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GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 28. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01, 10/02, 4/03, 10/05, 11/06, 
2/07 i 13/07), Gradsko vijeće Grada Iloka na 
svojoj 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. 
godine donosi:  
 

ODLUKU 
o naknadi za dogradonačelnika  

 
  Članak 1. 

 Dogradonačelniku Grada Iloka Darku Prskalu, 
koji svoju dužnost obavlja volonterski, utvrđuje 
se naknada u iznosu od 3.500.00 kn (slovima: 
tritisućepetstokuna) neto. 

 
Članak 2. 

Naknada iz članak 1. isplaćivat će se putem 
računa, počevši od 1. lipnja 2009. godine. 

 
Članak 3. 

 Dogradonačelnik je dužan u radu provoditi 
minimalno tri sata dnevno; u protivnom, naknada 
iz članka 1. neće mu se isplaćivati. 

 
Članak 4. 

Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije.        
 
KLASA: 400-01/09-01/16 
URBROJ: 2196/02-02-09-2 
Ilok, 30. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Vlado Rotim 

 
 
 
 
 Na temelju članka 17. stavka 1. i 3. Pravilnika 
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 40/08 i 44/08 ) i članka 28. Statuta 
Grada Iloka ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije ) Gradsko vijeće Grada Iloka 
na svojoj je 3. sjednici donijelo:  
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite 
 
 

 
 

I. 
 Imenuje se zapovjedništvo civilne zaštite 
Grada Iloka (u daljnjem dijelu teksta: 
Zapovjedništvo) za obavljanje poslova lokalnog 
značaja  iz članka 19. stavka 1. alineje 11 Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj:  
 
 

 
33/01, 66/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 
109/07) u dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu. 
 

II. 
  Zapovjedništvo se imenuje sukladno čl. 17. 
stavku 1. Pravilnika (u daljnjem dijelu teksta: 
Pravilnik) o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske broj: 40/08 i 44/08) za 
zapovijedanje snagama i sredstvima civilne 
zaštite u slučaju neposredne prijetnj, katastrofe i 
velike nesreće na području grada. 
 

III. 
 U Zapovjedništvo se imenuju, sukladno čl. 17. 
stavku 3. «Pravilnika» slijedeći članovi: 

1. Zlatko Drinovac, za zapovjednika 
2. Vlado Rotim, za načelnika 
3. Mile Soldo, za operativca 
4. Ivan Klasanović, pomoćnik za mjeru 

CZ sklanjanje 
5. Miroslav Bošnjak, pomoćnik za mjeru 

CZ evakuacije 
 

IV. 
 Stručne i administrativno-tehničke poslove za 
Zapovjedništvo obavljat će Jedinstveni upravni 
odjel Grada. 

 
V. 

 Donošenjem ovog Rješenja, prestaje važiti 
Rješenje o imenovanju zapovjednika i članova 
stožera civilne zaštite Grada Iloka  KLASA: 810-
01/09-01/08 URBROJ: 2196/02-05-09-3 od 30. 
lipnja 2009. godine. 

 
VI. 

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

 
KLASA: 810-01/09-01/08 
URBROJ: 2196/02-02-09-04 
Ilok, 22. srpnja 2009. godine. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Vlado Rotim 

 
     
 
 
 Na temelju članka 28. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09) Gradsko vijeće Grada Iloka 
na svojoj 3. sjednici održanoj 22. srpnja 2009. 
godine donosi 

ODLUKA 
o proglašenju 23. listopada  

kao neradnog dana  
 

Članak 1. 
Dan Sv. Ivana Kapistrana (23. listopada) 

proglašava se neradnim danom s naknadom 
plaće. 
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Članak 2. 
 Odluka se odnosi na cjelokupno područje 
Grada Iloka, što obuhvaća mjesta Ilok, Bapska, 
Šarengrad i Mohovo. 
 

Članak 3. 
 Fizičkim osobama se daje preporuka za 
poštivanje članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije, na oglasnoj ploči te na Radiju Ilok. 
 
KLASA: 053-01/09-01/59 
URBROJ: 2196/02-02-09-01 
Ilok, 22. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Vlado Rotim 

 
 
 
         

 Na osnovu Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04 – Uredba, 178/04, 38/09), Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske broj: 152/08) te članka 28. 
Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 10/09), 
Gradsko vijeće Grada Iloka, na 3. sjednici 
održanoj 22. srpnja 2009.godine,  donosi  
 

O D L U K U 
  o komunalnom redu 

 
I - OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom za područje Grada Iloka 
propisuju se: 
1. uređenje naselja, 
2. održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, 
3. korištenje javnih površina, 
4. skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim  

komunalnim otpadom, 
5. uklanjanje snijega i leda, 
6. uklanjanje  protupravno postavljenih 

predmeta, 
7. čišćenje zahodskih jama i odvoz fekalija 
8. mjere i provođenje komunalnog reda, 
9. kaznene odredbe. 
 
II - UREĐENJE NASELJA 
 

Članak 2. 
 Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra 
se određivanje uvjeta glede oblika, položaja, roka 
i načina postavljanja pokretnih stvari na području 
Grada Iloka, a čije postavljanje utječe na izgled 
naselja. 

 
 
 

Članak 3. 
Pokretnim stvarima, čije postavljanje utječe na 

uređenje naselja na javnim mjestima, smatraju se: 
- vrtni paviljon, 
- montažni kiosk do 12 m², 
- nadstrešnica za sklanjnje ljudi u prometu, 
- dječja igrala, 
- panoi, transparenti i plakati, 
- oglasne ploče, 
- izložbeni ormarići, 
- reklame, 
- tende, 
- zaštitni stupići i ograde, 
- štandovi i naprave (npr. naprave za prodaju 

pića, napitaka, sladoleda i ambulantnu 
prodaju robe, te ambulantno pružanje usluga, 
peći za pečenje plodina, sanduci za čišćenje 
obuće, vage za vaganje ljudi i slične 
naprave), 

- pokretne naprave (npr. stolovi, stolice, 
klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne 
vaze  i druge naprave postavljene ispred 
ugostiteljskih, odnosno obrtničkih radnji, te 
cirkusi, zabavne radnje, lunaparkovi i slične 
naprave), 

- oprema i uređaji (stelitske antene, klima 
uređaji i sl.). 

 
Članak 4. 

Postavljanje pokretnih stvari iz članka 3. ove 
Odluke odobriti će se uz slijedeće uvjete: 
- da postavljenje pokretne stvari ne ometaju 

odvijanje kolnog i pješačkog prometa i 
zaklanjaju preglednost prometne 
signalizacije, te zauzimaju parkirališni 
prostor, 

- da postavljene pokretne stvari ne utječu 
negativno na oblikovanje i korištenje 
okolnog prostora, 

- da postavljene pokretne stvari ne 
predstavljaju izvor dodatne buke, 
onečišćenja i drugih imisija, 

- da su postavljene pokretne stvari izrađene od 
trajnog materijala, 

- da se postavljene pokretne stvari u svrhu 
obavljanja djelatnosti određene ugostiteljske 
ili obrtničke radnje postave u širini poslovne 
prostorije. 

 
Članak 5. 

U cilju uređenja naselja, oslikavanje fasada 
reklama i oglašavanje reklama zvučnim 
signalima od strane fizičkih i pravnih osoba 
podliježe ishodovanju odobrenja od  
Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Iloka. 
 
III - KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 6. 
Pokretne stvari iz stavka 1. članka 3. ove 

Odluke mogu se postavljati na nekretninama u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave i 
nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih 
osoba koje su po namjeni javne površine, na 
području Grada Iloka,  po odobrenju 
Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Iloka. 
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Postavljene pokretne stvari moraju se održavati 
urednim i ispravnim, a dotrajale, uništene ili 
neuredne pokretne stvari moraju se zamijeniti 
novima. 
 
Kada se pokretne stvari postavljaju na 
nekretninama u vlasništvu Grada Iloka, vlasnik 
pokretnih stvari platiti će naknadu za korištenje 
javne površine čija će se visina odrediti 
posebnom odlukom. 
 
Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik Grada 
Iloka odlučit će kada će se postupak davanja 
javnih površina na korištenje provesti po 
objavljenom natječaju. 
 
IV - ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE 
JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 7. 
Pod održavanjem čistoće i čuvanjem javnih 

površina smatra se čišćenje javnih površina i 
određivanje mjera za čuvanje javnih površina. 
 
Javne površine su javne zelene površine, pješačke 
staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, 
trgovi, parkovi, dječja igrališta i javne prometne 
površine, osim javnih cesta. 
 

Članak 8. 
Grad Ilok osigurava  održavanje javnih 

površina na način da iste budu uredne i čiste te 
služe svrsi kojoj su namijenjene, sukladno 
godišnjem programu održavanja i uređenja javnih 
površina. 
 

Članak 9. 
Na javnim površinama, radi skupljanja otpada 

koji stvaraju prolaznici, postavljaju se košarice za 
otpad. 
 
Fizičke osobe dužne su koristiti košarice za otpad 
postavljene na javnim površinama i ne smiju 
javne površine onečišćavati bacanjem otpada. 
 
Postavljene košarice za otpad ne smiju se 
uništavati i oštećivati. 
 

Članak 10. 
Javne površine, objekti i uređaji postavljeni na 

istima, moraju se koristiti sukladno njihovoj 
namjeni te se ne smiju oštećivati, onečišćavati i 
uništavati. 
     

Članak 11. 
Radi čuvanja javnih površina, zabranjeno je 

dotrajala vozila, plovila, uređaje i njihove 
dijelove te druge predmete koji čine glomazni 
komunalni otpad ostavljati na javnim 
površinama. 
 
Korisnicima javnih površina zabranjeno je :  
- ispuštanje zagađene vode u prirodne 

vodotoke ili kanale oborinske vode, 
- zatrpavanje odvodnih jaraka i otvora 

propusta, 

- parkiranje motornih vozila, priključnih 
vozila, poljoprivrednih strojeva i priključaka 
poljoprivrednih strojeva na javnim zelenim 
površinama i nogostupima,  te vožnja po 
istima. 

   
Članak 12. 

Radi zaštite zelenih površina zabranjeno je: 
- oštećivanje ukrasnog i samoniklog bilja, 

drveća i grmlja, 
- skupljanje i odnošenje panjeva, trupaca, 

granja i kore, 
- kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, 

kamenja, humusa i sl., 
- oštećivanje i rušenje stabala i grmlja 

vozilima, 
- oštećivanje stabala, grmlja i zelenih površina 

raznim materijalima prilikom gradnje, kod 
istovarivanja i dopreme građevinskog 
materijala, drva, ugljena i sl., 

- loženje vatre i potpaljivanje stabala i grmlja, 
- vožnja bicikla i drugih vozila te parkiranje i 

zaustavljanje vozila unutar zelenih površina, 
- upotreba površina određenih za dječju igru i 

korištenje sprava za igru djece protivno 
njihovoj namjeni, 

- neovlaštena prenamjena zelenih površina, 
- oštećenje i branje niskog raslinja i cvijeća. 
 
Uklanjanje drveća, grmlja i drugih nasada s 
javnih površina može se izvršiti po odobrenju 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka. 
 

Članak 13. 
Gospodarske građevine s izvorom zagađenja 

mogu se graditi na udaljenosti min. 50 m od 
javnih sadržaja (zona javne funkcije, zgrade za 
obrazovanje, zdravstvo, kulturu i dječju zaštitu), 
uz ispunjene zakonom propisane sanitarne uvjete. 
Sukladno stavku 1. ovog članka, u gradu Iloku 
dozvoljen je uzgoj i tov: 
a) krupne stoke do 10 kom, 
b) sitne stoke do 50 kom, 
c) svinja do 50 kom, 
d) peradi i ostalog do 500 kom. 
U prigradskim naseljima je sukladno st. 1. ovog 
članka dozvoljeno držati i više životinja od broja 
navedenog u stavku 2. 
Zabranjeno je puštanje domaćih životinja na 
javne površine. 
Zabranjeno je  puštanje pasa na javne površine 
bez nadzora vlasnika.  
Vlasnici mačaka, pasa i domaćih životinja dužni 
su očistiti javnu površinu kada je onečišćena 
otpacima njihovih životinja. 
 

Članak 14. 
Odlaganje građevinskog materijala i 

postavljanje skela na javnim površinama i 
prekopavanje javnih površina može se izvršiti uz 
prethodno odobrenje Jedinstvenoga upravnog 
odjela Grada Iloka, kojim će se odrediti uvjeti, 
rok i naknada za privremeno zaposjedanje javne 
površine, te potreba dovođenja javne površine u 
prvobitno stanje. 
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Članak 15. 
Javna površina može se privremeno zaposjesti 

radi istovara drva, ugljena i sličnog materijala, za 
cijepanje i piljenje drva, u kojem slučaju se isto 
ima ukloniti s javne površine u roku 24 sata. 
 
Javna površina može se privremeno zaposjesti 
radi istovara i utovara robe na način da se ne 
ometa promet, te se odložene stvari moraju 
odmah ukloniti. 
 

Članak 16. 
Organizatori prigodnih javnih priredbi i 

skupova dužni su  po okončanju skupa očistiti 
javne površine korištene za održavanje i prilaz 
istome. 
 
Rokovi uređenja korištenih javnih površina kao i 
način saniranja i eventualna naknada štete odredit 
će se posebnim rješenjem Jedinstvenoga 
upravnog odjela Grada Iloka. 
 
V - SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S 
KOMUNALNIM OTPADOM 
 

Članak 17. 
Pravna osoba koja obavlja komunalnu 

djelatnost skupljanja, odvoza i postupanja s 
komunalnim otpadom mora pri pražnjenju 
posuda vratiti iste na njihovo mjesto te omogućiti 
da se otpad ne rasipa i ne oštećuju okolni objekti i 
uređaji.  
 

Članak 18. 
Fizičke i pravne osobe koje stvaaju komunalni 

otpad dužne su iste odlagati u za to određene 
posude na način da isti odlažu u zatvorenim 
plastičnim vrećicama, tako da se otpad ne rasipa. 
 
Pri odlaganju komunalnog otpada, osobe iz 
stavka 1. ovog članka moraju posudu zatvoriti 
poklopcem i ne smiju odlagati otpad pored 
posuda, te ne smiju premještati i oštećivati 
posudu namijenjenu odlaganju komunalnog 
otpada. 
 
Korisnici kontejnera dužni su ih sami održavati, a 
snose i troškove u slučaju njihova oštećenja ili 
uništenja. 

 
Odvoz smeća je obvezan u Gradu Iloku i 
prigradskim naseljima Bapska, Šarengrad i 
Mohovo za sve fizičke i pravne osobe nastanjene 
u ulicama gdje  se vrši odvoz smeća vozilom, i to 
jedanput tjedno. 
 
VI - UKLANJANJE LEDA I SNIJEGA 

 
Članak 19. 

Vlasnici i korisnici stanova, zgrada i poslovnih 
prostorija dužni su očistiti dio pješačkog prolaza 
u širini zgrade ili poslovnog prostora od leda i 
snijega na način da se osigura siguran i nesmetan 
prolaz pješaka uklanjanjem ili posipanjem solju 
ili piljevinom. 
 

Pješački prolazi moraju biti očišćeni najkasnije 
do 9 sati istog dana. 
 
Kada je došlo do vremenske nepogode, a osobito 
u slučaju trajnije nepogode, osobe iz stavka 1. 
ovog članka dužne su iste površine čistiti 
najmanje dvaput dnevno radi osiguranja sigurnog 
i nesmetanog prolaza pješaka. 
 
VII- UKLANJANJE PROTUPRAVNO 
POSTAVLJENIH PREDMETA 

 
Članak 20. 

Komunalni redar naložiti će vlasniku 
protupravno postavljanje pokretne stvari na 
javnoj površini uklanjanje iste u određenom roku. 
 
Protupravno postavljenom pokretnom stvari na 
javnoj površini smatra se pokretna stvar koja je 
postavljena bez odobrenja Jedinstvenoga 
upravnog odjela Grada Iloka. 
 
Ukoliko vlasnik pokretne stvari istu ne ukolni u 
roku određenom rješenjem komunalnog redara ili 
se ne može utvrditi vlasnik te pokretne stvari, 
komunalni redar izvršit će uklanjanje pokretne 
stvari na trošak vlasnika, a ako je vlasnik 
nepoznat, na trošak jedinice lokalne samouprave 
te istu odložiti u javno skladište. 
 
Vlasniku pokretne stvari vratiti će se ista po 
namirenju troškova čuvanja. 
 
Ako se vlasnik stvari ne javi u primjerenom roku 
(za robu sklonu kvarenju) a najdulje u roku od 60 
dana stvar će se prodati na javnoj prodaji, a 
sredstva dobivena prodajom uplatit će se na žiro-
račun Grada. Ako se vlasnik javi nakon prodaje 
stvari, istom će se isplatiti sredstva dobivena 
prodajom, uz prethodno namirenje troškova. 
 

Članak 21. 
Dijelove vozila, plovila, uređaja i druge 

napuštene pokretne stvari koje čine glomazni 
komunalni otpad, a kojima se  ne može utvrditi 
vlasnik ni podrijetlo, komunalni redar uklonit će 
po pravnoj osobi koja obavlja djelatnost odvoza 
komunalnog otpada, na trošak jedinice lokalne 
samouprave. 
 
VIII- ČIŠĆENJE ZAHODSKIH JAMA I 
ODVOZ FEKALIJA 
 

Članak 22. 
Čišćenje i pražnjenje septičkih jama 

pneumatskim strojem može se vršiti tijekom 
cijeloga dana i noći, a bez takva stroja samo od 
20 do 06 sati. 
 
Odvoz fekalija može se vršiti samo u potpuno 
zatvorenoj posudi (cisterni) tako da se fekalija ne 
prosipa po javnim površinama prilikom 
prijevoza. 
 
Odvoz fekalija vrši se na mjesto koje je određeno 
od strane Jedinstvenoga upravnog odjela Grada 
Iloka. 
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IX- MJERE ZA PROVOĐENJE 
KOMUNALNOG REDA 

 
Članak 23. 

