 

komunalnim otpadom („Narodne novine“, br. 50/17). 

Strukturu cijene javne usluge čine: Cijena obvezne 

minimalne javne usluge , cijena javne usluge za 

količinu predanog miješanog komunalnog otpada 

izražena kao jedinična cijena pražnjenja volumena 

spremnika miješanog/biorazgradivog komunalnog 

otpada i cijena ugovorne kazne. Mjesečna minimalna 

naknada iznosi 25,00 kn + PDV, te nova cijena za jedno 

pražnjenje iznosi 4,50 kn + PDV (spremnik 240 litara). 

Odvoz reciklabilnog otpada i glomaznog otpada 

sadržan je u cijeni minimalne obvezne naknade. 

                     Nove cijene usluga primjenjuju se od 01. 

siječnja 2019. godine. 

 

                    Broj korisnika usluge na području Općine 

Vrbanja u 2020. godini je 1159. 

                    Broj pravnih osoba koje plaćaju odvoz 

komunalnog otpada na području Općine je 28. 

                    U 2020. godini na području Općine 

Vrbanja prema izvješću davatelja usluge sakupljene su 

slijedeće količine otpada: Papir i karton 10.130 kg, 

staklo 220 kg, odjeća 1.420 kg, plastika 840 kg, 

plastična ambalaža 1.490 kg, metali 1.410 kg, miješani 

komunalni otpad 748.590 kg i glomazni otpad 5.290 kg. 

                     Na području Općine Vrbanja postavljeno 

je ukupno 9 zelenih otoka (Vrbanja 5 komada, Soljani 

3 i Strošinci 1), na kojima su postavljeni spremnici za 

selektivno prikupljanje  papira, plastike, stakla i 

tekstila.           

 

                     Općina Vrbanja i Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 18. svibnja 2018. godine 

zaključili su Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada – 1170 plastičnih spremnika 

volumena 120 litara za odvojeno prikupljanje otpadne 

plastike (žute boje). 20.01.2021. godine izvršena je 

isporuka spremnika, te sastavljen zapisnik o 

preuzimanju. Podjela spremnika kućanstvima planira 

se krajem veljače kako bi na kućnom pragu imali 

odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, 

plastike i papira. Omjer sufinanciranja je: EU 85% 

Proračun Općine Vrbanja 15%. 

 

                     Općinsko vijeće Općine Vrbanja je na 6. 

sjednici održanoj 22. siječnja 2018. donijelo Odluku o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
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komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Vrbanja. 

                     Općinsko vijeće je na svojoj 12. sjednici 

održanoj 12. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o 

mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na 

području Općine Vrbanja. 

                     U suglasnosti s Fondom za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost i njihovom financijskom 

potporom izgrađena je ograda oko odlagališta.  

Donesena je odluka o lokaciji za preuzimanje 

građevinskog otpada na dijelu čestice predviđenom za 

reciklažno dvorište. Na ulazu u odlagalište postavljen 

je natpis s nazivom i vrstom odlagališta, također 

istaknut je i Plan postupka u slučaju izvanrednog 

događaja.      

                     Izvješća su dostavljana nadležnim 

institucijama u propisanim obrascima i rokovima. 

                     Općina Vrbanja je ispunila sve preduvjete 

za realizaciju sanacije i uređenja odlagališta 

komunalnog otpada: 

                     Izrađen je Glavni projekt za sanaciju i 

uređenje odlagališta otpada „Muškovo ključ“ u Vrbanji 

na k.č. br. 2148/2 u k.o. Vrbanja, od strane tvrtke „IPZ 

Uniprojekt TERRA“ Zagreb.    

                     U srpnju 2010. godine potpisivanjem 

ugovora o osnivanju prava građenja između Vlade 

Republike Hrvatske kao vlasnika k.č.br. 2148/2 na 

kojem se nalazi odlagalište i Općine Vrbanja osigurali 

smo uvjete za ishođenje odobrenja za gradnju. 

                     U listopadu 2010. godine,  ishodili smo 

Potvrdu Glavnog projekta (pravomoćnu građevinsku 

dozvolu) i time okončali dugotrajni postupak 

prikupljanja i izrade tehničke dokumentacije. 

                     Općina Vrbanja je u rujnu 2014. godine 

započela aktivnosti na sanaciji i uređenju odlagališta 

komunalnog otpada „Muškovo-ključ“ u Vrbanji I. faza, 

te je izvršena prijava početka gradnje Upravnom odjelu 

za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Županja 

24.09.2014. godine čime je konzumirana važeća 

Potvrda glavnog projekta odnosno Rješenje o 

produljenju važenja Potvrde glavnog projekta Klasa: 

UP/I-361-03/12-06/20  Ur.broj: 2196/1-14-03-12-8 od 

14. prosinca 2012. godine.                      

                     

                      Fond za zaštitu okoliša i Općina Vrbanja 

provode postupak sanacije i uređenja odlagališta 

komunalnog otpada „Muškovo-Ključ“ u Vrbanji na 

k.č.br. 2148/2 u k.o. Vrbanja,  sukladno sklopljenom 

Ugovoru (Klasa: 351-04/05-03/0013, Ur.broj: 563-02-

DR-05-2 od 24.03.2005. god.) i pripadajućim dodacima 

ugovora, nakon čega je 18. veljače 2015. godine 

zaključen Dodatak VIII. Ugovora s Fondom kojim je 

povećano postotno učešće Fonda u sufinanciranju 

programa sanacije odlagališta komunalnog otpada sa 

80% na 90%. Dodatkom IX Ugovora s Fondom od 17. 

lipnja 2016. godine odobrena su dodatna sredstva za 

podmirenje opravdanih troškova i dodatnih radova i 

usluga. Dodatkom X Ugovora s Fondom od 06. veljače 

2017. godine utvrđeno je da je Fond do 06.02.2017. god 

kao opravdane troškove na ime realizacije programa 

priznao Općini troškove u iznosu od 3.716.077,88 kn, 

produžen je i rok za dovršetak svih aktivnosti vezanih 

za sanaciju odlagališta.                             