Za provođenje komunalnog reda Grad Ilok 
ustrojava Komunalno redarstvo. 
 
Fizičke i pravne osobe obavještavaju Komunalno 
redarstvo o povredama komunalnog reda i potrebi 
djelovanja komunalnih redara za provođenje 
komunalnog reda. 
 

Članak 24. 
Komunalni redar je ovlašten za provođenje 

ove odluke te može: 
- rješenjem narediti pravnim ili fizičkim 

osobama radnje za uspostavljanje 
komunalnog reda. 

- izricati i naplaćivati novčane mandatne 
kazne, 

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka. 
 
Izricanje i naplata novčanih kazni te pokretanje 
prekršajnog postupka provodi se sukladno 
odredbama članka 31., 33. i 111. Prekršajnog 
zakona (Narodne novine broj 107/07). 
 

Članak 25. 
Protiv rješenja komunalnog redara, u roku od 

15 dana od primitka, može se izjaviti žalba 
upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije 
nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. 
 
Žalba iz stavka 1. ne odgađa izvršenje rješenja. 
 

Članak 26. 
Pravne i fizičke osobe su obvezne omogućiti 
nesmetan rad i nadzor komunalnom redaru. 
 
U slučaju nepostupanja po rješenju, odnosno u 
slučaju neizvršavanja potrebitih radnji u cilju 
uspostave komunalnog reda, komunalni redar je 
ovlašten organizirati poduzimanje radnje na 
trošak obveznika.  
 
X - KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 27. 
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna 

do 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna 
osoba: 
- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka 
poslove oslika fasadu zgrade  u reklamne 
svrhe (članak 5. Odluke), 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka 
reklamira zvučnim signalima (članak 5. 
Odluke), 

- ako bez odbrenja ili protivno odobrenju 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka 
postavlja pokretne  stvari na javnim 
površinama (članak 6. stavak 1. Odluke), 

- ako koristi javne površine, objekte i uređaje 
na istima protivno njihovoj namjeni, te iste 
oštećuje, onečišćava ili uništava (članak 10. 
Odluke), 

- ako dotrajala vozila, plovila, uređaje ili 
njihove dijelove, te druge predmete koji čine 
glomazni otpad ostavi na javnoj površini 
(članak 11. Odluke), 

- ako se ne pridržava odredbi  iz članka 11 
stavak 2. ove Odluke, 

- ako neovlašteno prenamjeni zelenu površinu 
(članak 12. stavak 1. poredak 11.), 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka 
ukloni drveće, grmlje ili druge nasade s 
javne površine (članak 12. stavak 2. Odluke) 

- ako odloži građevinski materijal na javnu 
površinu, postavi skelu na javnu površinu ili 
prekopa javnu površinu bez odobrenja ili 
protivno odobrenju Jedistvenog upravnog 
odjela Grada Iloka (članak 14. Odluke), 

- ako organizira prigodnu manifestaciju ili 
skup te ako ne očisti korištenu javnu 
površinu i prilaz sukladno rješenju (članak 
16. Odluke), 

- ako ne osigura dovoljan broj posuda za 
komunalni otpad (članak 17. stavak 1. 
Odluke), 

- ako posude za komunalni otpad ne postavi 
prema utvrđenom rasporedu (članak 17. 
stavak 2. Odluke), 

- ako posude za komunalni otpad ne održava 
čistima i urednima ili ne vrši pranje istih 
najmanje jednaput mjesečno u ljetnim 
mjesecima, a u preostalom dijelu godine 
jedanput u dva mjeseca (članak 17. stavak 3. 
Odluke), 

- ako posude za komunalni otpad ili oštećuje 
okolne objekte i uređaje (članak 17. stavak 
4.). 

- ako se ne pridržava odredbi iz članka 22  ove 
Odluke. 

 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog  članka kaznit će 

se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička 
osoba novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn 
do 500,00kn. 
 

Članak 28. 
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 

1.500,00 kn kaznit će se pravna osoba za učinjeni 
prekršaj: 
- ako ne ukloni led i snijeg na pješačkom 

prolazu u širini zgrade ili poslovnog prostora 
na način da se osigura i nesmetan prolaz  
pješacima (članak 19. odluke), 

- ako loži vatru, potpaljuje stabla ili grmlje na 
zelenim površinama (članak 12.stavak 1. 
podredak 6.). 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn do 

300,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna 
osoba u pravnoj osobi i fizička osoba za prekršaj 
iz stavka l. ovog članka. 
 

Članak 29. 
Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 kn 

kaznit će se na mjestu učinjenog prekršaja 
odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba 
za prekršaj: 
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- ako oštećuje ukrasno i samoniklo bilje, 
drveće i grmlje (članak 12. stavak 1. 
podredak l. Odluke), 

- ako skuplja i odnosi panjeve, trupce, granje 
ili koru sa zelenih površina (članak 12. 
stavak 1. podredak 2. Odluke), 

- ako kopa i odvozi zemlju, humus, pijesak, 
kamenje i drugi materijal sa zelenih površina 
(članak 12. stavak 1. podredak 3. Odluke), 

- ako oštećuje ili ruši stabla i grmlje vozilom 
(članak 12. stavak 1. podredak 4. Odluke), 

- ako oštećuje stabla, grmlje i zelene površine 
raznim materijalima pri gradnji, kod 
istovarivanja i dopreme građevinskog 
materijala, drva, ugljena, robe ili drugih 
stvari (članak 12. stavak 1. podredak 7. 
Odluke), 

- ako vozi bicikl ili druga vozila, parkira i 
zaustavlja vozila unutar zelenih površina 
(članak 12. stavak 1. podredak  7. Odluke), 

- ako upotrebljava površine određene za igru i 
koristi sprave za igru djece protivno njihovoj 
namjeni (članak 12.stavak 1. podredak 8. 
Odluke), 

- ako oštećuje i bere nisko raslinje i cvijeće 
(članak 12. stavak 1. podredak 11. Odluke), 

- ako pušta na javne površine  životinje bez 
nadzora vlasnika (članak 13. stavak 3. 
Odluke), 

- ako ne očisti javnu površinu kada je 
onečišćena otpacima životinje kojoj je 
vlasnik  (članak 13. stavak 4. Odluke), 

- ako privremeno zaposjedne javnu površinu 
radi istovara drva, ugljena i sličnog 
materijala, za cijepanje ili piljenje drva te 
istu ne oslobodi u roku od 24 sata (članak 
15. stavak 1. Odluke), 

- ako privemeno zaposjedne javnu površinu 
radi utovara i istovara robe, te odložene 
stvari odmah ne ukloni (članak 15. stavak 2. 
Odluke), 

- ako komunalni otpad ne odloži u za to 
određene posude na način da isti odloži u 
zatvorenim plastičnim vrećicama (članak 18. 
stavak 1. Odluke), 

- ako odloži komunalni otpad na način da se 
isti rasipa (članak 18. stavak 1. Odluke), 

- ako pri odlaganju komunalnog otpada 
posudu ne zatvori poklopcem (članak 18. 
stavak 2. Odluke), 

- ako odloži otpad pored posuda za otpad 
(članak 18. stavak 2. Odluke), 

- ako premješta ili oštećuje posudu 
namijenjenu odlaganju komunalnog otpada 
(članak 18.stavak 2. Odluke). 

 
Članak 30. 

Gradsko vijeće Grada Iloka određuje posebne 
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo 
ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. 
 
Pod agrotehničkim mjerama iz stavka 1. smatraju 
se: zaštita od erozije, sprečavanje 
zakorovljenosti, zabrana, odnosno obveza uzgoja 
pojedinih vrsta bilja na određenom području, 

suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, korištenje i 
uništavanje biljnih otpadaka. 
 

Članak 31. 
Gradsko vijeće grada Iloka propisuje mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a 
osobito: održavanje živica i međa, održavanje 
poljskih puteva, uređivanje i održavanje kanala, 
sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te 
sadnju i održavanje vjetrobranih pojasa. 
 
Gradonačelnik Grada Iloka dužan je dostaviti 
nadležnom ministarstvu podatke o primjeni 
propisanih mjera iz stavka 1. ovog članka, i to do 
31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu 
godinu. 
 

Članak 32. 
Nadležna tijela Grada Iloka dužna su nadzirati 

provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina iz članaka 30. i 31. ove 
Odluke. 
 
Poslove iz članka 1. ovoga članka obavljaju 
poljoprivredni redari, koji, pored općih uvjeta za 
prijam u službu, moraju imati najmanje srednju 
stručnu spremu poljoprivredne struke. 
 
Obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka 
Grad Ilok može organizirati zajednički s drugim 
jedinicama lokalne samouprave. 
 
O utvrđenom stanju i poduzetim mjerama Grad 
Ilok je dužan redovito izvještavati lokalnu 
poljoprivrednu inspekciju. 
 
XI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 33. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnom redu Grada Iloka, 
(„Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 5/02). 
 

Članak 34. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 363-01/09-01/75 
URBROJ:  2196/02-02-09-01 
Ilok, 22. srpnja 2009. godine 
            

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
  

 
 
 Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09), članka 34. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 10/97 i 107/07) 
te članka 22. Statuta Dječjeg vrtića 
„Crvenkapica“ Ilok; Gradsko vijeće Grada Iloka 
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na svojoj 3. sjednici održanoj 22. srpnja 2009. 
godine donosi: 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Upravnog vijeća Vrtića 

 
Članak 1. 

Budući da 29. rujna 2009. godine ističe 
četvorogodišnji mandat članovima Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok, za nove 
članove imenuju se: 

1. Željka Kovčalija 
2. Željka Janić 
3. Nikola Lujić 

 
Članak 2. 

 Zaključak stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 601-01/09-01/02 
URBROJ: 2196/02-02-09-02 
Ilok, 22. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
 
 
 
 Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09), članka 37. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 10/97 i 107/07) 
te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića 
„Crvenkapica“ Ilok; Gradsko vijeće grada Iloka 
na svojoj 3. sjednici održanoj 22. srpnja 2009. 
godine donosi. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti za imenovanje 

ravnatelja Vrtića 
 

Članak 1. 
Daje se suglasnost na prijedlog Upravnog 

vijeća za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića 
„Crvenkapica“ Ilok, čime se za tu funkciju 
određuje Dragica Groznica iz Iloka, J.J. 
Strossmayera 35, JMBG 2811954308206. 

 
Članak 2. 

 Zaključak stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 601-01/09-01/01 
URBROJ: 2196/02-02-09-02 
Ilok, 22. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA: 
Vlado Rotim 

 
 
 
 

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 174/04, izmjenama i dopunama 
79/07 i 38/09.) i članka 5. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite 
i spašavanja („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 40/08. i 44/08.) i članka 28. 
Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/06, 
06/06 i 05/07.) Gradsko vijeće Grada Iloka na 3. 
Sjednici održanoj 22. srpnja 2009. godine, donosi 

 
R  J  E  Š  E  NJ  E 

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
 

I. 
Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Grada 

Iloka (u daljnjem tekstu: Stožer) za obavljanje 
poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. 
alineje 11 Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske broj: 33/01, 66/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07, 125/08 
i 36/09.), u dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu 
te posebno radi usklađivanja priprema i 
usmjeravanje aktivnosti snaga civilne zaštite u 
zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih 
dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, 
tehničko-tehnoloških nesreća, većih posljedica od 
terorizma i ratnih razaranja. 

Stožer je stručno, operativno i koordinativno 
tijelo za pripremu akcija u slučaju većih nesreća i 
katastrofa kojima rukovodi Gradonačelnik. 

 
II. 

Stožer se, suglasno članku 4. stavak 1. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik), aktivira kada se proglasi stanje 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 
 

III. 
Sukladno članku 5. Pravilnika članovi Stožera 

po dužnosti su: 
1. Zamjenik gradonačelnika – Darko 

Prskalo, zapovjednik Stožera ZiS 
2. Predstavnik Odjela za preventivu, 

planiranje i nadzor – Tomislav 
Dujmić, član 

3. Zapovjednik JVP – Ivo Bošnjak, član 
4. Predstavnik nadležne policijske 

uprave ili postaje – Ivan Groznica, 
član 

5. Zlatko Drinovac, član 
 

IV. 
U Stožer zaštite i spašavanja se još imenuju: 

 
6. Vilim Čuljak, za člana 
7. Ivan Grgić, za člana 
8. Bruno Čavar, za člana 
9. Ivica Prskalo, za člana 
10. Blaženka Rašić, za člana 
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V. 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za 

Stožer obavljat će Jedinstveni upravni odjel 
Grada. 

 
VI. 

Donošenjem ovog Rješenja, prestat će važiti 
Rješenje KLASA: 810-01/09-01/08; URBRO: 
2196/02-02-09-2 od 30. lipnja 2008. godine. 

 
VII. 

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

 
KLASA: 810-01/09-01/08 
URBROJ:  2196/02-02-09-05 
Ilok, 22. srpnja 2009.godine  

                                                                      
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Vlado Rotim 
 

                                                                             
 

 
 

GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA  

          
 Na temelju članka 40. Statuta Grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09) Gradonačelnik Grada Iloka 
donosi: 
 

ODLUKU 
o imenovanju osobe za nadzor  

 
Članak 1. 

 Grad Ilok za nadgledanje izvršenja Ugovora o 
financiranju sanacije cestovne infrastrukture, 
sklopljenoga s „Komunalijama“ d.o.o., u Iloku, 
17. srpnja 2009. godine, KLASA: 361-01/09-
01/10 URBROJ: 2196/02-05-09-7; imenuje 
IVANA KLASANOVIĆA. 
 

Članak 2. 
 Osoba iz članka 1. zaposlena je u 
Jedinstvenome upravnom odjelu Grada Iloka. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 361-01/09-01/10 
URBROJ: 2196/02-01-09-08 
Ilok, 27. srpnja 2009. godine 
 

GRADONAČELNIK 
Miroslav Janić, dipl. krim. 

 
 

                     
G 

 Na temelju članka 40. i članka 44. Statuta 
grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-
srijemske županije broj: 10/09) Gradonačelnik 
Grada Iloka donosi: 
 

ODLUKU 
o osnivanju savjetničkoga tima  

 

 
Članak 1. 

Gradonačelnik Grada Iloka ima pravo 
imenovati stručne savjetnike za područja: 

1. komunalne djelatnosti, 
2. financijski poslovi, 
3. gospodarstvo i poljoprivreda. 

 
Članak 2. 

 Gradonačelnik Grada Iloka može, prema 
potrebi i vlastitom nahođenju, imenovati  
 
savjetnike i za druga područja (resore), ali 
ukupan broj savjetnika ne smije biti veći od pet. 
 

Članak 3. 
 Naknada za obavljanje poslova savjetnika 
iznosi 2.000,00 kuna na mjesec (neto). 

 
Članak 4. 

 Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 023-05/09-01/01 
URBROJ: 2196/02-01-09-01 
Ilok, 21. srpnja 2009. godine 
 

GRADONAČELNIK 
Miroslav Janić, dipl. krim. 

 

 
                  
 Na temelju članka 40. i članka 44. Statuta 
grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-
srijemske županije broj: 10/09) Gradonačelnik 
Grada Iloka donosi: 
 

ODLUKU 
o imenovanju savjetnika  

 
Članak 1. 

Gradonačelnik Grada Iloka u svoj tim 
savjetnika imenuje: 
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- za resor komunalnih djelatnosti – Zlatko 
Drinovac. 

 
Članak 2. 

 Savjetnik će za svoj rad primati naknadu u 
iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno (u neto 
iznosu). 
 

Članak 3. 
Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 023-05/09-01/01 
URBROJ: 2196/02-01-09/02 
Ilok, 21. srpnja 2009. godine 
 

     GRADONAČELNIK 
Miroslav Janić, dipl. krim. 

             
 
 
 
 Na temelju članka 40. Statuta grada Iloka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/09) Gradonačelnik Grada Iloka 
donosi: 
 

ODLUKU 
o ustupanju investitorskih prava  

 
Članak 1. 

 Grad Ilok ustupa „Komunalijama“ d.o.o., J. 
Benešića 49, Ilok, prava i obveze za sanaciju 
cestovne infrastrukture Grada Iloka. 

 
Članak 2. 

Prihvaća se ugovor s „Komunalijama“ d.o.o. o 
ustupanju investitorskih prava sanacije cestovne 
infrastrukture Grada Iloka, za koju je potreba 
nastala uslijed izgradnje kanalizacije. 
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 340-03/09-01/06 
URBROJ: 2196/02-01-09-01 
Ilok, 16. srpnja 2009. godine 

 
     GRADONAČELNIK 

Miroslav Janić, dipl. krim. 
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 35. 
točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08 i 
36/09) i članka 26. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko  - srijemske 
županije broj: 4/95., 6/99., 9/01. i 11/06.), 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 3. 
sjednici održanoj dana 9. srpnja 2009. godine, 
donosi: 
 

STATUT  
OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 

 
I.  OPĆE ODREDBE 

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

Članak 2. 
 Općina Andrijaševci je jedinica lokalne 
samouprave.  
 Općina Andrijaševci obuhvaća područje naselja 
Rokovci i Andrijaševci. 
 Granice Općine Andrijaševci mogu se mijenjati 
na način i po postupku propisanom  zakonom. 
 

Članak 3. 
 Općina Andrijaševci je pravna osoba. 
 Sjedište Općine Andrijaševci je u Rokovcima , 
ulica Vinkovaćka 6. 
 
II. OBILJEŽJA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
 

Članak 4. 
 Općina Andrijaševci ima grb i zastavu. 
 Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja 
se Općina Andrijaševci i izražava pripadnost 
općini Andrijaševci.  
 Način uporabe i zaštita obilježja Općine 
Andrijaševci utvrđuje se posebnom odlukom  
načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom . 
 

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

 

 
Članak 6. 

 Zastava Općine Andrijaševci je  jednobojna, 
crvene boje dimenzija omjera dužine i širine 
 2 : 1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na 
sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine 
Andrijaševci obrubljen zlatnom trakom. 

 
Članak 7. 

 Općina Andrijaševci ima 3 pečata. 
Jedan pečat Općinskog vijeća, veličine 38 mm. s 
rednim brojem 1. 
 Jedan pečat Općinskog načelnika, veličine 38 
mm. s rednim brojem 1. 
 Jedan pečat Općinskog načelnika, veličine 25 
mm. s rednim brojem 1. 
 Pečati se izrađuju sukladno Pravilniku za 
primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom 
Republike Hrvatske. 
  

Članak 8. 
 Općina  Andrijaševci ima Dan Općine 
Andrijaševci. 
 Datum dana Općine Andrijaševci odredit će 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci posebnom 
odlukom.  
 
 III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 9. 
 Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine Andrijaševci, 
a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, 
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 
usmjerene. 
  

Članak 10. 
 Javna priznanja Općine Andrijaševci su: 

1. Počasni građanin Općine Andrijaševci  
2. Nagrada Općine Andrijaševci za 

životno djelo 
3. Zahvalnica Općine Andrijaševci 

 
Članak 11. 

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

Članak 12. 
 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina Andrijaševci uspostavlja i održava 
suradnju s drugim jedinicama lokalne  
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samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 
zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 13. 
 Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma 
(ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji 
sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, 
kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes 
za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za 
njezino razvijanje.  
 Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 14. 
 Sporazum  o suradnji Općine Andrijaševci i 
Općine ili grada druge države objavljuje se u 
službenom glasilu županije. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 15. 
 Općina Andrijaševci 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 
Andrijaševci. 
 

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

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko 

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

šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje 

prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu 

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

posebnim zakonima. 
 

 Općina Andrijaševci obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti 
iz stavka 1. ovog članka. 
 Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije 
se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 
Članak 17. 

 Općina Andrijaševci može organizirati 
obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovog 

Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom. 
 Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje se zaključuje sporazum o 
zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 
uređuju  međusobni odnosi u obavljanju 
zajedničkih poslova. 
 

Članak 18. 
 Općinsko vijeće Općine Andrijaševci, može 
posebnom odlukom pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je 
obavljanje od šireg interesa za građane na 
području više jedinica lokalne samouprave 
prenijeti na  županiju Vukovarsko - srijemsku, u 
skladu sa njezinim  Statutom. 
 
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

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

Članak 20 . 
 Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine 
Andrijašveci, o prijedlogu općeg akta, radi 
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o 
promjeni područja Općine kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom. 
 Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
referenduma  iz stavka 1. ovog članka može 
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, 
polovina mjesnih odbora na području Općine i 
20% birača upisanih u  popis birača Općine. 
 

Članak 21. 
 Referendum se može raspisati radi razrješenja 
načelnika i njegovog zamjenika u slučaju: 

- kada krše ili ne izvršavaju 
odluke Općinskog vijeća, 

- kada svojim radom prouzroče 
Općini Andrijaševci znatnu 
materijalnu štetu odnosno 
štetu u iznosu od 1% od 
proračuna Općine 
Andrijaševci u tekućoj godini 
(napomena: za jedinice 
lokalne samouprave u kojima 
1% od proračuna iznosi preko 
500.000 kuna tada je znatna 
materijalna šteta, šteta u 
iznosu od 500.000 kuna i 
više).  
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   Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika. 
 Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju 
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može 
dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine 
Andrijaševci. Prijedlog mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od birača. 
 Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum 
o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika 
prije proteka roka od 6 mjeseci od početka 
mandata načelnika i njegovog zamjenika. 
 Ako na referendumu nije donesena odluka o 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi 
referendum se ne smije raspisati prije proteka 
roka od 12 mjeseci od dana održavanja 
prethodnog referenduma. 
 

Članak 22. 
 Općinsko  vijeće je dužno razmotriti podneseni 
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije 
u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga. 
 Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za 
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali 
birači sukladno članku 21. stavku 3. Statuta, 
Općinsko vijeće je dužno  dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca 
od prijema prijedloga.  
 

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

Članak 24. 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 
koji imaju prebivalište na području Općine 
Andrijaševci,  odnosno na području za koje se 
raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 
 

Članak 25. 
 Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz 
članka 20. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko 
vijeće. 

Članak 26. 
 Postupak provođenja referenduma i odluke 
donijete na referendumu podliježu nadzoru  
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje 
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu.  
 

Članak 27. 
 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  

 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
članka može dati jedna trećina vijećnika 
Općinskog vijeća i načelnik. 
 Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
zaprimanja prijedloga. 
 Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba 
dostaviti. 
 

Članak 28. 
 Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Općinskog vijeća. 
 Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana. 
 Izjašnjavanje građana na zboru građana je 
javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 
 

Članak 29. 
 Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis 
birača Općine. 
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca 
od prijema prijedloga. 
 

Članak 30. 
 Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine 
Andrijaševci,  kao i na rad njegovih upravnih 
tijela, 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 Andrijaševci, 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, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za 
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima 
elektroničke komunikacije. 
 

VII. TIJELA  OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
 

Članak 31. 
 Tijela Općine Andrijaševci su Općinsko vijeće i  
Načelnik. 
 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 32. 
 Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana 
i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i 
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akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i 
druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i 
ovim Statutom. 
 Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
načelnika. 
 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 33. 
 Općinsko vijeće donosi: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik o radu, 
- odluku o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu 
Općine, 

- proračun i odluku o izvršenju 
proračuna, 

- godišnje izvješće o izvršenju 
proračuna, 

- odluku o privremenom 
financiranju 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina Općine 
Andrijaševci, čija ukupna 
vrijednost   prelazi 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, 
odnosno čija je pojedinačna 
vrijednost veća  od 1.000.000 
kuna), 

- odluku o promjeni granice 
Općine Andrijaševci uz 
obvezu raspisivanja 
referenduma, 

- 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,   

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

- odlučuje o pokroviteljstvu, 
- 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 
Andrijaševci. O preuzetom pokroviteljstvu 
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj 
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
 

Članak 34. 
 Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i 
drugog  potpredsjednika koji se biraju većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća. 
 Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća 
počasna je i za to obnašatelji funkcije ne primaju 
plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo 
na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 35. 
 Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće 
- saziva i organizira, te 

predsjedava sjednicama 
Općinskog vijeća,  

- predlaže dnevni red 
Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani 
postupak, 

- brine o postupku donošenja 
odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici 
Općinskog vijeća, 

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

donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog 

vijeća i Načelnika, 
- brine se o zaštiti prava 

vijećnika, 
- obavlja i druge poslove 

određene zakonom i 
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Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 36. 

 U odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća 
istog zamjenjuju potpredsjednici. 
 

Članak 37. 
 Općinsko vijeće čini 13 vijećnika. 

 
Članak 38. 

 Članovi Općinskog vijeća se biraju na naćin i 
po postupku utvrđenim zakonom.. 
 

Članak 39. 
 Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri 
godine. 
 Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i 
za to vijećnik ne prima plaću. 
 Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u 
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 
 

Članak 40. 
 Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena 
na koji je izabran: 

- ako podnese ostavku koja je 
zaprimljena najkasnije tri dana 
prije zakazanog održavanja 
sjednice Općinskog vijeća i 
ovjerena kod javnog bilježnika 
najranije osam dana prije 
podnošenja iste, 

- ako mu je pravomoćnom 
sudskom odlukom oduzeta 
odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 

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

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

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

- smrću. 
 

Članak 41. 
 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. 
 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 42. 
 Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama 
Općinskog vijeća 

- raspravljati i glasovati o 
svakom pitanju koje je na 
dnevnom redu sjednice 
Općinskog vijeća 

- predlagati vijeću donošenje 
akata, podnositi prijedloge 
akata i podnositi amandmane 
na prijedloge akata 

- postavljati pitanja iz 
djelokruga rada Općinskog 
vijeća, 

- postavljati pitanja načelniku i 
zamjeniku načelnika, 

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

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

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

 
 Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti 
za glasovanje u radu Općinskog vijeća. 
 Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji 
su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim 
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja 
dužnosti vijećnika. 
 Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća.  

 
Članak 43. 

 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. 
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1.1.  RADNA TIJELA 
 

Članak 44. 
 Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Komisija za izbor i 
imenovanja, 

- Komisija za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost, 

- Mandatna komisija 

 
Članak 45. 

 Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 
- izbor i razrješenje 

predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Općinskog vijeća, 

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

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

 
Članak 46. 

 Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i 
Poslovnik Općinskog vijeća, 

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

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

- obavlja i druge poslove 
određene ovim Statutom 

 
Članak 47. 

 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 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. NAČELNIK 
 

Članak 49. 
 Načelnik zastupa Općinu Andrijaševci i nositelj 
je izvršne vlasti Općine Andrijaševci. 
 Mandat načelnika traje  četiri godine 
 U obavljaju izvršne vlasti načelnik: 

- priprema prijedloge općih 
akata, 

- izvršava i osigurava 
izvršavanje općih akata 
Općinskog  vijeća 

- utvrđuje prijedlog proračuna 
Općine Andrijaševci i 
izvršenje proračuna, 

- upravlja nekretninama, 
pokretninama i imovinskim 
pravima u vlasništvu Općine 
Andrijaševci u skladu sa 
zakonom, ovim Statutom i 
općim aktom Općinskog 
vijeća, 

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

- upravlja prihodima i 
rashodima Općine 
Andrijaševci 
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- upravlja raspoloživim 
novčanim sredstvima na 
računu proračuna Općine 
Andrijaševci, 

- 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 Andrijaševci, 

- donosi pravilnik o unutarnjem 
redu za upravna tijela Općine, 

- imenuje i razrješava 
pročelnike upravnih tijela, 

- imenuje i razrješava 
unutarnjeg revizora, 

- utvrđuje plan prijema u službu 
u upravna tijela Općine, 

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

- može povjeriti izradu 
urbanističkih planova uređenja 
i obavljanja drugih poslova 
prostornog uređenja Zavodu 
za prostorno uređenje velikog 
grada, 

- razmatra i utvrđuje konačni 
prijedlog prostornog plana, 

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

- imenuje i razrješava 
upravitelja vlastitog pogona, 

- donosi odluku o 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, 

- 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, 

- utvrđuje uvjete, mjerila i 
postupak za određivanje reda 
prvenstva za kupnju stana iz 
programa društveno poticane 
stanogradnje, 

- 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, 

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

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

Članak 50. 
 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. 
  Načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. 
ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-
prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
  Općinsko vijeće može, pored izvješća iz 
stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 
  Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži 
veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka 
zahtjeva. 
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  Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju. 
 

Članak 52. 
 Načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od 
primjene opći akt Općinskog 
vijeća, ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, te zatražiti od 
Općinskog vijeća da u roku od 
15 dana otkloni uočene 
nedostatke. Ako Općinsko 
vijeće to ne učini, načelnik je 
dužan u roku od osam dana o 
tome obavijestiti  predstojnika 
ureda državne uprave u 
županiji Vukovarsko - 
srijemskoj, te čelnika 
središnjeg tijela državne 
uprave ovlaštenog za nadzor 
nad zakonitošću rada tijela 
jedinica lokalne samouprave, 

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

 
Članak 53. 

 Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje 
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. 
   

Članak 54. 
 Načelnik može obavljanje određenih poslova iz 
svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time 
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. 
 Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. 
ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika. 
 

Članak 55. 
 Načelnik i zamjenik načelnika odlučuju hoće li 
dužnost obavljaju profesionalno. 
 Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku 
od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 
pisanu obavijest nadležnoj službi u općini o tome 
da li će dužnost obnašati profesionalno.. 
 

Članak 56. 
 Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat 
prestaje po sili zakona: 

- danom podnošenja ostavke, 
- danom pravomoćnosti odluke 

o oduzimanju poslovne 
sposobnosti, 

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

- danom pravomoćnosti sudske 
presude kojom je osuđen radi 
počinjenja kaznenog djela 
protiv slobode i prava čovjeka 
i građanina, Republike 
Hrvatske i vrijednosti 
zaštićenih međunarodnim 
pravom, 

- danom odjave prebivališta s 
područja jedinice, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

- smrću. 
 
 Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava 
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata 
načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora 
za novog načelnika. 
 Ako  mandat načelnika prestaje u godini u kojoj 
se održavaju redovni izbori, a prije njihovog 
održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata 
obavlja zamjenik načelnika. 
 

Članak 57. 
 Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti 
u slučajevima i u postupku propisanom člankom 
21. ovog Statuta. 
 Ako na referendumu bude donesena odluka o 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika. 
 
VIII. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 58. 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine Andrijaševci, utvrđenih 
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova 
državne uprave koji su zakonom prenijeti na 
općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel 
Općine. 
 Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća. 
 Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli 
i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela). 
 Upravnim tijelom upravlja pročelnik, kojeg na 
temelju javnog natječaja imenuje načelnik. 
 

Članak 59. 
 Upravno tijelo u oblastima za koje je ustrojeno 
i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom 
odlukom, neposredno izvršava i nadzire 
provođenje općih i pojedinačnih akata tijela 
Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta 
poduzima propisane mjere.  
 

Članak 60. 
 Upravno tijelo samostalno je u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 
odgovorno je načelniku. 
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Članak 61. 
 Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se 
u Proračunu Općine Andrijaševci, Državnom 
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa 
zakonom. 
 
IX. JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 62. 

 Općina Andrijaševci, u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 
građana na području komunalnih, društvenih i 
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno 
da se obavljaju kao javna služba.  
 

Članak 63. 
 Općina Andrijaševci osigurava obavljanje  
djelatnosti iz članka 62. ovog Statuta osnivanjem 
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih 
pravnih osoba i vlastitih pogona. 
 U trgovačkim društvima u kojima Općina 
Andrijaševci ima udjele ili dionice načelnik je 
član skupštine društva, nadzornog odbora ili 
upravnog vijeća. 
 Obavljanje određenih djelatnosti Općina 
Andrijaševci može povjeriti  drugim pravnim i 
fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji. 
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 64. 
 Na području Općine Andrijaševci mogu se 
osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne 
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim 
poslovima.  
 Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja 
ili više međusobno povezanih manjih naselja ili 
za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 
cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje 
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 65. 
 Područje i granice mjesnih odbora određuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća . 
 

Članak 66. 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10 % građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, organizacije i udruženja 
građana, te načelnik. 
 U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 
daju građani ili njihove organizacije i udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 
načelniku. 
 

Članak 67. 
 Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka 
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na 
način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim 
Statutom.  

 Ukoliko 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 načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga. 
 

Članak 68. 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
navode se podaci o predlagatelju, području i 
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci 
i izvori financiranja mjesnog odbora. 

 
Članak 69. 

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

Članak 70. 
 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 vijeća mjesnog uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 
izbor članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave. 

 
Članak 71. 

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

Članak 72. 
 Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5 do 7 članova. 
 Broj članova vijeća mjesnog odbora se 
određuje prema broju stanovnika na području 
mjesnog odbora. 
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran 
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života 
koji ima prebivalište na području mjesnog 
odbora. 
 

Članak 73. 
 Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća 
iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od 
četiri godine. 
 Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 
svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  

 
Članak 74. 

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

Članak 75. 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o 
uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem 
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, vođenju brige o poboljšavanju  
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih 
lokalnih potreba na svom području. 

 
Članak 76. 

 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 77. 
 Prihode mjesnog odbora čine prihodi od 
pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te 
prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko 
vijeće. 
 

Članak 78. 
 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja, može sazivati zborove građana. 
 Zbor građana može se sazvati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora 
ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće. 
 

Članak 79. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora  obavlja upravno tijelo Općine 
na način propisan općim aktom kojim se uređuje 
ustrojstvo i način rada upravnog tijela Općine. 
 

Članak 80. 
 Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 
mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora 
i načelnik. 
 O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za 
koje se traži  promjena područja. 
 

Članak 81. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja načelnik.  
 Načelnik  može u postupku provođenja nadzora 
nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti 
vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši 
odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i 
ne izvršava povjerene mu poslove. 
  

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
ANDRIJAŠEVCI 
 

Članak 82. 
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 
prava koja pripadaju Općini Andrijaševci, čine 
imovinu Općine Andrijaševci. 
 

Članak 83. 
 Imovinom Općine upravljaju: Načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog 
Statuta pažnjom dobrog domaćina. 
 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 84. 
 Općina Andrijaševci ima  prihode kojima u 
okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže. 
 Prihodi Općine Andrijaševci su: 

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

- prihodi od stvari u vlasništvu  
Općine i imovinskih prava, 

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

- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne, oduzeta 

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

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

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

- drugi prihodi određeni 
zakonom. 

 
Članak 85. 

 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine 
Andrijaševci,  iskazuju se u proračunu Općine 
Andrijaševci. 
 Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu. 
 Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
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Članak 86. 
 Proračun Općine Andrijaševci i Odluka o 
izvršenju proračuna donosi se za proračunsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca. 
 

Članak 87. 
 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 88. 
 Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama 
i dopunama proračuna po postupku propisnom za 
donošenje proračuna. 
 

Članak 89. 
 Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost 
korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 
 
XII. AKTI OPĆINE 

 
Članak 90. 

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

Članak 91. 
 Načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 92. 
 Radna  tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke.  

 
Članak 93. 

 Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
članka 90. ovog Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada upravnih tijela.  

 
Članak 94. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci 
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. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Vukovarsko – srijemske 
županije. 
 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 
 U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima 
su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa 
zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 95. 
 Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi 
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada 
donose se u skraćenom upravnom postupku. 
 Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o 
pravima, obvezama i interesima fizičkih i  
pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je 
Općina Andrijaševci  osnivač. 
 Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 
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 96. 
 Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog 
vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u Vukovarsko – 
srijemskoj županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu.  
 

Članak 97. 
 Detaljnije odredbe o aktima Općine 
Andrijaševci i postupku donošenja akata utvrđuje 
se Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 98. 
 Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 
objavljuju  u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko 
– srijemske županije.  
 Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana 
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa 
na snagu danom objave. 
 Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 
XIII. JAVNOST RADA 
 

Članak 99. 
 Rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine je javan. 
 Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 100. 