                    

                     U prosincu 2015. godine započet je 

postupak javne nabave za izvođenje radova na  sanaciji 

odlagališta otpada „Muškovo-Ključ” u Vrbanji, etapa 

1., faza 2. (ulazno – izlazna zona i reciklažno dvorište). 

                     Kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje 

predmetnih radova odabrano je trgovačko društvo 

„Promet građenje“ d.o.o. Požega, s kojim je zaključen 

ugovor, uvođenje u posao izvršeno je  04.03.2016. 

godine. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 

3.085.021,33 kn.   

                     Radovi su izvršeni u cijelosti, Zapisnik o 

primopredaji sastavljen je 22.12.2016. godine. Ukupna 

vrijednost obavljenih radova prema okončanoj situaciji 

iznosi 3.193.757,85 kn (sa PDV-om). 

                      

                     U svrhu ishođenja uporabne dozvole za 

reciklažno dvorište izrađen je Idejni projekt za 

izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole 

odlagališta otpada od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. 

Zagreb, te u prosincu 2016. god. pokrenut postupak 

Izmjene i dopune lokacijske dozvole kod Upravnog 

odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

Vukovarsko-srijemske županije. Izmjena i dopuna 

Lokacijske dozvole je izdana i postala pravomoćna 

21.04.2017. god..  Nakon toga je izrađen Glavni projekt 

odlagališta otpada „Muškovo-ključ“ u Vrbanji –etapa 

1, te je 23.05.2017. godine predan zahtjev za izdavanje 

Izmjena i dopuna Građevinske dozvole (Potvrde 

glavnog projekta). 04. prosinca 2017. godine izdano je 

Rješenje o izmjeni Potvrde glavnog projekta KLASA: 

UP/I-361-03/17-01/000154 URBROJ: 2196/1-14-03-

17-0008. 

 

                    Uporabna dozvola za izgrađeno reciklažno 

dvorište – građevina komunalno-servisne namjene –

sanacija i uređenje odlagališta komunalnog otpada 

„Muškovo-Ključ“ u Vrbanji – I Etapa KLASA: UP/I-

361-05/19-01/000046 URBROJ: 2196/1-14-03-20-

0009 izdana je 21.02.2020. godine i postala 

pravomoćna 10.03.2020. godine. 

 

                   U 2018. godini Izrađen je projekt etape 2 

sanacije odlagališta otpada „Muškovo-ključ“. Predmet 

projektnog prijedloga Etape II. je  sanacije i zatvaranja 

odlagališta komunalnog otpada ''Muškovo-Ključ'' u 

Vrbanji prema Glavnom projektu zajedničke oznake 

projekta TD 12/18 koji je izradio IPZ Uniprojekt 

TERRA d.o.o., prema kojem je ishođena Građevinska 

dozvola Klasa: UP/I-361-03/18-01/000157, Urbroj: 

2196/1-14-03-18-0007 od 23.11.2018. Sanacija 

odlagališta provodi se po in-situ modelu – na postojećoj 

lokaciji i bez prethodnog uklanjanja uz površinsko 

zatvaranje brtvenim slojem. 
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Navedeni radovi  u suglasnosti s Fondom za zaštitu 

okoliša aplicirani su na natječaj Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike  u prosincu 2018. godine - EU 

financiranje -  Operativni program Konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša 

i održivost resursa. Investicijski prioritet 6i.  

 

                    Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 

za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u 

financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj 

Ugovora KK.06.3.1.04.0019 Sanacija i zatvaranje 

odlagališta neopasnog otpada „Muškovo-Ključ“ 

potpisan je 17.06.2019. god. od strane Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost (PT2), Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike (PT1), te korisnika Općine 

Vrbanja. Nakon provedbe postupka javne nabave 04. 

ožujka 2020. godine donesena je Odluka o odabiru 

najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji i 

zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Muškovo-

Ključ“. Po izvršnosti odluke  zaključen je Ugovor o 

izvođenju radova s najpovoljnijim ponuditeljem 

zajednicom ponuditelja „JET-SET“ d.o.o. Vrbanja i 

„Opera Group“ d.o.o. Zagreb dana 03.04.2020. godine. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 

1.473.377,09 kn + PDV. Radovi na sanaciji i zatvaranju 

odlagališta izvršeni su u skladu s Ugovorom. Nakon 

uspješno obavljenog tehničkog pregleda 07.10.2020. 

godine, ishođena je pravomoćna Uporabna dozvola 

Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša 

Vukovarsko-srijemske županije KLASA: UP/I-361-

05/20-01/000081 URBROJ: 2196/1-14-03-20-0007 od 

09. listopada 2020. godine. Provedba navedenog 

projekta sufinancirana je 85% bespovratnim sredstvima 

EU iz Kohezijskog fonda, 10% sufinancira Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te 5% iz 

Proračuna Općine Vrbanja. 

 

                   U sklopu sadržaja etape II. sanirano je 

postojeće odlagalište neopasnog otpada, izgrađena 

servisna prometnica oko zahvata, izgrađen sustav za 

skupljanje oborinskih voda sa odlagališta i servisne 

prometnice. Objekt je priključen na izgrađenu 

asfaltiranu prometnicu koja je izgrađena u sklopu 

radova obuhvaćenih etapom 1.  