 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 
- javnim održavanjem sjednica, 



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

 

23

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

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
glasilu županije. 

 
 Javnost rada načelnika osigurava se: 

- održavanjem redovnih  
konferencija za medije, 

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

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
glasilu županije. 

 
 Javnost rada upravnog tijela Općine osigurava 
se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja. 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 101. 
 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće, većinom glasova svih 
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 

 Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti 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 Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko – srijemske županije broj: 4/95; 
6/99; 9/01 i 11/06. ) i zakona, uskladit će se  s 
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se 
uređuje pojedino područje u zakonom 
propisanom roku.  
   

Članak 103. 
 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko – 
srijemske županije. 
 Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko – srijemske županije broj:  4/95,  
6/99, 9/01. i 11/06.). 
 

KLASA: 012-03/09-01/01 
URBROJ: 2188/02-03/09-153 
Rokovci, 9. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavina Sokol, dr.med. 

 
  
 
 
 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 
i 36/09) i članka 26. Statuta Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske 
županije broj: 4/95., 6/99., 9/01. i 11/06.) 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci,  na 3. 
sjednici, održanoj dana 9. srpnja 2009. godine, 
donosi: 
 

P O S L O V N I K 
Općinskog vijeća 

 
I. UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

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

 
 
 
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. 
 Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u 
daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća sva prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u 
pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a 
do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor 
i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje 
odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 
vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno 
da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili 
veći broj vijećnika. 
 Nakon što je  Općinsko vijeće konstituirano, 
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 
domovino” . 

 
Članak 3. 

Nakon izvješća Mandatne komisije o 
provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.  
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 
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 “Prisežem svojom čašću da ću dužnost 
vijećnika u Općinskom vijeću Općine 
Andrijaševci obavljati savjesno i odgovorno, i da 
ću se u svom radu držati Ustava Republike 
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Andrijaševci, 
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i Općine Andrijaševci”. 
 Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju 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 i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje 
zamjenik vijećnika. 
 Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 
izabran, a kojeg odredi politička stranka. 
 Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi dviju 
ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat 
stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao 
mandat vijećnika, kojem je prestao mandat. 
 Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi 
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s 
liste. 
 Ostavka se podnosi u pisanom obliku 
Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama 
Statuta Općine Andrijaševci. 

 
Članak 5. 

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

Članak 6. 
 Prava i dužnosti vijećnika propisana su 
Statutom Općine Andrijaševci.  
 

Članak 7. 
 Pročelnik upravnog odjela dužan je vijećniku 
pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama 
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog 
vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog 
vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge 
obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne. 
 Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja 
od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika 
radnih tijela o radu tijela kojima oni 
predsjedavaju.  

 
Članak 8. 

 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 
Općinsko vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i 
stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg 
upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi 
u obavljanju funkcije vijećnika. 

 

Članak 9. 
 Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i 
Klub nezavisnih vijećnika. 
 Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 
 Klubovi vijećnika obavezni su o svom 
osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog 
vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima. 
 Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Članak 10. 

 Vijeće ima predsjednika i  2 potpredsjednika.,( 
prvog i drugog potpredsjednika). 
 Predsjednika odnosno potpredsjednike bira 
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim 
glasovanjem, na prijedlog Komisije 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 i potpredsjednika 
Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine 
Andrijaševci i ovim Poslovnikom. 

 
Članak 13. 

 Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, 
saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 
predsjednika klubova vijećnika. 
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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. Komisija za izbor i imenovanja, 
3. Komisija za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost. 
 
 Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog 
članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom 
osniva i druga radna tijela u svrhu priprema 
odluka iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu 
između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, 
stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog 
Komisije za izbor i imenovanja,  uz prethodni 
poziv političkim strankama koje imaju vijećnike 
da dostave svoje prijedloge. 
 O prijedlogu kandidata za predsjednika i 
članove radnih tijela glasuje se u cjelini.  
 

Članak 16. 
 Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva 
člana. 
 Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća  iz redova vijećnika. 
 

Članak 17. 
 Komisija za izbor i imenovanja, čine 
predsjednik i dva člana. 
 Komisija za izbor i imenovanja bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 
vijećnika Općinskog vijeća. 

 

Članak 18. 
 Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost, čine predsjednik i dva člana.  
 Predsjednik Komisije se bira iz redova 
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih 
i drugi javnih osoba. 

 

Članak 19. 
 Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, 
reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela. 
 O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog 
vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog 
vijeća i objavom na web stranici Općine 
Andrijaševci. 
 U radnim tijelima razmatraju se akti koje 
donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug 
rada radnog tijela. 
 Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i 
Općinsko vijeće. 

 

Članak 20.  
 Radna tijela Općinskog vijeća rade, odlučuju i 
donose odluke na način rada i odlučivanja 
Općinskog vijeća. 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
NAČELNIKA 
 

Članak 21. 
 Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća polažu prisegu. 
 Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 
dužnost načelnika/zamjenika Općine 
Andrijaševci obavljati savjesno i odgovorno, i da 
ću se u svom radu držati Ustava Republike 
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Andrijaševci, 
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i Općine Andrijaševci ”. 
 Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane 
prisege proziva pojedinačno načelnika i 
zamjenika, a načelnik i zamjenik nakon što je 
izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i 
izgovaraju: “Prisežem”.  
 

Članak 22. 
 Načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama 
Općinskog vijeća. 
 Načelnik određuje izvjestitelja za točke 
dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.  

 
Članak 23. 

 Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje 
u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje 
obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 
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 24. 
 O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog 
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog 
vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelje 
najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.   
 

Članak 25. 
 Način i postupak pokretanja razrješenja 
načelnika propisan je Statutom Općine 
Andrijaševci. 
 
VII. AKTI VIJEĆA 
 

Članak 26. 
  Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  
koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i 
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom 
potpisuje predsjednik Vijeća. 
 

Članak 27. 
 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. 
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Članak 28. 
 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   
 O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, 
brine se upravno tijelo koje obavlja stručne 
poslove za Općinsko vijeće. 
 

Članak 29. 
 Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi 
Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako 
je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu 
podnijeti samo određena tijela. 
 

Članak  30. 
 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. 
 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 31. 

 Postupak donošenja akta pokreće se 
prijedlogom akta. 
 Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za 
donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, 
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja 
odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se 
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 
 Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik 
može na početku rasprave podnijeti uvodno 
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje 
prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na 
snagu danom objave, dužan je posebno 
obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na 
snagu. 
 Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
 Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 
aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 
izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost. 
 

Članak 32. 
 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 33. 
 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 34. 
 Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta 
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana 
uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja 
sjednice. 
 Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu 
podnositi samo na članke obuhvaćene 
predloženim izmjenama i dopunama. 
 Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog 
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju 
akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. 
 Pravo na podnošenje amandmana imaju 
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 29. ovog 
Poslovnika. 

  
Članak 35. 

 Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim 
složi, vijećnik može podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 
 Predlagatelj akta može podnositi amandmane 
sve do zaključenja rasprave. 
 Načelnik može do zaključenja rasprave 
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada 
nije predlagatelj. 

 
Članak 36. 

  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 l. ovog članka, 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj. 
 

Članak 37. 
  O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili 
ne. 
  Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 
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Članak 38. 
  Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj 
akta, 

- ako ga je podnijela Komisija 
za Statut, Poslovnik i 
norrmativnu djelatnost i s 
njima se suglasio predlagatelj 
akta, 

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

 
Članak 39. 

  Ako konačni prijedlog akta nije podnio 
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se 
nije suglasio načelnik, se glasuje  odvojeno. 
  Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga 
akta o kojoj se odlučuje. 

 
Članak 40. 

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

Članak 41. 
  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 
30. ovog Poslovnika. 
  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 1/2 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 načelniku, ako on  nije 
predlagatelj. 
 

Članak 42. 
 

  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 43. 
  Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 
postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 
  O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog 
članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 
koje se odnose na prijedloge akata koji se donose 
u redovnom postupku. 
 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I 
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 
OPĆINE 
 

Članak 44. 
  Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju  proračuna Općine podnosi 
načelnik na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 

 
Članak 45. 

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

Članak 46.  
  Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
načelniku, zamjeniku načelnika i pročelniku 
upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog 
djelokruga rada. 
  Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili 
u  pisanom obliku posredstvom predsjednika 
Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti 
kome ga upućuje.  
  Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 
može trajati najviše pet minuta. Pravo 
postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub 
vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 
pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 
minuta.  
  Odgovori na vijećnička pitanja daju se na 
samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju 
se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati 
odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 
najviše pet minuta. 
  Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom 
može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
  Načelnik, zamjenik načelnika odnosno 
pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima. 

 

Članak 47. 
 Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, 
zamjeniku odnosno pročelniku upravnog tijela 
kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, 
precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog 
mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno 
pitanje. 
 Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu 
s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
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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 48. 
  Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 
predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, 
zamjenik načelnika odnosno pročelnik može 
predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili 
na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti 
javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u 
čiji djelokrug rada je to pitanje. 
  

Članak 49. 
  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. 
 
XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA 
 

Članak 50. 
  Načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
skladu s odredbama Statuta Općine Andrijaševci. 
 

Članak 51. 
  Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora 
biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća 
načelnika. U prijedlogu mora biti jasno 
postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o 
kojem se traži izvješće.    
 

Članak 52. 
 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 53. 

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

 
Članak 54. 

 Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće 
može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća 
pokrenuto ili  donošenjem zaključka kojim se od 

načelnika traži  izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća. 
  

Članak 55. 
 Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje 
izvješća načelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
 Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika 
nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o 
bitno podudarnom pitanju  ne može se ponovno 
postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci od dana 
kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim 
ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od 
načelnika.  

 

XII. RED NA SJEDNICI 
 

l. Sazivanje sjednice 
 

Članak 56. 
 Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća.  
 Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na 
prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 
načelnika. 
 Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red. 
 Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, 
sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana. 
 Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 

 
Članak 57. 

 Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a 
samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi 
način. 
  Poziv za sjednicu sa materijalima koji se 
odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se 
vijećnicima  5 dana prije održavanja sjednice. 
Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se 
može skratiti. 
  O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 
kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog 
vijeća. 
  Materijali za sjednicu Općinskog vijeća 
dostavljaju se vijećnicima, načelniku, 
zamjenicima načelnika, pročelniku upravnog 
odjela, vijećima mjesnog odbora na području 
Općine Andrijaševci, političkim strankama koje 
imaju vijećnike u Općinskom vijeću. 

 

2. Dnevni red 
 

Članak 58. 
  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. 
   

Članak 59. 
 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 60. 
  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 61. 
 Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način 
propisan člankom 30. ovog Poslovnika prije 
proteka roka od 6 mjeseci od dana odlučivanja 
Općinskog  vijeća o dnevnom redu. 
 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje 
 

Članak 62. 
 Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti   prvi potpredsjednik.   

 

Članak 63. 
 Sjednice Općinskog vijeća su javne i istoj mogu 
nazočiti mještani i gosti 
 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 64. 

 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 65. 
 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 66. 

 Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti 
da govornik o istoj temi može govoriti samo 
jedanput. 
 Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje pet minuta. 
 Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti 
i dulje. 
 Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji 
su se prijavili za govor u skladu s člankom 46. 
ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i 
tada mogu govoriti još najviše tri minute, 
neovisno o tome da li su ranije govorili o toj 
temi. 

 
4. Tijek sjednice 

 
Članak 67. 

 Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika.  



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

 

30

 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 ½ prisutnih vijećnika. 
 Predsjednik Općinskog vijeća je ovlašten kada 
ocjeni da za to postoje opravdani razlozi 
prekinuti sjednicu i zakazati nastavak iste za 
određeni dan i sat. 
 O nastavku sjednice posebno se obavještavaju 
samo vijećnici koji nisu bili nazočni na 
prekinutoj sjednici. 

 
5. Odlučivanje 

 

Članak 68. 
 Za donošenje akata na sjednici Općinskog 
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, 
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom 
drugačije određeno. 
 

Članak 69. 
 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 razrješenju 
načelnika i njegovog 
zamjenika 

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

 
6. Glasovanje 

 
Članak 70. 

 Glasovanje na sjednici je javno. 
 Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
 Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
 Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način 
da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 

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

Članak 71. 
 Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultat glasovanja. 
 Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 
 

Članak 72. 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, 
oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 
 Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena 
kandidata. 
 Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”. 
 Glasačke listiće priprema službenik iz članka 
70. stavka 7. ovog Poslovnika. Predsjednik 
Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj 
vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog 
glasovanja. 

 

Članak 73. 
 Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku 
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja 
predaje vijećnicima glasačke listiće. 
  

Članak 74. 
 U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 
prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
 Ponovno glasovanje provodi se istim 
postupkom kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 75. 
 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 76. 
 Nakon što su svi nazočni vijećnici predali 
glasačke listiće i nakon što je predsjednik 
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje 
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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. 
 

XIII. IZBORI I IMENOVANJA 
 

Članak 77. 
 Predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i 
u postupku propisanim Statutom Općine i ovim 
Poslovnikom.  

  
Članak 78. 

 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 79. 

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

 
Članak 80. 

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

 
Članak 81. 

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

XIV ZAPISNICI 
 

Članak 82. 
 O radu sjednice vodi se zapisnik. 
 Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 
sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 
sudjelovanju u raspravi te o donesenim 
odlukama. 
 U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu. 
 Zapisnik se usvaja na narednoj sjednici 
Općinskog vijeća kao 1. točka dnevnog reda. 
 

Članak 83. 
 Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, 
prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na 
zapisnik prethodne sjednice. 
 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje 
se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 
prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća 
izmjena. 
 Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, 
smatra se usvojenim. 
 Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.  
 Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva 
upravno tijelo Općine.  

 

Članak 84. 
 Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski 
snimati, a prijepis tonske snimke sjednice čuva 
upravno tijelo Općine. 
 Upravno tijelo Općine dužno je omogućiti 
vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski 
snimak sjednice. 
 

XV JAVNOST RADA 
 

Članak 85. 
 Sjednice Općinskog Vijeća su javne. 
 Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice 
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati 
mobitel i dr.). 
 Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog 
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 
predsjednik Općinskog vijeća određuje broj 
osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 
 

Članak 86. 
 O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava 
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne 
ploče i objavom na web stranicama Općine. 
 

Članak 87. 
 Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti. 
  

Članak 88. 
 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. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 89. 
 Ovaj Poslovnik objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije i 
stupa na snagu 8 dana nakon objave.  
 Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj:  
8/02.).  
 

KLASA: 026-03/09-01/01 
URBROJ: 2188/02-03/09-153 
Rokovci, 9. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dina Rukavima Sokol, dr. med. 

 
 
 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

        
 Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 76/07) i Odluke o izradi Detaljnog 
plana uređenja Gospodarske zone „Blace“ u 
Rokovcima („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 7/09), općinski načelnik 
Općine Andrijaševci objavljuje:  
        

JAVNU RASPRAVU 
O utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana 
uređenja Gospodarske zone  „ B l a c e “  

u Rokovcima 
 
  Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga 
Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone 
„Blace“ u Rokovcima trajat će od 20.08.2009. do 
20.09.2009. godine. Za vrijeme trajanja javne 
rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je 
javni uvid u prijedlog Detaljnog plana uređenja 
Gospodarske zone „Blace“ u prostorijama Općine 
Andrijaševci u Rokovcima Vinkovačka 6 svaki 
radni dan od 8:00 do 15:00 sati.                                          
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički 
dijelovi te Sažetak za javnost Plana. 

 
1. U vrijeme trajanja javne rasprave 

organizira se javno izlaganje za 
građanstvo i udruge građana, mjesne 
odbore, predstavnike nadležnih 
državnih tijela i tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, 
pravne osobe s javnim ovlastima i ostala 
stručna tijela, koje će se održati 
15.09.2009. godine u 10:00 sati u 
prostorijama Općine Andrijaševci u 
Rokovcima Vinkovačka 6. 

2. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi 
uputit će se nadležnim tijelima i 
osobama određenim posebnim 
propisima. 

3. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog 
Detaljnog plana uređenja Gospodarske 
zone „Blace“ mogu se za vrijeme 
trajanja javne rasprave upisati u Knjigu 
primjedbi koja je izložena uz prijedlog 
Plana, predati u pisanom obliku preko 
urudžbenog zapisnika ili poštom 
zaključno s danom 20.09.2009. godine  

 na adresu Općina Andrijaševci, Rokovci 
 Vinkovačka 6. 

 

 
4. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko 

napisani, potpisani i dostavljeni u roku, 
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća 
o javnoj raspravi. 

 
KLASA: 350-01/09-01 
URBROJ: 2188/02-01/09-11 
Rokovci, 28. srpnja 2009. godine 
 

OPĆINSKI NAČENIK 
Jozo Škegro, prof. 

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 76/07) i članka 44. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije“ broj: 4/95)  Općinski 
načelnik Općine Andrijaševci dana 22. srpnja 
2009. godine donosi sljedeći: 
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana 

uređenja Gospodarske zone „BLACE“ 
u Rokovcima 

 
Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o prethodnoj raspravi o 
Nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja 
Gospodarske zone „BLACE“ u Rokovcima i 
utvrđuje Prijedlog Detaljnog plana uređenja 
Gospodarske zone „BLACE“ U Rokovcima (u 
daljnjem tekstu: Prijedlog  plana). 
 
Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički dio 
Plana, te Sažetak za javnost. 
 

Članak 2. 
 Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu. 
Javna rasprava s javnim uvidom trajat će 30 
(trideset) dana u vremenu od 20.08. do 20.09. 
2009. godine. 

Članak 3. 
 Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit 
će izložen u Općinskoj vijećnici u Rokovcima 
Vinkovačka 6 svakim radnim danom od 8:00 do 
15:00 sati. 
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Članak 4. 
 Tijekom trajanja javne rasprave bit će 
organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u 
Općinskoj vijećnici u Rokovcima Vinkovačka 6, 
dana 15.09. 2009. godine u 10:00 sati. 
 

Članak 5. 
 Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na 
Prijedlog plana mogu se dostaviti (Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Andrijaševci ili 
općinskom načelniku) najkasnije u roku osam (8) 
dana  po isteku javne rasprave, odnosno do 20.09. 
2009. godine. 
 

Članak 6. 
 Općinski načelnik Općine Andrijaševci se 
obvezuje: 
 -U roku od osam (8) dana po donošenju ovog 
Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne 
rasprave izvijestiti sredstva javnog priopćavanja 
(novine /ili radio).                                       

Obavijest o javnoj raspravi mora se objaviti 
najkasnije osam (8) dana prije početka javne 
rasprave. 
  
- Uputiti posebnu pisanu obavijest o  donošenju 
ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje  
tijelima opisanim u članku 87. Zakona. 
 

Članak 7. 
 Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u 
„Županijskom vjesniku“  Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 350-01/09-01 
URBROJ: 2188/02-01/09-11                                                         
Rokovci, 22. srpnja 2009. godine  
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Jozo Škegro, prof. 
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OPĆINA BOROVO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju čl. 34  Statuta i čl. 35 a u svezi sa čl.
22 Poslovnika („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 7/09) Općinsko vijeće
Općine Borovo na 1. redovnoj sjednici održanoj
dana 08. srpnja 2009. godine, donosi:

O  D  L  U  K  U
o ustrojavanju radnih tijela Općinskog vijeća

I.
Ustrojavaju se radna tijela Općinskog vijeća radi

obavljanja poslova iz djelokruga i nadležnosti
Općine Borovo kao jedinice lokalne samouprave
kako slijedi:

1. Odbor za financije i proračun
2. Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od

elementarne nepogode
3. Odbor za društvene djelatnosti
4. Odbor za zaštitu potrošača i socijalna

pitanja

II.
Radna tijela nabrojana u t. 1 ove Odluke u svom

sastavu imaju tri člana koje imenuje općinsko vijeće
temeljem prijedloga Povjerenstva za izbor i
imenovanje, izuzev Odbora za poljoprivredu i
procjenu štete od elementarne nepogode koji broji
četiri člana.

III.
Predsjednike odbora također imenuje općinsko

vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i
imenovanje.

IV.
Odluka stupa na snagu  danom objave u

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske
županije.

KLASA: 021-05/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-13
Borovo, 08. srpnja 2009. godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić,dipl.iur.

Na temelju čl. 34  Statuta i čl. 35 a u svezi sa čl.
22 Poslovnika („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 7/09) Općinsko vijeće
Općine Borovo na 1. redovnoj sjednici održanoj
dana 08. srpnja 2009. godine, donosi:

O  D  L  U  K  U
o imenovanju predsjednika i članova radnih

tijela vijeća
I.

Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za
financije i proračun:

- Lazo Bosić - predsjednik
- Srđan Jeremić -  član
- Zoran Kojić - član

II.
Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za

poljoprivredu i procjenu štete od elementarne
nepogode:

- Slavko Nedić - predsjednik
- Branko Perišić - član
- Milenko Simić - član
- Siniša Rakazović - član

III.
Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za

društvene djelatnosti
- Srđana Španović - predsjednik
- Dušan Latas - član
- Mladen Mitrović - član

IV.
Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za

zaštitu potrošača i socijalna pitanja
- Milica Popadić - predsjednik
- Senka Romić - član
- Ljubiša Njegovan - član

V.
Predsjednici i članovi radnih tijela Općinskog

vijeća imaju prava i obveze propisane Statutom i
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

VI.
Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske
županije.

KLASA: 021-05/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-14
Borovo, 08. srpnja 2009 godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić,dipl.iur.

Na temelju čl. 34 Statuta, te čl. 33 a u svezi sa čl.
22 st. 4 Poslovnika o radu („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije broj: 07/09)
Općinsko vijeće Općine Borovo na 1. redovnoj
sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine,
donosi:

O  D  L  U  K  U

I.
Razrješavaju se dužnosti članstva u Odboru za

Statut, Poslovnik, predstavke i pritužbe građana
članovi:

1. Zoran Baćanović
2. Slobodanka Ferenčić.

II.
Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske
županije.
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KLASA: 021-05/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-16
Borovo, 08. srpnja 2009 godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić, dipl.iur.

Na temelju čl. 34 Statuta, te čl. 33 a u svezi sa čl.
22 st. 4 Poslovnika o radu („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije broj: 07/09)
Općinsko vijeće Općine Borovo na 1. redovnoj
sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine,
donosi:

O  D  L  U  K  U

I.
Imenuju se na dužnost članstva u Odboru za

Statut, Poslovnik, predstavke i pritužbe građana
članovi:

1. Danko Nikolić dipl. iur
2. Miloš Erić.

II.
Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske
županije.

KLASA: 021-05/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-17
Borovo, 08. srpnja 2009 godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić, dipl.iur

Na temelju čl. 1 i čl. 2  Uredbe o izmjenama i
dopunama Uredbe o nazivima radnih mjestima i
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj:
112/01) te čl. 34 Statuta i čl. 33 Poslovnika o radu
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije
broj: 07/09), Općinsko vijeće Općine Borovo na 1.
redovnoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009.
godine, donosi:

O  D  L  U  K  U
o nazivima radnih mjesta i koeficijentima

složenosti poslova

Članak 1.
Nazivi radnih mjesta kao i koeficijenti složenosti

poslova u Općini Borovo utvrđuju se kako slijedi :
a)  Položaji prve vrste
1. Tajnik - pročelnik 1,70
b)  Položaji druge vrste
1. Voditelj odjeljka računovodstvenih poslova 1,20
c) Položaji treće vrste

1.  Voditelj odjeljka stambeno komunalnih poslova
1,05

d)  Radna mjesta treće vrste
1.   Informatički referent

2. Administrativni tajnik 0,95
e) Radna mjesta četvrte vrste
1.  Radna mjesta sa PKV- komunalni radnik 0,85
2.  Radna mjesta sa NSS – komunalni radnik 0,60

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke o nazivima

radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u
Općini Borovo prestaju važiti odredbe Odluke o
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova, KLASA:021-05/05-01-1, URBROJ:
2196/04-03-05-13 od dana 15. lipnja 2005 godine.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave.

Članak 4.
Odluka će biti objavljena u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko srijemske županije.

KLASA: 120-02/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-18
Borovo, 08. srpnja 2009 godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić, dipl.iur

Na temelju čl. 31 st. 2 Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01) čl. 34
Statuta i čl. 33 Poslovnika o radu („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj:
07/09), Općinsko vijeće Općine Borovo na 1.
redovnoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009.
godine, donosi:

O  D  L  U  K  U
o visini naknade članovima Općinskog vijeća,

i osobama koje po službenoj dužnosti
prisustvuju sjednicama

Članak 1.
Novčana naknada članovima Općinskog vijeća,

kao i predsjednicima radnih tijela vijeća – ukoliko
nisu članovi Općinskog vijeća, utvrđuje se u neto
iznosu od 400,00 kn mjesečno.
   Novčanu naknadu utvrđenu u st.1 ovoga
članka,vijećnici i predsjednici radnih tijela vijeća
ostvaruju kada prisustvuju zakazanim sjednicama,
odnosno u svakomjesečnom iznosu u slučaju da
sjednica nije sazvana.

Članak 2.
Novčanu naknadu u neto iznosu od 400,00 kn

po sjednici,ostvaruju osobe koje po službenoj
dužnosti prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća :

- načelnik općine,
- tajnik Općinskog vijeća,
- zapisničar Općinskog vijeća,
- izvjestitelji.

Članak 3.
Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje i pravo

na naknadu u neto iznosu od 1.100,00 kn mjesečno.
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 Potpredsjednik Općinskog vijeća ostvaruje i
pravo na naknadu u mjesečnom neto iznosu od
500,00 kn.

 Predsjednik i potpredsjednik pravo na naknadu
definiranu u st.1 i st.12 ovoga članka, ostvaruju
kada prisustvuju sazvanim sjednicama Općinskoga
vijeća, odnosno u mjesečnom iznosu ukoliko
sjednica nije sazvana.

Članak 4.
Predsjednici i članovi radnih tijela vijeća i

poglavarstva ostvaruju pravo na naknadu u neto
iznosu od 100,00 kn po održanoj sjednici radnog
tijela.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju

važiti odredbe Odluke  o visini naknade članovima
vijeća i poglavarstva i osobama koje prisustvuju
sjednicama KLASA:021-05/05-01/1, URBROJ:
2196/04-03-05-14 od dana 16. lipnja 2009. godine.

Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom objave.

Članak 7.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko srijemske županije.

KLASA: 120-02/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-20
Borovo, 08. srpnja 2009 godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić, dipl.iur

     Na temelju čl. 5 Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 40/08 i
44/08) čl. 34 Statuta i čl. 33 Poslovnika o radu
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije
broj: 07/09), Općinsko vijeće Općine Borovo na 1.
redovnoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009.
godine, donosi:

O  D  L  U  K  U

I.
Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja za područje

Općine Borovo kako slijedi:
- Duško   Drobić iz Borova, ul. Ozrenska

119 – zapovjednik
- Suzić Dušan iz Borova, ul. Grobljanska

31 – radnik ZIS
- Janoš Pinter iz Borova, ul. Ratarska 72
- Željko Vicković – predstavnik PU
- dr. Bogoljub Bančić iz Borova, ul.

Školska 127
- Miroslav Maljenović iz Borova, ul.

Đ.Sremca 9
- Siniša Rakazović iz Borova, ul. Glavna 52
- Čedomir Bosić iz Borova, ul. Bulićeva

63a

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku Vukovarsko srijemske
županije.

KLASA: 810-01/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-22
Borovo, 08. srpnja 2009 godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić, dipl.iur

Na temelju čl. 34 Statuta i čl. 33 Poslovnika o
radu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije broj: 07/09), Općinsko vijeće Općine
Borovo na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 08.
srpnja 2009 godine, donosi:

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Plana javne nabave

I.
Plan javne nabave KLASA: 400-08/08-03/26,

URBROJ: 2196/04-03-08-68 od dana 30.12.2008
god. dopunjava se na način da se u točki I mijenja
stavka :
„- projekt PSGO 564.000,00 kn“ i glasi „projekt
PSGO 530.000,00 kn“

II.
Ostale točke Plana ne mijenjaju se niti se

dopunjavaju.

III.
Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske
županije.

KLASA: 021-05/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-23
Borovo, 08. srpnja 2009, godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić, dipl.iur

Na temelju čl 6 st. 2 Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 i
82/04) čl. 34 Statuta i čl. 33 Poslovnika o radu
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije
broj: 07/09), Općinsko vijeće Općine Borovo na 1.
redovnoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009.
godine, donosi:

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Programa

održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2009. godini

I.
Program održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u 2009. god., KLASA: 400-08/08-
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03/26, URBROJ: 2196/04-03-08-71 od 30.12.2008
god. dopunjava se na način da se u t. I dodaje
alineja koja glasi:
„-asfaltiranje javne površine između Doma kulture i
zgrade Općine Borovo“.

II.
Točka III Programa dopunjava se na način da se

dodaje alineja koja glasi:

„-asfaltiranje javne površine između Doma kulture i
zgrade Općine Borovo u vrijednosti od 34.000,00
kn“.

III.
Ostale točke Programa ne mijenjaju se niti se

dopunjavaju.

IV.
Ova Odluka bit će objavljena u Službenom

vjesniku Vukovarsko srijemske županije.

KLASA: 400-05/09-03/1
URBROJ: 2196/04-03-09-24
Borovo, 08. srpnja 2009. godine

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Nikolić, dipl.iur
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OPĆINA BOŠNJACI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01 - 
vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), 
članka 27. i 32. Statuta Općine Bošnjaci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 9. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 1. konstituirajućoj 
sjednici održanoj 12. lipnja 2009. godine, 
donijelo je:  
 

R J E Š E N J E 
o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
I. 

ANTUN LEAKOVIĆ, dipl.ing.šum., izabran je 
za predsjednika Mandatnog povjerenstva. 
 

II. 
Za članove Mandatnog povjerenstva izabrani su: 

1. MATO LEŠIĆ 
2. MATIJA ALEKSIĆ 

 
III. 

Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/01 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
Franjo Ferenci, dipl.iur. 

 
 
 

  
Temeljem članka 27. i 67. Statuta Općine 

Bošnjaci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 4/02) i članka 40. 
Poslovnika Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko 
vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 1. 
Konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja 
2009. godine, donijelo je: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru potpisnika na 

dokumentaciji platnog prometa 
 

I. 
ANDRIJA JUZBAŠIĆ – načelnik Općine, IVICA 
MAJSTOROVIĆ – zamjenik načelnika Općine, 
MATIJA ALEKSIĆ – vijećnik i JOSIP 
KUPREŠAK – vijećnik, potpisnici su na 
dokumentaciji platnog prometa. 
 

II. 
Naloge za prijenos sredstava potpisnici će 
potpisivati kolektivno – po dva potpisnika od 
gore navedenih. 
 

 

III. 
Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 450-08/09-01/02 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 12. lipnja 2009. godine 
 

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

 
 
 
 

Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01 - 
vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), 
članka 27. i 32. Statuta Općine Bošnjaci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 9. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 1. konstituirajućoj 
sjednici održanoj 12. lipnja 2009. godine, 
donijelo je: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 
I. 

ANTUN LEAKOVIĆ, izabran je za predsjednika 
Povjerenstva za izbor i imenovanja. 
 

II. 
Za članove Povjerenstva za izbor i imenovanja 
izabrani su: 

1. LUKA JELIĆ 
2. MLADEN TOMAŠEVIĆ 

 
III. 

Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/03 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
Luka Jelić 

 
 

 
    

Temeljem 28. Statuta Općine Bošnjaci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 12. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 1. konstituirajućoj 
sjednici održanoj 12. lipnja 2009. godine, 
donijelo je:  
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

39

I. 
ANTUN LEAKOVIĆ, dipl.ing.šum., izabran je 
za predsjednika Općinskog vijeća. 
 

II. 
Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 

vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/04 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
Luka Jelić 

 

Temeljem 28. Statuta Općine Bošnjaci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 12. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 1. konstituirajućoj 
sjednici održanoj 12. lipnja 2009. godine, 
donijelo je: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
I. 

JOSIP ŠUMANOVAC, dipl.ing.polj., izabran je 
za potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 

II. 
Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/05 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 12. lipnja 2009. godine 
 

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

 
 
  

  
Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01 - 
vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), 
članka 27. i 32. Statuta Općine Bošnjaci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 10. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 2. sjednici održanoj 
14. srpnja 2009. godine, donijelo je:  
 

R J E Š E N J E 
o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

 
I. 

Mato Lešić, izabran je za predsjednika 
Povjerenstva za Statut i Poslovnik. 
 

 

II. 
Za članove Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

izabrani su: 
1. Josip Šumanovac, dipl.ing.polj. 
2. Matija Aleksić 
3. Josip Kuprešak 
4. Krunoslav Lešić 

 
III. 

Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/06 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 14. srpnja 2009. godine 
 

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

 
 
 
 

Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01 - 
vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), 
članka 27. i 32. Statuta Općine Bošnjaci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 30. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 2. sjednici održanoj 
14. srpnja 2009. godine, donijelo je: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Povjerenstva za Proračun i financije 

 
I. 

Darko Juzbašić, dipl.ing.polj., izabran je za 
predsjednika Povjerenstva za Proračun i 
financije. 
 

II. 
Za članove Povjerenstva za Proračun i 

financije izabrani su: 
1. Antun (Đuro) Leaković 
2. Antun Leaković, dipl.ing.šum. 
 

III. 
Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 

vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 013-03/09-01/07 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 14. srpnja 2009. godine  
 

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

 
. 
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Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj:.33/01, 60/01 - 
vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), 
članka 27. i 32. Statuta Općine Bošnjaci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 31. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 2. sjednici održanoj 
14. srpnja 2009. godine, donijelo je: 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Povjerenstva za predstavke  

i pritužbe 
 

I. 
Josip Kuprešak, izabran je za predsjednika 

Povjerenstva za predstavke i pritužbe. 
 

II. 
Za članove Povjerenstva za predstavke i 

pritužbe izabrani su: 
1. Darko Juzbašić, dipl.ing.polj. 
2. Josip Šumanovac, dipl.ing.polj. 
3. Mladen Tomašević 
4. Josip Jovanovac, dipl.ing. 

 
III. 

Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 

 
 
 
 
 

KLASA: 013-03/09-01/08 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 14. srpnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Antun Leaković, dipl.ing.šum. 
 
 

 
Temeljem 28. Statuta Općine Bošnjaci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 4/02) i članka 12. Poslovnika 
Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko vijeće 
Općine Bošnjaci na svojoj 2. sjednici održanoj 
14. srpnja 2009. godine, donijelo je:  

 
R J E Š E N J E 

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 
 

I. 
Anto Jurić, izabran je za potpredsjednika 

Općinskog vijeća. 
 

II. 
Ovo Rješenje biti će objavljeno u ''Službenom 

vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 013-03/09-01/09 
URBROJ: 2212/03-03-09-01 
Bošnjaci, 14. srpnja 2009. godine 
 

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

 



 

 

 

OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 
i 36/09),  članka 28. Statuta Općine Gradište 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01), te članka 37. Poslovnika 
Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 4/02), 
Općinsko vijeće Općine Gradište na 2. sjednici 
održanoj 8. srpnja 2009. godine, donosi: 
 

STATUT  
OPĆINE GRADIŠTE 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovim Statutom uređuju se obilježja, status i 
ustrojstvo Općine Gradište (u daljnjem tekstu: 
Općina), samoupravni djelokrug, neposredno 
sudjelovanje građana u odlučivanju, općinska 
tijela, mjesna samouprava, imovina i financiranje 
Općine, akti Općine, javne službe, javnost rada. 
 
II.  STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE 

 
Članak 2. 