                    Odlagalište otpada "''Muškovo-Ključ" 

sanirano je postavljanjem vodonepropusnog završnog 

pokrovnog sloja koji je se ozelenio sadnjom autohtonog 

bilja, čime je se lokacija dovela u prvobitno stanje. 

Na lokaciji odlagališta otpada ''Muškovo-Ključ'' u 

općini Vrbanja - etapa 2 izvršeni su slijedeći radovi: 

- Formiranje tijela odlagališta - ublažavanje pokosa i 

preslagivanje otpada prema kotama iz projekta, 

prekrivanje odlagališta završnim pokrovnim sustavom 

- Izvedba obodnog kanala oko tijela odlagališta 

- Izgradnja servisne ceste oko tijela odlagališta 

- Izvedba sustava pasivnog otplinjavanja 

- Krajobrazno uređenje / biološko rekultiviranje 

- Izvedba dijela hidrantske mreže oko odlagališta 

 

                     U narednom periodu provodit će se 

program praćenja stanja okoliša na saniranom 

odlagalištu, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima 

odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagališta otpada (NN 114/2015), te dostava potrebnih 

izvješća. 

 

                     U skladu s novonastalom situacijom 

uslijed pandemije korona virusom 02.12.2020. godine 

održana je on-line konferencija za medije o završetku 

Projekta. 

 

                     Po uspostavi uvjeta na reciklažnom 

dvorištu  tijekom 2021. godine uvest će se u potpunosti 

odvojeno prikupljanje korisnog otpada (staklo, plastika, 

papir i sl.),  

 

                     Rješenjem Državnog inspektorata 

Ispostava Županja KLASA: UP/I-322-07/20-01/330 

URBROJ: 443-02-01-24/4-20-1 od 02.12.2020. 

godine, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora zbog 

nelegalnog odlaganja nusproizvoda životinjskog 

podrijetla  u kontejnerima ispred reciklažnog dvorišta u 

Vrbanji naloženo je Općini Vrbanja razdvajanje i 

uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla putem 

tvrtke Agroproteinka d.o.o.  Navedeno je izvršeno u 

cijelosti o čemu je izviještena nadležna inspektorica. 

 

                     Na ulazu u reciklažno dvorište instaliran 

je sustav video nadzora kako bi se spriječilo 

nekontrolirano odlaganje otpada.  

 

                     U 2021. godini potrebno je raditi na 

edukaciji mještana radi zaštite okoliša i učinkovitog 

prikupljanja razvrstanog otpada. 

 

                     Temeljem članka 36. st. 9. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 

94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)  u 2020. godini nisu 

evidentirane lokacije s nepropisno odbačenim otpadom 

na području Općine Vrbanja. 

 

KLASA: 351-01/21-01/127  

URBROJ: 2212/08-01/01-21-1    

Vrbanja,  10. veljače 2021. godine 

 

Općinski načelnik: 

Velimir Redl 

 

 

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 

32/20), članka 30. Statuta Općine Vrbanja ("Službeni 

vjesnik" Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 

1/18) i članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća 

Vrbanja, Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 27. 

sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine   d o n 

i j e l o  j e : 
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ODLUKU 

o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje 

i uređenja  

komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće načelnika Općine Vrbanja o 

izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vrbanja  za 2020. 

godinu, Klasa: 363-01/21-01/182, Ur.broj: 2212/08-

01/01-21-1 od 23. veljače 2021. godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA:  363-01/21-01/182 

URBROJ:  2212/08-01/01-21-2 

Vrbanja, 24. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 

32/20), članka 30. Statuta Općine Vrbanja ("Službeni 

vjesnik" Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 

1/18) i članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća Općine 

Vrbanja, Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 27. 

sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine   d o n 

i j e l o  j e : 

 

ODLUKU 

o usvajanju izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture  

za 2020. godinu 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće načelnika Općine Vrbanja o 

izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vrbanja  za 2020. 

godinu, Klasa: 363-01/21-01/178, Ur.broj: 2212/08-

01/01-21-1 od 23. veljače 2020. godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

KLASA:  363-01/21-01/ 178 

URBROJ:  2212/08-01/01-21-2  

Vrbanja, 24. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 31. Stavak 3. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama ( NN broj: 86/12, 

143/13, 65/17 i 14/19), članka 30. Statuta Općine 

Vrbanja ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 

Županije br. 5/13 i 1/18) i članka 27. Poslovnika 

Općinskog  vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće Općine 

Vrbanja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 23. veljače 

2021. godine   d o n i j e l o  j e : 

 

ODLUKU 

o usvajanju izvješća o utrošku sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2020. godinu 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće načelnika Općine Vrbanja o  utrošku 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Klasa: 

363-01/21-01/179, Ur.broj: 2212/08-01/01-21-1 od 23. 

veljače 2021. godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 

županije.  

 

KLASA:  363-01/21-01/179 

URBROJ:  2212/08-01/01-21-2  

Vrbanja, 24. veljače 2020. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne 

novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), 

članka 30. Statuta Općine Vrbanja ("Službeni vjesnik" 

Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18) i 

članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća Vrbanja, 

Općinsko vijeće  Općine Vrbanja na svojoj 27. sjednici 

održanoj dana 23. veljače 2021. godine   d o n i j e l o  j 

e : 

 

ODLUKU 

o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od 

šumskog doprinosa za 2020. godinu 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće načelnika Općine Vrbanja o 

izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog 

doprinosa  za 2020. godinu, Klasa: 363-01/21-01/180, 

Ur.broj: 2212/08-01/01-21-1 od 23. veljače 2021. 

godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 

županije. 
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KLASA:  363-01/21-01/180  

URBROJ:  2212/08-01/01-21-2  

Vrbanja, 24. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18 i 

98/19), članka 30. Statuta Općine Vrbanja ("Službeni 

vjesnik" Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 

1/18) i članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća 

Vrbanja, Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 27. 

sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine   d o n 

i j e l o  j e : 

 

ODLUKU 

o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od zakupa 

i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja 

za 2020. godinu 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće načelnika Općine Vrbanja o  utrošku 

sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Vrbanja za 2020. godinu, Klasa: 363-01/21-01/181, 

Ur.broj: 2212/08-01/01-21-1 od 23. veljače 2021. 

godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske 

županije.  

 

KLASA:  363-01/21-01/181 

URBROJ:  2212/08-01/01-21-2  

Vrbanja, 24. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Općine Vrbanja 

(„Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 

broj 5/13 i 1/18) i članka 27. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Vrbanja, Općinsko vijeće Općine 

Vrbanja na 27. sjednici održanoj dana 23.02.2021. 

godine, donosi 

 

PROGRAM 

POTPORE RAZVOJA PODUZETNIŠTVANA 

PODRUČJU OPĆINE VRBANJA ZA 2021. 

GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Programom potpora razvoja poduzetništva na području 

Općine Vrbanja za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se aktivnosti u svrhu poticanja 

razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Općine 

Vrbanja u 2021. godini, temeljem kojih će se 

dodjeljivati potpore male vrijednosti iz Proračuna 

Općine Vrbanja za 2021. godinu, te kriteriji i postupak 

dodjele istih do utroška predviđenih sredstava. 

 

Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno 

značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na 

muški i ženski spol. 

Članak 2. 

Definicije i de minimis potpore 

 

1) Mjere koje predstavljaju potporu male 

vrijednosti provodit će se sukladno pravilima Uredbe 

Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. 

godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore 

(Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 

24.12.2013.), odnosno sukladno pravilima posljednje 

izmjene Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 

2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu 

njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi 

(Službeni list Europske unije, serija L, broj 215/3, 

7.7.2020.) – u daljnjem tekstu: Uredba de minimis. 

 

2) Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de 

minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena 

su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od 

sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 

dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili 

smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati 

vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statusa 

društvenog ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u 

drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog 

poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili 

glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 

3) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa 

navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko 

jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju 

jednim poduzetnikom. 

 

4) Ovaj Program potpora, sukladno članku 1. 

stavku 1. točkama a) do e) Uredbe de minimis ne odnosi 

se na: 
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• potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 

djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture koje je 

obuhvaćeno Uredbom Komisije (EZ) br. 104/2000; 

• potpore poduzetnicima koji djeluju u sektoru 

primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda; 

• potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 

djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište 

poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim u 

točki c); 

• potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u 

treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su 

izravno povezane s izvezenim količinama, s 

uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s 

drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom 

djelatnošću; 

• potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih 

proizvoda umjesto uvezenih. 

 

5) Potpora male vrijednosti smatra se 

dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 

zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o 

datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. 

 

6) Sukladno članku 3. stavka 2. Uredbe de 

minimis ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos 

od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne 

godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz 

tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 

100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine, te se ta 

navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili 

svrhu potpore.  

 

7) Sukladno članku 6. Uredbe de minimis 

podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti 

iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne 

godine i u tekućoj fiskalnoj godini, kao i Skupnu izjavu 

Općine Vrbanja, na propisanim obrascima koji će biti 

sastavni dio Javnog poziva za dodjelu potpora. 

 

8) Sukladno Uredbi de minimis, davatelj potpore 

male vrijednosti dužan je korisniku potpore dostaviti 

obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, 

voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male 

vrijednosti po pojedinom korisniku, te čuvati podatke o 

dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina 

od dana dodjele. 

 

9) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja 

vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, 

vrstama potpora i namjenama za koje je odobrena 

potpora. O dodijeljenoj potpori male vrijednosti 

izvješćuje se Ministarstvo financija sukladno Zakonu o 

državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.) i Pravilniku 

o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o 

državnim potporama (NN 125/2017.). 

 

II. CILJEVI PROGRAMA 

Članak 3. 

1) Ciljevi ovog Programa su: 

- podizanje razine poduzetničkih znanja i 

vještina, 

- rast i razvoj mikro poduzetništva, 

- povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika 

uz rast zaposlenosti i poboljšanje uvjeta za financiranje 

poduzetnika, 

- jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na 

tržištu, 

- poticanje zapošljavanja nove radne snage, 

- podizanje kvalitete života i omogućavanje 

širenja poslovanja. 

 

2) Ciljevi iz ovog članka ostvaruju se primjenom 

mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, 

korištenju potporne infrastrukture za realizaciju 

poduzetničkih poduhvata, razvoju financijskih mjera 

potpore poduzetništvu, te ostvarivanju stručnog 

obrazovanja i podizanju kvalitete u poduzetništvu. 

 

III. KORISNICI PROGRAMA 

Članak 4. 

1) Potpore podrazumijevaju dodjelu 

bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna 

Općine Vrbanja mikro subjektima malog gospodarstva 

utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog 

gospodarstva. 

2) Korisnici mogu biti mikro subjekti malog 

gospodarstva (isključivo obrti, trgovačka društva i 

zadruge), izuzev onih kojima je pretežita djelatnost 

prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 

NKD 2007 („Narodne novine“ br. 58/07 i 72/07) iz 

Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. 