 Općina je jedinica lokalne samouprave na 
području utvrđenom Zakonom o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
Općina obuhvaća područje naselja Gradište. 
Područje Općine utvrđeno je zakonom a granice 
područja idu katastarskim granicama rubnih 
katastarskih čestica katastarske općine Gradište. 
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po 
postupku propisanom zakonom. 

 
Članak 3. 

 Naziv Općine je: OPĆINA GRADIŠTE.  
Općina je pravna osoba. 
Sjedište Općine je u Gradištu, Trg Hrvatskih 
Velikana 5. 
 
III. OBILJEŽJA I DAN OPĆINE 

 
Članak 4. 

 Tijela i upravna tijela Općine imaju pečate. 
Opis pečata, način njihove uporabe i čuvanje 
uređuju se posebnom odlukom koju donosi 
Općinsko vijeće. 

 
Članak 5. 

 Općina ima grb. 
Grb Općine Gradište je u obliku štita crvene boje 
u kojem se nalaze dolje u sredini srebrni ljiljan sa 
tučcima, a gore lijevo i desno po jedna zlatna 
tikvica (ukupno dvije) sa crnim dvopletom. 

 
Članak 6. 

 Općina ima zastavu. 

 
Zastava Općine Gradište je jednobojne žute boje  
sa grbom općine na sredini zastave u sjecištu 
dijagonala. Dimenzija zastave je omjera dužine i 
širine 2:1, visina grba na zastavi je 2/3 širine 
zastave.  

Članak 7. 
 Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe 
tradicija i dostojanstvo Općine. 
O korištenju Grba i zastave Općinsko vijeće 
donosi posebno odluku. 

 
Članak 8. 

 Općinsko vijeće može posebnom odlukom 
utvrditi svečanu pjesmu Općine, te način izbora i 
uporabe svečane pjesme. 

 
Članak 9. 

 Dan Općine je - blagdan Svetog Franje 
Asiškog - 04. listopada. 
 
IV. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE 

 
Članak 10. 

Općinsko vijeće 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 te počasti. 
 

Članak 11. 
 Općinsko vijeće odlučuje o dodjeli javnih 
priznanja Općine. 
Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje 
javna priznanja, uvjete i kriterije za njihovo 
dodjeljivanje, način vođenja evidencije 
dodijeljenih javnih priznanja, knjigu počasnih 
građana. 
Javna priznanja Općine dodjeljuju se prigodom 
obilježavanja Dana Općine. 
 
V. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA  
 LOKALNE SAMOUPRAVE I 
 MEĐUNARODNA SURADNJA 

 
Članak 12. 

 Općina surađuje s drugim jedinicama lokalne 
samouprave radi ostvarivanja zajedničkih interesa 
na unapređenju gospodarskog i društvenog 
razvitka te u tom cilju može s drugim gradovima 
i općinama osnivati odgovarajuće udruge. 

 
Članak 13. 

 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka 
Općina uspostavlja i održava suradnju s 
jedinicama lokalne i regionalne samouprave 
drugih država. 
Odluku o uspostavljanju međunarodne suradnje 
odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s 
lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i 

Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    41



 

 

 

oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće u 
skladu sa zakonom i općim aktima. 

 
Članak 14. 

 Općina u postupku pripremanja i donošenja 
općih akata na razini Vukovarsko-srijemske 
županije, te zakona i drugih propisa na razini 
Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču 
Općine daje inicijative, mišljenja i prijedloge 
nadležnom tijelu. 
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog 
stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko 
vijeće i Načelnik neposredno nadležnom tijelu i 
posredno putem članova predstavničkog tijela i 
zastupnika u Hrvatskom saboru. 
 
VI. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE  

 
Članak 15. 

Općina je samostalna u odlučivanju u 
poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i 
podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti 
ovlaštenih državnih tijela. 

 
Članak 16. 

Općina obavlja poslove lokalnog značenja 
kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana a 
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 
državnim tijelima i to osobito poslove koji se 
odnose na: 

1. uređenje naselja i stanovanja, 
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 i civilnu zaštitu, 
12. ostale poslove sukladno posebnim 

zakonom. 
 
 Posebnim zakonima kojima će se urediti 
pojedine djelatnosti iz stavka l ovog članka 
odredit će se poslovi koje je Općina dužna 
organizirati kao i poslovi koje će Općina 
obavljati ako osigura uvjete za njihovo 
obavljanje. 
Način organiziranja poslova iz stavka 2 ovog 
članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se 
odlukama Općinskog vijeća i Načelnika u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom.. 

 
Članak 17. 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 
članka 16. ovog Statuta prenijeti na Vukovarsko-
srijemsku županiju. 
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz 
članka 16. ovog Statuta organizirati s drugim 
općinama i gradovima. 
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini 
sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih 
poslova iz stavka l ovog članka donosi Općinsko 
vijeće većinom glasova svih članova. 

Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2 
ovog članka općine i gradovi mogu osnovati 
zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, 
ustanovu i organizirati obavljanje poslova u 
skladu sa zakonom.  
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova 
iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju 
odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom 
glasova svih članova. 

 
Članak 18.  

 Općinsko vijeće može tražiti od Županijske 
skupštine Vukovarsko-srijemske županije da 
Općini uz suglasnost središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje 
određenih poslova koji se odnose na:  
1.školstvo, 
2.zdravstvo,  
3.prostorno i urbanističko planiranje 
4.gospodarski razvoj 
5. promet i prometnu infrastrukturu  
ako osigura dovoljno prihoda za njihovo 
obavljanje.  
Postupak iz stavka 1. ovog članka Općina može 
pokrenuti i zajedno s drugim općinama i 
gradovima. 
 
VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE  
 GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

 
Članak 19. 

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

 
Članak 20. 

Referendum se  može raspisati radi 
odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog 
značenja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  
Referendum na temelju odredaba zakona i ovog 
Statuta raspisuje Općinsko vijeće.  
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati 
1/3 članova Općinskog vijeća, Načelnik, polovina 
mjesnih odbora na području Općine i 20% birača 
upisanih u popis birača Općine. 

 
Članak 21. 

Referendum se može raspisati radi razrješenja 
Načelnika i njegovog zamjenika u slučaju: 

- kad krše ili ne izvršavaju odluke 
Općinskog vijeća 

- kad svojim radom prouzroče Općini 
znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u 
iznosu od 1% od proračuna Općine u 
tekućoj godini. 

Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1 ovog članka može dati 
najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. Prijedlog 
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 
vijećnika. 
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Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju 
razrješenja Načelnika i njegovih zamjenika može 
dati i 20% birača upisanih u popis birača općine. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od birača. 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o 
razrješenju Načelnika i njegovih zamjenika prije 
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata 
Načelnika i njegovih zamjenika. 
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju 
općinskog Načelnika i njegovog zamjenika 
donosi se većinom glasova svih članova 
predstavničkog tijela. 
Ako na referendumu nije donesena odluka o 
razrješenju Načelnika i njegovih zamjenika novi 
referendum ne smije se raspisati prije proteka 
roka od 12 mjeseci od dana održavanja 
prethodnog referenduma. 

 
Članak 22. 

Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni 
prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije 
u roku 30 dana od dana prijema prijedloga. 
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za 
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali 
birači sukladno članku 20. ovog Statuta Općinsko 
vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima 
prijedloga najkasnije u roku od 3 mjeseca od 
prijema prijedloga 

 
Članak 23. 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: 
1. područje za koje se raspisuje 

referendum,  
2. naziv akta o kojem se odlučuje na 

referendumu, odnosno naznaku pitanja 
o kojem, odnosno o kojima će birači 
odlučivati na referendumu, 

3. obrazloženje akta ili pitanja o kojem 
odnosno o kojima se raspisuje 
referendum,  

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

5. dan održavanja referenduma.  
Od dana objave odluke o raspisivanju 
referenduma do dana održavanja referenduma ne 
smije proći manje od 20 niti više od 40 dana. 

 
Članak 24. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je 
za Općinsko vijeće.  

 
Članak 25. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje 
mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta 
ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom. 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1 ovog 
članka može dati 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i 
Načelnik.  
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
stavka 2 ovog članka u roku od 60 dana od dana 
za primanja prijedloga. 

 
 

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 
1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača.  
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati 
potpuni tekst građanske inicijative.  
Popisi birača kojima se ne može bez dvojbe 
prema imenu, adresi, JMBG ili OIB ustanoviti o 
kojoj se osobi radi su nevažeći.  
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
predlagateljima najkasnije u roku 3 mjeseca od 
prijema prijedloga. 

 
Članak 27. 

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način 
određen zakonom podnositi predstavke i pritužbe 
na rad tijela Općine i na nepravilan odnos 
zaposlenih u tijelima Općine ako se obraćaju tim 
tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa 
ili izvršavanja građanskih dužnosti. Podnositelj 
predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u 
roku od 30 dana od dana podnošenja. 
 
VIII. TIJELA OPĆINE 

 
Članak 28. 

Tijela Općine su: 
1. Općinsko vijeće i 
2. Načelnik. 

 
l. Općinsko vijeće 

 
Članak 29. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo 
građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru 
svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte 
te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, 
zakonom i ovim Statutom.  
Općinsko vijeće ima 9 članova izabranih na način 
određen zakonom. 

 
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, odluku o izvršenju 
proračunu i godišnji obračun proračuna,  

5. donosi odluku o privremenom 
financiranju, 

6. donosi opće i druge akte kojima uređuje 
pitanja iz samoupravnog djelokruga 
Općine, 

7. donosi programe javnih potreba,  
8. odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina Općine čija 
ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju 
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pokretnina i nekretnina, odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost veća od 
1.000.000 kn, 

9. donosi odluku o promjeni granica 
Općine, 

10. bira i razrješava predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, 

11. osniva i bira članove radnih tijela 
Općinskog vijeća, 

12. imenuje i razrješava osobe ako je to 
određeno zakonom, drugim propisom i 
ovim Statutom,  

13. uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih 
upravnih tijela, 

14. osniva javne ustanove i druge pravne 
osobe za obavljanje gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općinu te 
odlučuje o njihovim statusnim 
promjenama i preoblikovanjima u 
skladu sa zakonom, 

15. odlučuje o zajedničkom obavljanju 
poslova iz samoupravnog djelokruga s 
drugim jedinicama lokalne samouprave,  

16. odlučuje o davanju koncesija,  
17. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih 

društava u kojima Općina ima 100%-tni 
udjel odnosno dionica i određuje 
predstavnika Općine u skupštinama 
trgovačkih društava u kojima Općina 
ima 100%-tni udjel odnosno dionice,  

18. odlučuje o stjecanju i prijenosu dionica 
odnosno udjela u trgovačkim društvima 
ako zakonom, ovim Statutom odnosno 
Odlukom Općinskog vijeća nije 
drugačije riješeno,  

19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju 
osnivačkih prava u skladu sa zakonom,  

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

21. raspisuje lokalni referendum 
22. donosi odluku o kriterijima za dodjelu 

javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja 

23. obavlja i druge poslove koji su mu 
zakonom ili drugim propisom stavljeni 
u djelokrug. 

 
Članak 31. 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog 
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova 
svih članova Općinskog vijeća.  
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika 
može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i 
najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.  
Prijedlog za razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 32. 

 Predsjednik Općinskog vijeća:  
1. zastupa Vijeće,  
2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni 

red, predsjedava sjednicama i potpisuje 
akte Vijeća,  

3. upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani postupak, 

4. brine o postupku donošenja odluka i 
općih akata, 

5. održava red na sjednicama Općinskog 
vijeća, 

6. usklađuje rad radnih tijela, 
7. brine o suradnji Općinskog vijeća i 

Načelnika, 
8. brine o zaštiti prava vijećnika, 
9. brine o javnosti rada Vijeća,  
10. obavlja druge poslove predviđene 

Poslovnikom. 
 

Članak 33. 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje 
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove 
spriječenosti ili odsutnosti.  
Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove 
iz djelokruga predsjednika kad mu ih predsjednik 
povjeri. 

 
Članak 34. 

 Članovi Općinskog vijeća osobito imaju pravo:  
1. predlagati donošenje općih i drugih 

akata i davati amandmane na prijedloge 
općih akata, 

2. postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća, 

3. postavljati pitanja Načelniku i 
zamjeniku Načelnika, 

4. sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća, 

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

6. na naknadu troškova u skladu sa 
Odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 35. 

 Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi niti 
za glasovanje u radu Općinskog vijeća. 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni u skladu sa pozitivnim 
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja 
dužnosti vijećnika. 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 36. 

 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednica, 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. 
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1.1. Radna tijela Općinskog vijeća 
 

Članak 37. 
Općinsko vijeće osniva stalne i povremene 

odbore i druga radna tijela za proučavanje i 
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i 
podnošenje odgovarajućih prijedloga iz 
djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje 
izvršavanja odluka i općih akata Općinskog 
vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih 
pitanja te za izvršavanje određenih poslova i 
zadataka za Općinsko vijeće.  
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela 
iz stavka l ovog članka uređuje se Poslovnikom 
Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o 
osnivanju radnih tijela. 

 
Članak 38. 

 Radna tijela Općinskog vijeća su: 
- Mandatna komisija 
- Odbor za izbor i imenovanja 
- Odbor za Statut i Poslovnik 
- Odbor za predstavke i pritužbe 
- Odbor za proračun i financije. 

 
Članak 39. 

 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 dužnost vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o 
prestanku mirovanja mandata, 

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

 
Članak 40. 

 Odbor za izbor i imenovanja: 
- predlaže izbor i razrješenje predsjednika 

i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
- predlaže izbor i razrješenje članova 

radnih tijela Općinskog vijeća, 
- predlaže imenovanje i razrješenje drugih 

osoba određenih ovim Statutom i 
drugim odlukama Općinskog vijeća, 

- predlaže odluke o primanjima vijećnika, 
te naknadama troškova vijećnika za rad 
u Općinskom vijeću. 

 
Članak 41. 

Odbor za Statut i Poslovnik: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik 
Općinskog vijeća, 

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

- razmatra prijedloge odluke i drugih 
općih akata koje donosi Općinsko vijeće 
te o njima daje mišljenje i prijedloge 
Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom. 

 
Članak 42. 

Odbor za predstavke i pritužbe: 
- razmatra predstavke, pritužbe i 

prijedloge građana, postupa u njihovom 
rješavanju i po potrebi pokreće pred 
Vijećem raspravu u cilju njihovog 
rješavanja. 

 
Članak 43. 

Odbor za proračun i financije: 
- razmatra  prijedloge za izradu proračuna 

Općine  
- prati izvršenje proračuna 
- obavlja i druge poslove iz oblasti 

financija. 
 

Članak 44. 
Općinsko vijeće može osnivati i druga stalna i 

povremena radna tijela radi proučavanja i 
razmatranja pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 
Općinsko vijeće može u radu općinskih tijela 
koristiti stručnu pomoć pravnih i fizičkih osoba. 
 

2. Načelnik 
 

Članak 45. 
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne 

vlasti Općine. 
Mandat Načelnika traje četiri godine. 
U obavljanju izvršne vlasti Načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog vijeća, 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 
- upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu 
Općine u skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i općim aktom Općinskog 
vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina 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, a najviše do 
milijun kuna, ako je stjecanje i 
otuđivanje planirano u proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonskim 
propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 
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- upravlja raspoloživim novčanim 
sredstvima na računu proračuna Općine, 

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

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 
upravna tijela Općine  

- imenuje i razrješava pročelnike 
upravnih tijela, 

- imenuje i razrješava unutarnjeg 
revizora, 

- utvrđuje plan prijema u službu u 
upravna tijela Općine, 

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

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

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

- daje mišljenje o prijedlozima koje 
podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
tijela mjesnih odbora, 

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

 
Članak 46. 

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

 
Članak 47. 

Načelnik podnosi  izvješće o svom radu.  
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1 
ovog članka od Načelnika tražiti izvješće o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2 
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka 
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj 
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća 
iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od 
Načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju. 

 
Članak 48. 

Načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći 
akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je 
tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 
propis, te zatražiti od Općinskog vijeća 
da u roku od 15 dana otkloni uočene 
nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne 
učini, Načelnik je dužan u roku 8 dana o 

tome obavijestiti predstojnika Ureda 
državne uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji te čelnika središnjeg 
tijela državne uprave ovlaštenog za 
nadzor nad zakonitošću rada tijela 
jedinica lokalne samouprave, 

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

 
Članak 49. 

Načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u 
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. 

 
Članak 50. 

Načelnik može obavljanje određenih poslova 
iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu 
time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje. 
Zamjenik Načelnika u slučaju stavka 1 ovog 
članka dužan je pridržavati se uputa Načelnika. 

 
Članak 51. 

Načelniku i zamjeniku Načelnika mandat 
prestaje po sili zakona: 

- danom podnošenja ostavke, 
- danom pravomoćnosti odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude 

kojom je osuđen radi počinjenja 
kaznenog djela protiv slobode i prava 
čovjeka i građanina Republike Hrvatske 
i vrijednosti zaštićenih međunarodnim 
pravom, 

- danom odjave prebivališta s područja 
jedinice lokalne samouprave, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

- smrću, 
Općinsko vijeće u roku od osam dana 
obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata Načelnika radi raspisivanja 
prijevremenih izbora za novog Načelnika. 
Ako mandat Načelnika prestaje u godini u kojoj 
se održavaju redovni izbori, a prije njihovog 
održavanja, dužnost Načelnika do kraja mandata 
obavlja zamjenik Načelnika. 

 
Članak 52. 

Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti 
u slučajevima i u postupku propisanim člankom 
21. ovog Statuta. 
Ako na referendumu bude donesena odluka o 
razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti Načelnika. 
 
IX. UPRAVNA TIJELA 

 
Članak 53. 

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga rada Općine kao i 
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poslova državne uprave prenijetih na Općinu 
ustrojava upravne odjele i službe (u daljnjem 
tekstu: upravna tijela) Općine. 
Upravna tijela Općine neposredno izvršavaju i 
nadziru provođenje općih akata Općinskog vijeća 
i odgovorni su za stanje u područjima za koja su 
osnovana.  
Upravna tijela Općine dužna su svojim radom 
omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i 
pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.  
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na 
temelju javnog natječaja imenuje Načelnik. 

 
Članak 54. 

Upravna tijela Općine samostalna su u okviru 
svog djelokruga rada.  
Za svoj rad, zakonito i pravodobno obavljanje 
poslova, upravna tijela Općine odgovorna su 
Načelniku. 
 
X. JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 55. 

Općina u okviru samoupravnog djelokruga 
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se 
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na 
području komunalnih, društvenih i drugih 
djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se 
obavljaju kao javna služba. 

 
Članak 56. 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz 
članka 55. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih 
društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i 
vlastitih pogona. 
U trgovačkim društvima u kojima Općina ima 
udjele ili dionice Načelnik je član skupštine 
društva. 
Obavljanje određenih djelatnosti Općina može 
povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama 
temeljem ugovora o koncesiji. 
 
XI. MJESNA SAMOUPRAVA 

 
Članak 57. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori 
kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju u lokalnim poslovima od 
neposrednog svakodnevnog utjecaja na život i rad 
građana. Mjesni odbor je pravna osoba. Područje 
mjesnih odbora utvrđuje se posebnom odlukom 
koju donosi Općinsko vijeće.  

U ostvarivanju prava iz stavka l ovog članka, 
mjesni odbor dužan je uvažavati interese Općine 
u cjelini. 

 
Članak 58. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana 
te Načelnik. 
Prijedlog sadrži podatke o: 
1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču, 
2. imenu mjesnog odbora, 

3. području i granicama mjesnog odbora, 
4. sjedištu mjesnog odbora. 
 
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz 
mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz 
prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća mjesnog 
odbora na koje se promjena odnosi. 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1 ovog članka 
daju građani ili njihove organizacije i udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 
Načelniku. 

 
Članak 59. 

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

 
Članak 60. 

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik Mjesnog odbora. 
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja 
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 
Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se 
neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak 
izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora 
raspisuje Općinsko vijeće. 
Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 
godine. 
Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje se 
prema broju stanovnika mjesnog odbora i 
utvrđuje posebnom odlukom koju donosi 
Općinsko vijeće. 

 
Članak 61. 

Vijeće mjesnog odbora: 
1. donosi program rada i izvješće o radu 

mjesnog odbora, 
2. donosi plan malih komunalnih akcija i 

utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji, 
3. donosi Pravila mjesnog odbora, 
4. donosi Poslovnik o radu u skladu sa 

ovim Statutom, 
5. donosi Financijski plan i godišnji 

obračun, 
6. bira i razrješava predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora, 
7. saziva mjesne zborove građana, 
8. odlučuje o korištenju sredstava 

namijenjenih mjesnom odboru u 
proračunu Općine, 

9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, 
odnosno daje mišljenje Općinskom 
vijeću o drugim inicijativa i 
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prijedlozima za osnivanje mjesnih 
odbora na njegovom području, 

10. surađuje s drugim mjesnim odborima na 
području Općine, 

11. surađuje s udrugama na svom području, 
12. obavlja i druge poslove utvrđene 

propisima, odlukama i općim aktima 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 62. 

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane 
aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje 
programa. 

Članak 63. 
Sredstva za obavljanje poslova povjerenim 

mjesnim odborima, odnosno za rad Vijeća 
mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom 
proračunu. 
Kriterij za utvrđivanje i podjelu sredstava u 
općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će 
se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 64. 

Stručne i administrativne poslove za mjesne 
odbore obavljaju općinska tijela uprave na način 
utvrđen odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 65. 

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom 
vijeću: 

1. rješenje od interesa za svoje područje u 
postupcima izrade i donošenja 
prostornih i drugih planskih 
dokumenata Općine i njihova ostvarenja 
te drugih akata od utjecaja na život i rad 
na području odbora, 

2. predlaže mjere za razvoj komunalne 
infrastrukture i uređenja naselja, 

3. predlaže imenovanje ulica, javnih 
prometnih površina, parkova, škola, 
vrtića i drugih objekata na svom 
području, 

4. predlaže promjenu područja mjesnog 
odbora. 

 
Članak 66. 

 Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem 
bira predsjednika Vijeća i jednog potpredsjednika 
Vijeća iz svog sastava na četiri godine. 
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne. 

 
Članak 67. 

 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora: 
1. predstavlja Mjesni odbor i Vijeće 

mjesnog odbora, 
2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni 

red, predsjeda sjednicama Vijeća i 
potpisuje akte Vijeća, 

3. provodi i osigurava provođenje odluka 
Vijeća te izvješćuje o provođenju 
odluka Vijeća, 

4. surađuje s predsjednikom Općinskog 
vijeća, 

5. informira građane o pitanjima važnim 
za mjesni odbor, 

6. obavlja druge poslove koju mu povjeri 
Vijeće mjesnog odbora i Općinsko 
vijeće. 

 
Članak 68. 

Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i 
dužnost: 

1. prisustvovati sjednicama Vijeća 
mjesnog odbora, 

2. predlagati Vijeću mjesnog odbora 
razmatranje pojedinih pitanja iz njegova 
djelokruga, 

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim 
pitanjima koja su na dnevnom redu 
Vijeća mjesnog odbora, 

4. obavljati poslove i zadaće koje mu u 
okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće 
mjesnog odbora. 

 
Član Vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i 
dužnosti određena Pravilima mjesnog odbora. 

 
Članak 69. 

 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja Načelnik. 
Načelnik može u postupku provođenja nadzora 
nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti 
Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši 
odredbe ovog Statuta, Pravila mjesnog odbora i 
ne izvršava povjerene mu poslove. 
 
XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 

 
Članak 70. 

 Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska 
prava koja pripadaju Općini čine imovinu 
Općine. 
Imovinom Općine upravljaju Načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu sa odredbama ovog 
Statuta pažnjom dobrog domaćina. 
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 71. 

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

1. općinski porezi, prirez, naknade, 
doprinosi i pristojbe, 

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

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

4. prihodi od naknade za koncesiju koju 
daje Općinsko vijeće, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska 
korist za prekršaje koje Općinsko vijeće 
samo propiše u skladu sa zakonom, 

6. udio u zajedničkim porezima s 
Republikom Hrvatskom, 
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7. sredstva pomoći i dotacija Republike 
Hrvatske u državnom proračunu, 

8. drugi prihodi određeni zakonom. 
 
 

Članak 72. 
 Općinsko vijeće donosi odluku kojom 
propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno 
visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od 
plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje 
poreza, porezne prekršaje, te druga postupovna 
pitanja u skladu sa zakonom. 

 
Članak 73. 

 Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi 
rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju 
se u proračunu Općine. 
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz 
kojih potječu. 
Prihodi i rashodi proračuna moraju biti 
uravnoteženi. 

 
Članak 74. 

 Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj 
iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s 
računovodstvenim propisima. 

 
Članak 75. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda. 
Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama 
proračuna postupkom utvrđenim za donošenje 
proračuna. 

 
Članak 76. 

 Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije 
početka godine za koju se donosi, donosi se 
odluka o privremenom financiranju i to najduže 
za razdoblje od tri mjeseca. 
Odluku o privremenom financiranju donosi 
Općinsko vijeće. 

 

Članak 77. 
 Nakon isteka godine za koju je proračun 
donijet Općinsko vijeće utvrđuje godišnji 
obračun proračuna najkasnije do kraja travnja. 

 

Članak 78. 
 Općina se može zaduživati u skladu s 
posebnim zakonom. 
Općina može raspisivati javni zajam ili izdati 
obveznice odnosno druge vrijednosne papire. 

 

Članak 79. 
 Općina može davati jamstva korisnicima 
proračuna i pravnim osobama u vlasništvu 
Općine, odnosno onim društvima u kojima ima 
udjel ili dionice, i davati zajmove u skladu s 
posebnim zakonom i općim aktima Općinskog 
vijeća. 

 

Članak 80. 
 Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i 
financijsko poslovanje Općine. 

XIII. AKTI OPĆINE 
 

Članak 81. 
Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 

odluke, općinski proračun, odluke o izvršenju 
proračuna, zaključke i druge opće akte te daje 
vjerodostojna tumačenja općih akata. 
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, 
rješava u pojedinačnim stvarima. 

 
Članak 82. 

 Načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kad je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 83. 

Radna tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke. 

 
Članak 84. 

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
članka 81. ovog Statuta na način i u postupku 
propisan ovim Statutom te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada upravnih tijela. 

 
Članak 85. 

Upravna tijela Općine, ako izvršavaju opće 
akte Općinskog vijeća, donose pojedinačne akte 
kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba. 
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza 
općinskih poreza, doprinosa i naknada koji 
pripadaju Općini donosi se po skraćenom 
upravnom postupku.  
Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe 
Zakona o općem upravnom postupku i odredbe 
drugih zakona. 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka l ovog članka, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Vukovarsko-srijemske županije. 
U skladu s odredbama zakona o upravnim 
sporovima protiv konačnog akta iz stavka l ovog 
članka može se pokrenuti upravni spor. 

 
Članak 86. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata 
Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavlja Ured državne uprave 
Vukovarsko-srijemske županije i nadležna 
središnja tijela državne uprave. 

 
Članak 87. 

Opći akti prije nego što stupe na snagu 
objavljuju se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od 
dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz 
opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu 
danom objave. 
 
XIV. JAVNOST RADA 

 

Članak 88. 
Rad Općinskog vijeća, Načelnika i upravnih 

tijela Općine je javan. 
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Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Općinskog vijeća. 
 

Članak 89. 
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata u 

„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije  

- na web stranicama Općine. 
 
 Javnost rada Načelnika osigurava se: 

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

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

 
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava 

se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja. 

 
Članak 90. 

Građani i pravne osobe moraju biti na 
prikladan način javno obaviješteni o radnom 
vremenu upravnih tijela Općine a rad i 
poslovanje upravnih tijela Općine mora biti 
organiziran tako da na jednostavan i djelotvoran 
način građani mogu ostvarivati svoja prava. 
U zgradama u kojima su smještena tijela Općine 
mora biti istaknut naziv tijela a na prikladnom 
mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored 
prostorija. 
 
XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 91. 
Način djelovanja Načelnika i zamjenik 

Načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je 
posebnim zakonom. 

 
Članak 92. 

Općinsko vijeće posebnom odlukom može 
propisati tko se smatra lokalnim dužnosnikom u 
obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje 
sukoba interesa između privatnog i javnog 
interesa u obnašanju javne vlasti. 
 
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 93. 
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 

1/3 vijećnika Općinskog vijeća, Načelnik i 
Komisija za Statut i Poslovnik. 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje da li će se 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.  
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju 
glasovala većina članova Općinskog vijeća. 

 
Članak 94. 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Općine Gradište i zakona, uskladit će se s 
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se 
uređuje pojedino područje u zakonom 
propisanom roku. 
 

Članak 95. 
Statut stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Gradište („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/01.) 
 
KLASA: 012-03/09-01/1    
URBROJ:2212/06-02-09-1     
Gradište, 8. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Ivan Čolakovac 

 
 
 
 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01., 60/01. 
– vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09), članka 28. Statuta Općina 
Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 11/01.) i članka 37. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 4/02.), 
Općinsko vijeće Općine Gradište na 2.-oj sjednici 
održanoj 08. srpnja 2009. godine, donosi:  

 
POSLOVNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA   
OPĆINE GRADIŠTE 

            
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1.  

      Ovim Poslovnikom Općinskog Vijeća (u 
daljnjem tekstu: Poslovnika) uređuje se 
unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća i to: 

- postupak konstituiranja Vijeća; 
- izbor radnih tijela, predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća; 
- prava i dužnosti vijećnika; 
- predsjednik i potpredsjednik Vijeća; 
- radna tijela Vijeća; 
- odnos općinskog Vijeća,   Načelnika 

i upravnih tijela 
- akti Vijeća; 
- poslovni red na sjednici Vijeća; 
- javnost rada.  

 
 

Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    50



 

 

 

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, ukoliko je na konstiruirajućoj sjednici 
nazočna većina članova Općinskog Vijeća. 

      Konstituirajućom sjednicom Općinskog 
Vijeća do izbora predsjednika predsjedava 
dobno najstariji vijećnik. 
      Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, 
do izbora predsjednika Općinskog Vijeća, sva 
prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
Vijeća u pogledu predsjedavanja i 
rukovođenja sjednicom. 
      Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u 
zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će 
sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se 
treba održati u roku 15 dana. 

 
Članak 3.  

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

 
Članak 4.  

      Vijeće ima mandatnu komisiju. 
      Mandatna komisija bira se na 
konstituirajućoj sjednici na prijedlog 
predsjedavatelja ili najmanje jedne trećine 
vijećnika. 
      Mandatna komisija: 

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

o  predlaže odluku o 
prestanku mandata 
vijećnika kad se ispune 
zakonom predviđeni uvjeti 
i izvješćuje da su ispunjeni 
zakonski uvjeti za početak 
mandata zamjeniku 
vijećnika.  

 
Članak 5.  

      Nakon izvješća mandatne komisije o 
provedenim izborima vijećnici daju prisegu 
sljedećeg sadržaja: 
      “Prisežem da ću prava i obveze vijećnika 
Općinskog Vijeća obavljati savjesno i 
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog 
probitka Općine Gradište i Republike 
Hrvatske, da ću se u obnašanju dužnosti 
vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta 
Općine Gradište i da ću štititi ustavni poredak 
Republike Hrvatske.” 

      Predsjedatelj izgovara tekst prisege te 
nakon toga proziva pojedinačno vijećnike, a 
vijećnici izgovaraju „prisežem“ te potpisuju 
tekst prisege. 
      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 6.  

      Vijećniku prestaje mandat u slučajevima 
utvrđenim zakonom. 
      U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
mandata vijećnika zamjenjuje zamjenik 
vijećnika. 
      Vijećnika izabranog na stranačkoj listi 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 
izabran, a kojeg odredi politička stranka. 
      Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
kandidat sa dotične liste kojeg odredi koalicija 
stranaka. 
      Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi 
zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat 
sa liste.  
 

III. IZBOR RADNIH TIJELA,  
 PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA 
 VIJEĆA  

 
Članak 7.  

      Na konstituirajućoj sjednici bira se: 
      - Odbor za izbor i imenovanje 
      - predsjednik Općinskog Vijeća 
      - potpredsjednik Općinskog Vijeća.  

 
Članak 8.  

      Predsjednik i članovi Odbora za izbor i 
imenovanje biraju se na prijedlog 
predsjedatelja ili najmanje jedne trećine 
vijećnika s time da je sastav članova približno 
razmjeran stranačkom sastavu Vijeća.  
  

Članak 9. 
      Po izboru Odbora iz članka 8. ovog 
Poslovnika, na konstituirajućoj sjednici Vijeća 
pristupa se izboru predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća. 
      Predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju 
se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje 
ili najmanje jedne trećine vijećnika, većinom 
glasova svih vijećnika. 
      Izbor predsjednika i potpredsjednika 
obavlja se glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 
      Kad je predloženo više kandidata Vijeće 
može odlučiti da se izbor izvrši tajnim 
glasovanjem.  
 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA  
 

Članak 10.  
      Vijećnik ima pravo i dužnost biti nazočan 
sjednicama i sudjelovati u radu Vijeća kao i u 
radu radnih tijela Vijeća. 
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      Vijećnik je dužan obnašati zadaće koje mu 
u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili 
radno tijelo kojeg je član.  

 
Članak 11.  

      U obavljanju prava i dužnosti, vijećnik 
može pokretati raspravu o pitanjima iz 
djelokruga Vijeća te podnositi prijedloge za 
donošenje odluka i drugih akata. 
      U pripremanju svog prijedloga za 
donošenje odluka ili drugog akta vijećnik ima 
pravo tražiti stručnu pomoć od jedinstvenog 
upravnog odjela općine.  
 

Članak 12.  
      Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja 
se odnose na rad i djelokrug Vijeća, odbora i 
drugih radnih tijela, jedinstvenog upravnog 
odjela i organizacija koje obavljaju poslove za 
Općinu. 
      Pitanja se, u pravilu, postavljaju u pisanom 
obliku. Pitanja se podnose poštom ili se 
predaju na sjednici, a usmena pitanja 
postavljaju se na početku sjednice. 
      Pitanja koja vijećnici postavljaju na 
sjednici moraju biti sažeta i kratka.  
 

Članak 13.  
      Na zahtjev vijećnika, jedinstveni upravni 
odjel koji obavlja poslove za potrebe Vijeća 
dužni su vijećniku pružiti izvješće i podatke 
potrebne za obavljanje njegove dužnosti, koja 
se odnose na pitanja iz njihovog djelokruga 
kao i druge podatke s kojima raspolažu. 
      Izvješća se daju najkasnije u roku od 15 
dana u pisanom obliku.  

 

Članak 14.  
      Vijećnik se prijemom materijala za 
sjednicu, Službenih vjesnika, informacija koje 
izrađuje jedinstveni upravni odjel,  te  
informacija i izvješća koje sam zatraži 
redovno i pravodobno informira o svim 
pitanjima iz djelokruga Vijeća i njegovih 
radnih tijela. 
      Vijećnik ima pravo tražiti izvješća i 
objašnjenja i od predsjednika Vijeća, 
predsjednika radnog tijela, Načelnika i 
zamjenika  Načelnika o pitanjima koja se 
odnose na rad  općinskih tijela.  

 

Članak 15.  
      U Vijeću se može osnovati klub članova 
prema stranačkoj pripadnosti te klubovi 
nezavisnih članova i klub članova iz reda 
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina. 
Klub mora imati najmanje tri člana. 
      Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni 
su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika 
Vijeća, priložiti pravila rada te podatke o 
članovima. 
      Prostor, sredstva i druge uvjete za rad 
kluba osigurava Općinsko Vijeće.  