 

3) Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke 

ilipravne osobe koje: 

- imaju zaposleno manje od 10 radnika 

(godišnji prosjek) i 

- ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu 

protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu 

aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju 

dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na 

dohodak, u iznosu protuvrijednosti o 2.000.000,00 

eura. 

 

4) Pravo na dodjelu potpora imajukorisnici iz 

stavka 2. i 3. koji: 

- ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Programom 

i propisima koji uređuju dodjeljivanje potpora male 

vrijednosti, 

- su registrirani za djelatnost u kojoj traže 

potporu za svoju investiciju, 

- u cijelosti su u privatnom vlasništvu, 

- imaju registrirano sjedište odnosno 

prebivalište na području Općine Vrbanja , 

- imaju podmirene obveze prema 

zaposlenicima, 
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- imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uključujući vlasnika/icu (osim ako pojedinom mjerom 

nije drukčije određeno), 

- prijavljuju troškove koji su nastali u tekućoj 

godini, 

- nemaju dugovanja, odnosno nepodmirenih 

obveza prema Općini Vrbanja, 

- nisu blokirani, u stečaju, postupku 

predstečajne nagodbe, odnosno nisu u postupku 

likvidacije. 

 

5) Za korisnike mjera koji su u sustavu PDV-a, 

troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje 

potpora. 

 

IV. MJERE I RASPOLOŽIVA SREDSTVA 

Članak 5. 

Općina Vrbanja u 2021. godini će provoditi sljedeće 

mjere za razvoj poduzetništva: 

MJERA 1. Potpore poduzetnicima početnicima 

MJERA 2. Potpore za nabavu opreme i uređenja 

poslovnog prostora 

MJERA 3. Potpore za proširenje poslovanja 

MJERA 4. Potpore za novo zapošljavanje i 

samozapošljavanje 

 

Članak 6. 

 

NAZIV POTPORE 
PLANIRANI IZNOS U 

2021./kn 

Mjera 1. Potpore poduzetnicima početnicima 24.000,00 

Mjera 2. Potpore za nabavu opreme i uređenja poslovnog prostora 321.000,00 

Mjera 3. Potpore za proširenje poslovanja 45.000,00 

Mjera 4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 360.000,00 

UKUPNO 750.000,00 

 

Ukoliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava 

ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti na neku drugu 

mjeru iz ovog Programa prema odluci načelnika Općine 

Vrbanja. 

Članak 7. 

Mjera 1. Potpore poduzetnicima početnicima 

 

1) Cilj sufinanciranja je motiviranje ciljne 

skupine poduzetnika početnika za uključivanje u 

poduzetništvo radi stvaranja novih poduzetničkih 

generacija te poticanje poduzetničkih aktivnosti i 

ulazak u svijet poduzetništva u cilju samozapošljavanja 

i rasta. 

 

2) Poduzetnici početnici  u smislu prihvatljivih 

korisnika ove mjere su poduzetnici sa sjedištem u 

Općini Vrbanja, a koji se sukladno Zakonu o poticanju 

razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 

29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/1) svrstavaju u mikro 

subjekte malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva, 

zadruge) registrirane nakon 1. siječnja 2020. godine i 

koji nisu koristili potporuOpćine Vrbanja u 2020. 

godini. 

 

3) Potpora namijenjena ulaganju u projekte 

mladih poduzetnika početnika odnosi se na: 

(a) troškove registracije subjekta, 

(b) troškove izrade promotivnih materijala 

uključujući troškove izrade Internet stranice, zakup 

domene i slično, 

(c) trošak knjigovodstvenih usluga, 

(d) stručno osposobljavanje i poduzetničko 

obrazovanje. 

 

4) Potpora će iznositi 100 % prihvatljivih 

troškova, a najviše 6.000,00 kuna po korisniku ukoliko 

novootvoreni subjekt ima najmanje jednog zaposlenog 

na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika) ili se za 

najmanje jednu osobu uplaćuju doprinosi za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno 4.000,00 

kunapo korisniku ukoliko novootvoreni subjekt nema 

najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme 

(uključujući vlasnika) ili se za najmanje jednu osobu ne 

uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje. 

 

5) Pojedinom korisniku može se odobriti najviše 

jedna potpora iz ove mjere u kalendarskoj godini. 

 

6) Ukupan raspoloživ iznos za ovu mjeru je 

24.000,00 kuna. 

 

7) Zahtjev za ovu mjeru podnosi se prema 

Općini Vrbanja, a uz njega se prilaže sva obvezna 

dokumentacija propisana Javnim pozivom potpora 

razvoja poduzetništva Općine Vrbanja za 2021. godinu. 

Članak 8. 

Mjera 2. Potpore za nabavu opreme i uređenja 

poslovnog prostora 
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1) Potpora se dodjeljuje za nabavu i ugradnju 

novih strojeva i opreme za poslovanje te radove na 

uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu 

i vrijednost istog. 

 

2) Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa 

sjedištem u Općini Vrbanja, a koji se sukladno Zakonu 

o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 

novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/1) 

svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva i imaju 

najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme 

(uključujući vlasnika) ili se za najmanje jednu osobu 

uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, a koji nisu koristili potpore Općine Vrbanja 

u 2020. godini. 

 

3) Potpora se može dodijeliti za sljedeće 

namjene: 

(a) kupnja nove opreme i strojeva (uključujući i 

troškove ugradnje i montaže opreme i strojeva), 

(b) troškovi informatičke oprema i programa, 

(c) troškovi uredske opreme i namještaja, 

(d) troškovi ostale opreme, uređaja i alata 

potrebnih za obavljanje djelatnosti, 

(e) nabava radne i zaštitne odjeće za djelatnike 

(za poduzetnike koji imaju više od jednog zaposlenog, 

računajući vlasnika). 

 

4) Potpora pokriva do 50 % ostvarenih troškova, 

ili do 80 % ostvarenih troškova za poduzetnike 

početnike, ali ne više od 40.000,00 kuna po jednom 

korisniku.  

 

5) Pojedinom korisniku može se odobriti najviše 

jedna potpora iz ove mjere u kalendarskoj godini, a 

nabavljena oprema mora ostati u vlasništvu korisnika 

potpore najmanje dvije (2) godine. 

 

6) Ukupan raspoloživ iznos za ovu mjeru je 

321.000,00 kuna. 

 

7) Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove s 

datumom fakture nakon 1. siječnja 2021. godine. 

 

8) Zahtjev za ovu mjeru podnosi se prema 

Općini Vrbanja, a uz njega se prilaže sva obvezna 

dokumentacija propisana Javnim pozivom potpora 

razvoja poduzetništva Općine Vrbanja za 2021. godinu. 

Članak 9. 

Mjera 3. Potpore za proširenje poslovanja 

 

1) Potpora se dodjeljuje u svrhu proširenja 

poslovanja usmjerenim na unaprjeđenje, proširenje i 

adaptaciju poslovnog subjekta. 

 

2) Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa 

sjedištem u Općini Vrbanja, a koji se sukladno Zakonu 

o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 

novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/1) 

svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva i imaju 

najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme 

(uključujući vlasnika) ili se za najmanje jednu osobu 

uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, te nisu koristili potpore Općine Vrbanja u 

2020. godini. 

 

3) Potpora se može dodijeliti za sljedeće 

namjene: 

a) troškovi koji nastanu zbog proširenja ili 

novog uvođenja plinske, vodovodne i električne 

instalacije i priključka; 

b) građevinski troškovi koji nastanu zbog 

proširenja proizvodnih, skladišnih ili preradbenih 

kapaciteta; 

c) troškovi koji nastanu za izradu projektne 

dokumentacije (projektant, geodeta…) koja prethodi 

građevinskim radovima. 

 

4) Potpora pokriva do 50 % ostvarenih troškova, 

ili do 80 % ostvarenih troškova za poduzetnike 

početnike, ali ne više od 15.000,00 kuna po jednom 

korisniku. Ukupan iznos raspoloživ za ovu mjeru je 

45.000,00 kuna. 

 

5) Pojedinom korisniku može se odobriti najviše 

jedna potpora iz ove mjere u kalendarskoj godini. 

 

6) Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove s 

datumom fakture ne ranijim od 1. siječnja 2021. godine. 

 

7) Zahtjev za ovu mjeru podnosi se prema 

Općini Vrbanja, a uz njega se prilaže sva obvezna 

dokumentacija propisana Javnim pozivom potpora 

razvoja poduzetništva Općine Vrbanja za 2021. godinu. 

Članak 10. 

Mjera 4. Potpore za novo zapošljavanje i 

samozapošljavanje 

 

1) Potpora se dodjeljuje u svrhu novog 

zapošljavanja i novih radnih mjesta, te s ciljem 

poticanja samozapošljavanja. 

 

2) Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa 

sjedištem u Općini Vrbanja, a koji se sukladno Zakonu 

o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 

novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) 

svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva, a nisu 

koristili potpore Općine Vrbanja u 2020. godini. 

 

3) Korisnik potpore (odnosi se i na 

samozaposlenu osobu) potraživana sredstva za 

zapošljavanje nezaposlenih osoba može koristiti po 

sljedećim uvjetima: 

- da se novozaposlena osoba zapošljava preko 

Ugovora o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme 
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na najmanje dvije (2) godine, i to na puno radno 

vrijeme; 

- da se nije u prethodna tri (3) mjeseca od dana 

podnošenja zahtjeva smanjio broj zaposlenih osim u 

slučaju akoje radnik svojevoljno dao otkaz; 

- da novozaposlena osoba ima prebivalište i 

radi na području Općine Vrbanja; 

- da će radni odnos s novozaposlenom osobom 

trajati najmanje dvije godine, od koje će Općina 

Vrbanja davati potporu od 50 % bruto plaće prvih 12 

mjeseci; 

- da je novozaposlena osoba zaposlena tijekom 

2021. godine. 

 

4) Iznos potpore za svaku novozaposlenu ili 

samozaposlenu osobu na neodređeno ili određeno 

vrijeme iznosi 50 % bruto plaće, do najvišeg iznosa 

bruto plaće od 6.000,00 kuna, a 40% ukoliko se radi o 

zapošljavanju osobe iz vlastitog 

gospodarstva/kućanstva. 

 

5) Sredstva za ovu mjeru osiguravaju se u 

maksimalnom iznosu od 36.000,00 kuna za jednu 

novozaposlenu osobu, a za dvije u maksimalnom 

iznosu od 72.000,00 kuna. 

 

6) Ukupan raspoloživ iznos za ovu mjeru je 

360.000,00 kuna. 

 

7) Korisnik može podnijeti zahtjev za jedno ili 

dva nova radna mjesta tijekom 2021. godine, a u slučaju 

zapošljavanja dva radnika, potrebno je primijeniti 

jednake uvjete za obje novozaposlene osobe. 

 

8) Nakon podnošenja zahtjeva za korištenjem 

ove mjere i nakon odobrenja zahtjeva za korištenje 

mjere, korisnik ili samozaposlena osoba je dužan 

dostaviti svaki mjesec dokaze o uplati plaće 

(obračunske liste plaće) za prethodni mjesec za 

novozaposlenu/e osobu/e te se po dostavljenim 

dokazima vrši isplata sredstava. 

 

9) U slučaju ne ispunjavanja uvjeta iz stavka 3. 

ovog članka, ili ukoliko se utvrdi da u razdoblju 

sufinanciranja korisnik nije isplaćivao plaće radniku 

niti uplaćivao propisane doprinose ili ukoliko nije 

dostavio dokaze o pravdanju isplaćenih sredstava, za 

ono razdoblje od kada je prestao isplaćivati plaće i 

uplaćivati propisane doprinose korisnik ili 

samozaposlena osoba je dužan vratiti do tada isplaćena 

sredstva, a daljnje isplate se obustavljaju. Ukoliko to ne 

učini, Općina Vrbanja aktivirat će bjanko zadužnicu 

koju je svaki korisnik potpore dužan dostaviti prije 

donošenja Odluke o dodjeli potpore, odnosno prije prve 

isplate. 

 

10) U slučaju smrti, skrivljenog ponašanja 

novozaposlenih osoba, izvanrednog otkaza i/ili 

jednostranog raskida ugovora o radu od strane radnika, 

korisnik je dužan o tome u roku od 15 dana pisanim 

putem izvijestiti Općinu Vrbanja, a u roku od 60 dana 

od dana smanjenja broja radnika, zaključiti novi ugovor 

o radu s novozaposlenom osobom, te isti dostaviti 

Općini Vrbanja kako bi zadržao pravo na isplatu 

potpore. 

 

11) U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i 

odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obveze 

odnosno dvogodišnjeg razdoblja, ili prijave na nepuno 

radno vrijeme, ili otkaza novozaposlenim osobama 

prije isteka ugovorne obveze, korisnik ili 

samozaposlena osoba vraća sva isplaćena sredstva za 

novozaposlenu/e osobu/e, uvećana za zakonsku 

zateznu kamatu. 

 

12) Zahtjev za ovu mjeru podnosi se prema 

Općini Vrbanja, a uz njega se prilaže sva obvezna 

dokumentacija propisana Javnim pozivom potpora 

razvoja poduzetništva Općine Vrbanja za 2021. godinu. 

Članak 11. 

Intenzitet potpore i prihvatljivost troškova 

 

1) Za dodjelu potpora putem ovog Programa u 

2021. godini predviđeno je 750.000,00 kuna u 

Proračunu Općine Vrbanja. 

 

2) Financijska sredstva za provedbu mjera 

osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbanja sukladno 

financijskim mogućnostima i likvidnostima Proračuna. 

 

3) Programom nisu prihvatljivi troškovi koji 

uključuju: 

- carinske i uvozne pristojbe, te sve ostale 

naknade; 

- novčane kazne, financijske kazne i troškove 

parničkog postupka; 

- rabljenu opremu; 

- bankovne troškove, troškove jamstava i slične 

naknade; 

- plaćanja u naturi, tj. kompenzacijom; 

- stavke financirane iz drugih izvora; 

- PDV za kojeg korisnik ima pravo na odbitak 

pretporeza. 

Članak 12. 

Kumulativni iznos potpora de minimis 

 

1) Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, 

ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 

pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos 200.000,00 

EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta 

gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore 

ili svrhu potpore. 

 

2) Slijedom prethodnog stavka, podnositelj 

zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio 

zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene 
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podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne 

godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de 

minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program 

po kojemu je potpora dodijeljena. 

 

3) De minimis potpore ne kumuliraju se s 

državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim 

troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru 

rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila 

primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u 

konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja 

utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom 

Komisije. De minimis potpore koje nisu dodijeljene za 

određene opravdane troškove ili se njima ne mogu 

pripisati, mogu se kumulirati s drugim državnim 

potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o 

skupnom izuzeću ili odlukom Komisije. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 

Objavljivanje i provedba 

 

1) Ovaj Program objavit će se u „Službenom 

vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“, te se 

primjenjuje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 

30. studenog 2021. godine., ili do isteka ugovorne 

obveze iz Mjere 4. 

 

2) Bespovratna sredstva u okviru ovog Programa 

planirana su iz proračuna Općine Vrbanja i dodjeljuju 

se putem Javnog poziva na dostavu projektnih 

prijedloga, a kojim su određeni ukupan iznos sredstava 

za provedbu Programa i planirani iznos sredstava za 

pojedinu Mjeru. 

 

3) Općina Vrbanja će ovaj Program objaviti na 

svojim mrežnim stranicama https://www.opcina-

vrbanja.hr/category/javni-natjecaji/ i u „Službenom 

vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“. 

 

4) Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga 

iz ovog Programa objavljuje se na mrežnim stranicama 

Općine Vrbanja https://www.opcina-

vrbanja.hr/category/javni-natjecaji/. 

Članak 14. 

Postupak podnošenja zahtjeva za potporu 

 

1) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu, 

korisnik potpore prilaže sljedeću obveznu 

dokumentaciju: 

1. Ispunjen odgovarajući obrazac zahtjeva za 

potporu. 

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim se 

dokazuje obavljanje predmetne gospodarske 

djelatnosti, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja 

zahtjeva. 

3. Potvrda nadležne Porezne uprave o 

podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih 

davanja (poreznim obvezama i obvezama za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje), ne starija od 30 

dana od dana podnošenja zahtjeva. 

4. Potvrda o podmirenim obvezama prema 

Općini Vrbanja, ne starija od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva (izdaje je Općina Vrbanja po 

službenoj dužnosti). 

5. Izjava o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti i državnim potporama male vrijednosti za 

svako poduzeće koje čini „jednog poduzetnika“, 

sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 

1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimispotpore. 

6. Skupna izjava Općina Vrbanja 2021. 

7. Izjava o privoli Općini Vrbanja za 

prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka. 

8. Potvrda banke o žiro računu korisnika 

potpore. 

9. Ostala obvezna dokumentacija temeljem koje 

se dokazuje ispunjenje uvjeta za prijavu. 

2) Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu 

ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih 

izvora. 

Članak 15.  

Postupak dodjele potpora 

 

1) Općinske potpore dodjeljuju se na temelju 

provedenog Javnog poziva. Javni poziv raspisuje 

Načelnik. Zahtjevi se podnose na propisanim 

obrascima objavljenim na mrežnim stranicama Općine 

Vrbanja. 

2) Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, 

jednako kao i zahtjevi podnositelja nad kojima je 

otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne 

nagodbe ili postupak likvidacije, kao ni oni zahtjevi 

koji ne ispunjavaju svrhu i ciljeve programa. 

3) Javnim pozivom će se utvrditi dokumentacija 

koju su korisnici dužni priložiti uz prijavu. Općina 

Vrbanja može zatražiti od podnositelja zahtjeva 

dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo 

ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim 

Programom. 

4) Stručno povjerenstvo razmatra pristigle 

prijave te utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu poticaja. 

5) Odluku o isplati poticaja iz Proračuna Općine 

Vrbanja donosi Načelnik. Odluka Načelnika je 

konačna. 

6) Korisnici poticaja sklapaju s Općinom 

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, te iznosu 

odobrenih sredstava. Ugovorom će se definirati rok 

izvršenja, te rok i način dostave izvješća o namjenskom 

utrošku sredstava. 

7) Za potpisivanje Ugovora iz prethodnog stavka 

ovlašten je Načelnik. 

Članak 16. 
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Kontrola i povrat sredstava 

 

1) Korisnik potpore, odnosno podnositelj 

zahtjeva, po predaji zahtjeva podložan je nadzoru 

Općine Vrbanja u cilju provjere istinitosti podataka i 

usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu. 

2) Ukoliko je korisnik potpore, odnosno 

podnositelj zahtjeva, priložio neistinitu dokumentaciju 

ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne 

odgovara stvarno stanju na terenu, isto će se odbiti, 

odnosno od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u 

proračun Općine Vrbanja. 

3) Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u 

zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate 

i bit će isključen iz svih općinskih potpora u 

gospodarstvu u narednih pet (5) godina. 

Članak 17. 

Stupanje na snagu 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave 

u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 

županije“. 

 

KLASA: 402-01/21-01/163 

URBROJ: 2212/08-01/01-20-1 

Vrbanja, 23. veljače 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrbanja 

("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske Županije br. 

5/13 i 1/18), članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća 

Vrbanja, Općinsko vijeće Vrbanja na svojoj 27. sjednici 

održanoj dana 23. veljače 2021. godine   d o n i j e l o  j 

e : 

 

ZAKLJUČAK 

Članak 1. 

svaja se izvješće o radu davatelja usluge za obavljanje 

komunalne djelatnosti – prikupljanja, odvoza i 

odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog 

otpada na području Općine Vrbanja “STRUNJE-

TRADE" d.o.o., Privlaka, Bana Josipa Šokčevića 153, 

od 27.01.2021. godine koje se nalazi u prilogu ovog 

Zaključka. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA:  351-01/21-01/ 104 

URBROJ:  2212/08-01/01-21-2  

Vrbanja, 24. veljača 2021. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Zlatko Balta dipl.ing.šum. 
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KAZALO 4. (OD 04. OŽUJKA 2021. GODINE) 

 

VUKVOARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANA 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD 

POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. GODINI ZA PODRUČJE VUKOVARSKO-

SRIJEMSKE ŽUPANIJE ........................................................................................................................................................... 3 

PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara za područje Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu .............. 4 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije .................. 7 

RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima ............................................................... 10 

RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima ............................................................... 10 

OPĆINA BABINA GREDA 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2020.GODINE 11 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BABINA GREDA .............................. 30 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BABINA GREDA

 ................................................................................................................................................................................................. 31 

ODLUKA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  O NAKNADAMA VIJEĆNIKA I DRUGIM OSOBAMA KOJE 

BIRA I IMENUJE OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK  NA ODREĐENU DUŽNOST ..................................... 32 

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BABINA 

GREDA ZA 2020. GODINU ................................................................................................................................................... 33 

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Babina Greda za 2020. godinu ................................................. 33 

ODLUKA ................................................................................................................................................................................. 34 

IZVJEŠTAJ .............................................................................................................................................................................. 34 

ODLUKA ................................................................................................................................................................................. 35 

ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - 

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA ZA 2020. GODINU

 ................................................................................................................................................................................................. 35 

ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2020. GODINU ........................................................................................................................................................................ 36 

ODLUKA O REALIZACIJI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2020.g. OPĆINE BABINA GREDA ......................... 36 

ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA  javnih potreba udruga u kulturi u 2020. godini .................................................. 39 

ODLUKA REALIZACIJI  PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA  2020. GODINU ...... 39 
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županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Bošnjaci, Cerna, Gradište, 
Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, 
Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja. 

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

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

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

TISAK: “Bianco Tisak”, S.Radića 31 32100 Vinkovci,  

telefon i fax: (032)363-080. 

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

www.vusz.hr, e-mail: vjesnik@vusz.hr 
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