 

Članak 16.  
      Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja 
zajedničkih osnovnih stavova, unapređivanja 

rada te razvijanja drugih oblika međusobne 
suradnje i aktivnosti članova u Vijeću može se 
osnovati međustranačko Vijeće Općine. 
      Pravilima koje donosi Vijeće utvrđuje se 
ustrojstvo, zadaci i način rada te prava i 
dužnosti članova međustranačkog vijeća 
Općine. 
      Prostor, sredstva i druge uvjete za rad 
međustranačkog vijeća Općine osigurava 
Općinsko Vijeće.  
 

V. PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK  
 VIJEĆA  

 
Članak 17.  

      Predsjednik Vijeća: 
- predstavlja i zastupa Vijeće, 
- predsjedava i održava red na 

sjednicama Vijeća, 
- pokreće inicijativu za razmatranje i 

raspravu o pojedinim pitanjima iz  
- djelokruga Vijeća, 
- saziva sjednicu Vijeća, 
- brine se o radu Vijeća i njegovih 

radnih tijela, 
- brine se o suradnji Vijeća sa 

vijećima drugih općina, gradova i  
- županijskih skupština, 
- brine se o odnosu Općinskog Vijeća, 

gradonačelnika i upravnih tijela,  
- brine se o provođenju načela javnosti 

rada Vijeća, 
- brine se o primjeni Poslovnika 

Vijeća, o ostvarivanju prava 
vijećnika, 

- potpisuje odluke i druge akte koje 
donosi Vijeće, 

- obavlja i druge poslove utvrđene 
ovim Poslovnikom.  

 
Članak 18.  

      Potpredsjednik Vijeća zamjenjuje 
predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili 
spriječenosti. 
      Potpredsjednik Vijeća pomaže u radu 
predsjedniku Vijeća i po njegovom ovlaštenju 
obavlja poslove iz njegovog djelokruga.  
 

VI. RADNA TIJELA  
 

Članak 19.  
      Radna tijela Vijeća osnivaju se kao stalna 
radna tijela i ostala radna tijela koja se 
osnivaju po potrebi. 
      Radna tijela Vijeća osnivaju se odlukom 
kojom se utvrđuje njihov sastav i djelokrug. 
      Radno tijelo ima predsjednika i određeni 
broj članova koji se biraju iz sastava Vijeća, 
tako da je sastav radnog tijela približno 
razmjeran stranačkom sastavu Vijeća. 
      U radna tijela mogu se birati i stručne 
osobe koje nisu vijećnici.  

 
Članak 20.  

      Radna tijela mogu predlagati odluke i 
druge akte iz djelokruga Vijeća. 
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      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 21.  

      Stalna radna tijela Općinskog Vijeća su: 
      - Mandatna komisija 
      - Odbor za izbor i imenovanje 
      - Odbor za Statut i Poslovnik 
      - Odbor za predstavke i pritužbe 
      - Odbor za proračun i financije. 
      Predsjednike i članove navedenih radnih 
tijela bira Općinsko Vijeće iz svojih redova 
javnim glasovanjem.  

 
Članak 22.  

      Mandatna komisija ima predsjednika i dva 
člana, bira se na konstituirajućoj sjednici 
Općinskog Vijeća sukladno odredbama članka 
4. ovog Poslovnika.  

 
Članak 23.  

      Odbor za izbor i imenovanje ima 
predsjednika i četiri člana, bira se na 
konstutuirajućoj sjednici Općinskog Vijeća po 
postupku utvrđenom člankom 8. ovog 
Poslovnika. 
      Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i 
predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika 
Vijeća, izbor članova stalnih i povremenih 
radnih tijela Općinskog Vijeća, te izbor i 
imenovanje predstavnika Općine u ustanove 
na području Općine i Županije.  

 

Članak 24.  
      Odbor za Statut i Poslovnik ima 
predsjednika i četiri člana koje bira Općinsko 
Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje. 
      U radu Odbora za Statut i Poslovnik mogu 
sudjelovati  stručne osobe koje za pojedine 
slučajeve imenuje Općinsko Vijeće. 
      Odbor za Statut i Poslovnik raspravlja i 
predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog 
Vijeća, te predlaže pokretanje postupka za 
izmjene Statuta odnosno Poslovnika, a može 
predlagati i donošenje drugih općih akata iz 
nadležnosti Općinskog Vijeća.  

 

Članak 25.  
      Odbor za predstavke i pritužbe ima 
predsjednika i četiri člana koje bira Općinsko 
Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje. 
      Odbor za predstavke i pritužbe razmatra 
predstavke, pritužbe i prijedloge građana, 
postupa u njihovom rješavanju i po potrebi 
pokreće pred Vijećem raspravu u cilju 
njihovog rješavanja.  

 

Članak 26.  
      Odbor za proračun i financije ima 
predsjednika i dva člana koje bira Općinsko 

Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje. 
      Odbor za proračun i financije razmatra 
prijedloge za izradu proračuna Općine, prati 
izvršenje proračuna, te obavlja druge poslove 
iz oblasti financija.  

 
Članak 27.  

      Ostala radna tijela Općinsko Vijeće osniva 
po potrebi odlukom kojom utvrđuje njihov 
djelokrug, način rada i sastav. 
      Članove radnih tijela imenuje Općinsko 
Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje.  

 
Članak 28.  

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

 
Članak 29.  

      Radna tijela donose odluke većinom 
glasova nazočnih članova ako sjednici 
prisustvuje većina članova. 
      O radu na sjednici radnog tijela vodi se 
zapisnik. 
      Na rad radnih tijela na odgovarajući način 
se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika.  
 

VII. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA  I   
 NAČELNIKA  

 
Članak 30.  

      Načelnik i zamjenik Načelnika na prvoj 
sjednici Općinskog Vijeća polažu prisegu 
sljedećeg sadržaja: 
      “Prisežem da ću dužnost (Načelnika, 
zamjenika Načelnika) obnašati savjesno, 
odgovorno i pridržavati se Ustava, zakona i 
odluka Vijeća, te da ću poštivati pravni 
poredak i zalagati se za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i Općine Gradište.”  

 
Članak 31.  

      Načelnik i zamjenik Načelnika prisustvuju 
sjednicama Općinskog Vijeća. 
      Načelnik određuje izvjestitelje za točke 
dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog 
Vijeća.  

 
Članak 32.  

      Izvjestitelj nazočan na sjednicama 
Općinskog Vijeća i radnih tijela Općinskog 
Vijeća sudjeluje u njihovom radu, iznosi 
stajališta Načelnika, daje obavijesti i stručna 
objašnjenja, te obavještava Načelnika o 
stajalištima i mišljenjima Općinskog Vijeća 
odnosno radnih tijela. 
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      Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 
izvjestitelj Općinsko Vijeće ili radno tijelo 
može raspravu o toj temi prekinuti ili 
odgoditi.  

 
Članak 33.  

      Način i postupak razrješenja Načelnika 
propisan je Statutom Općine.  
       

VIII. AKTI VIJEĆA  
 

Članak 34.  
      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 te daje autentična tumačenja akta 
koje donosi. 
      Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
Vijeća, odluke o izboru i imenovanju i 
razrješenju osoba koje bira i imenuje 
Općinsko Vijeće objavljuju se u Službenom 
vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. 
 

Članak 35.  
      Radna tijela Vijeća predlažu odluke, 
preporuke i zaključke.  

 
Članak 36.  

      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.  

 
Članak 37.  

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

Članak 38.  
      Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava 
mišljenje ili utvrđuje obveza Načelnika, 
jedinstvenog upravnog odjela u pripremanju 
prijedloga akata i mjera za primjenu odluka 
Vijeća. 
      Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 
djelokruga Vijeća, radnih tijela i jedinstvenog 
upravnog odjela.  
      Postupak za donošenje odluka i drugih 
akata 
      
 A) Pokretanje postupka  

 
Članak 39.  

      Postupak za donošenje odluka odnosno 
drugog akta pokreće se prijedlogom za 
donošenje odluke. 

      Pravo prijedloga za donošenje odluka i 
drugih akata ima svaki vijećnik, radno tijelo 
Vijeća,  Načelnik i njegov zamjenik. 
       Inicijativu za donošenje odluke i drugih 
akata Vijeća mogu davati građani putem 
mjesnih odbora i pravne osobe, te jedinstveni 
upravni odjel.  
       
B) Prijedlog za donošenje odluke  

 
Članak 40.  

      Prijedlog za donošenje odluke mora 
sadržavati pravnu osnovu, temeljna pitanja i 
ocjenu stanja koje treba urediti odlukom, 
ocjenu potrebitih sredstava za provođenje 
odluke i tekst prijedloga odluke s 
obrazloženjem.  
 
C) Podnošenje prijedloga za donošenje 
odluke  

 
Članak 41.  

      Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom 
odluke podnosi se predsjedniku Vijeća. 
      Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt 
odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća. 
      Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom 
odluke uputit će predsjednik Vijeća na 
mišljenje i Načelniku ako on nije predlagatelj.  
 
D) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima  
 

Članak 42.  
      Prije rasprave o prijedlogu odluke na 
sjednici Vijeća prijedlog razmatra radno tijelo 
u čijem djelokrugu su pitanja koja se uređuju 
odlukom. 
      Radno tijelo se izjašnjava o svim 
elementima prijedloga odluke, a Odbor za 
Statut i Poslovnik posebno i o zakonskim i 
statutarnim osnovama odluke.  

 
Članak 43.  

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

Članak 44.  
      O prijedlogu za donošenje odluke raspravit 
će Vijeće najkasnije u roku od mjesec dana od 
podnošenja predsjedniku Vijeća.  

 
Članak 45.  

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

 
Članak 46.  

      Predlagatelj odluke, odnosno njegov 
predstavnik, može na početku rasprave 
podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko 
dopunsko obrazloženje prijedloga. 
      Predlagatelj odluke ima pravo uzimati 
riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, 
iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o 
podnesenim amandmanima i o izraženim 
mišljenjima i primjedbama. 
      Načelnik može tražiti riječ u tijeku 
rasprave o odluci i kad on nije predlagatelj. 
Ista prava ima i izvjestitelj nadležnog radnog 
tijela i Odbora za Statut i Poslovnik.  

 
Članak 47.  

      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 o podnesenim 
amandmanima. 
      Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima odlučuje se o donošenju 
odluke.  
 
  F) Amandmani  

Članak 48.  
      Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga 
odluke podnosi se pismeno u obliku 
amandmana, uz obrazloženje, prije početka 
rasprave o predloženoj odluci. 
      Pravo podnošenja amandmana imaju 
ovlašteni predlagatelji odluka.  

 
Članak 49.  

      Amandman se upućuje predsjedniku 
Vijeća, a predsjednik ga prije odlučivanja 
dostavlja vijećnicima, predlagatelju odluke, 
Načelniku i kad on nije predlagatelj, 
nadležnom tijelu i Odboru za Statut i 
Poslovnik.  

Članak 50.  
      Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika 
s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman 
na prijedloge odluke i na sjednici u tijeku 
rasprave. I takav amandman podnosi se 
pismeno uz obrazloženje. 
      Predlagatelj odluke i Načelnik mogu 
podnositi amandmane sve do zaključenja 
rasprave.  

Članak 51.  
      O amandmanima se izjašnjavaju 
predlagatelji i Načelnik, neovisno da li je 
predlagatelj odluke ili ne. 
      Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu 
usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili 
svim amandmanima.  

 
Članak 52.  

      Amandman koji je podnesen u roku 
postaje sastavnim dijelom odluke i o njemu se 

odvojeno ne glasuje ako ga je podnio 
predlagatelj odluke ili ako se predlagatelj 
odluke s njime suglasio. 
      O amandmanu koji predlagatelj ne prihvati 
a podnositelj ne povuče glasuje se odvojeno. 

 
Članak 53.  

      O amandmanima se glasuje prema 
redoslijedu članka prijedloga odluka na koje 
se odnose. 
      Ako je na jedan članak prijedloga 
podneseno više amandmana, najprije se 
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od 
predloženog rješenja i prema tom kriteriju 
dalje o ostalim amandmanima.  
 
G) Donošenje odluke po žurnom postupku  
 

Članak 54.  
      Odluka se može donijet po žurnom 
postupku kad je to nužno radi sprječavanja ili 
uklanjanja štete ili to zahtijevaju drugi 
opravdani razlozi. 
      U žurnom postupku rokovi određeni ovim 
Poslovnikom mogu se skratiti, pojedine radnje 
izostaviti, a predlagatelj je dužan obrazložiti 
žurnost postupka.  

 
H) Donošenje Proračuna i Godišnjeg  
obračuna proračuna Općine  

 
Članak 55.  

   Prijedlog Proračuna, Projekciju proračuna za 
slijedeće dvije proračunske godine i Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi 
Načelnik na način i u rokovima propisanim 
zakonom.  

 
Članak 56.  

    Proračun i Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika.  

 
IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI  

 
Članak 57.  

      Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća 
na temelju zaključka Vijeća ili na vlastitu 
inicijativu. 
      Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu 
Vijeća kada to traži navodeći razloge za 
sazivanje, 1/3 vijećnika, radno tijelo Vijeća ili 
Načelnik. 
      Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 2 ovog članka 
sjednicu će sazvat Načelnik u roku od 15 dana. 
      Nakon proteka rokova iz stavka 3 ovog 
članka sjednicu može sazvati na zahtjev 1/3 
članova Općinskog Vijeća čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za poslove 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
      Sjednice Općinskog Vijeća mogu se sazivati 
i elektroničkim putem te se održavati putem 
video veze. 
      Način praćenja rasprave i sudjelovanja u 
radu i odlučivanju sjednice Općinskog Vijeća 
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koja se održava video vezom uredit će se 
posebnim aktom Općinskog Vijeća kad za 
održavanje takvih sjednica budu ispunjeni 
tehnički uvjeti.  

Članak 58.  
      Poziv za sjednicu dostavlja se članovima 
Vijeća u pravilu, pet dana prije sjednice, a ako 
postoje opravdani razlozi koji se moraju 
obrazložiti, taj rok može biti kraći. 
      Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog 
reda, svi spisi koje se odnose na prijedlog 
dnevnog reda i zapisnik o radu s prethodne 
sjednice.  

Članak 59.  
    Kad se o nekom pitanju raspravlja bez 
nazočnosti javnosti, materijal za takvu raspravu 
ne mora se dostavljati u pisanom 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.  

 
      1. Dnevni red  

 
Članak 60.  

      Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku 
sjednice. 
      Prva točka dnevnog reda redovite sjednice 
Općinskog Vijeća u pravilu je Aktualni sat. 
      Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu 
prijedlog dnevnog reda. 
      Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog 
dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća 
što su mu u rokovima i na način predviđeni 
Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji. 
      Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog 
dnevnog reda unio predmet što ga je bio 
predložio ovlašteni predlagatelj u roku i na 
način predviđen Poslovnikom, a predlagatelj 
ostane pri svom prijedlogu, o prijedlogu se 
odlučuje na sjednici bez rasprave. Isto tako se 
postupa s prijedlogom što ga ovlašteni 
predlagatelj podnese poslije sazivanja sjednice 
Vijeća. 
      O prijedlogu dnevnog reda glasuje se “za ili 
“protiv” većinom glasova prisutnih članova 
Vijeća.  

       
2. Aktualni sat  

Članak 61.  
      Aktualni sat kao prva točka dnevnog reda 
traje najduže 60 minuta i u to vrijeme vijećnici 
imaju pravo postavljati pitanja Načelniku, te 
podnositi inicijative. 
      Redoslijed postavljanja pitanja utvrđuje se 
prema prijavama vijećnika. 
      Pitanja se podnose pisanim putem i predaju 
predsjedniku Općinskog Vijeća prije početka 
sjednice. 
      Svaki vijećnik ima pravo postaviti dva 
pitanja ili predložiti dvije inicijative u trajanju 
od dvije minute za svako pitanje ili inicijativu. 

      Načelnik i druge odgovorne osobe 
odgovaraju bez vremenskog ograničenja. Nakon 
odgovora vijećnik može postaviti i jedno 
dodatno pitanje. Ukoliko pitanje zahtjeva 
dodatnu obradu vijećnik će dobiti pisani 
odgovor s materijalom za sljedeću sjednicu. 
      Ako svi prijavljeni vijećnici ne dođu na red 
da bi postavili pitanje u vremenu predviđenom 
za aktualni sat oni će biti prvi na redu na idućoj 
sjednici.  

 
      3. Predsjedanje i sudjelovanje u radu  
  

Članak 62.  
 

      Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik. 
      Predsjednika Vijeća kad je odsutan ili 
spriječen, zamjenjuje potpredsjednik. 
      Ako je i potpredsjednik odsutan ili 
spriječen, Vijeću predsjedava predsjedatelj 
koga izabere Vijeće. Do izbora predsjedatelja 
sjednici Vijeća predsjedava najstariji vijećnik.  

 
Članak 63.  

      U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća 
imaju pravo sudjelovati svi vijećnici. 
      U radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati 
bez prava odlučivanja Načelnik, zamjenik 
Načelnika i pročelnik. 
      Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 
obvezan je nazočiti sjednicama Vijeća.  

 
Članak 64.  

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

 
      4. Održavanje reda na sjednici  

Članak 65.  
      Red na sjednici osigurava predsjednik. 
      Za remećenje reda na sjednici predsjednik 
može vijećniku izreći disciplinsku mjeru: 

o opomenu,  
o opomenu s unošenjem u 

zapisnik,  
o opomenu s oduzimanjem 

riječi,  
o opomenu s oduzimanjem 

riječi i isključenjem sa 
sjednice za vrijeme rasprave 
o pojedinoj točki,  

o udaljavanjem sa sjednice.  
o Izrečena mjera predsjednika 

je konačna osim u slučaju 
udaljenja sa sjednice, ako 
vijećnik uloži prigovor.  

 
Članak 66.  

      Opomena se izriče vijećniku koji na sjednici 
svojim vladanjem ili govorom remeti red ili na 
drugi način krši Poslovnik i to: 

- ako se u govoru ne 
drži predmeta o 
kojem se raspravlja,  
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- ako govori a nije 
dobio odobrenje 
predsjednika,  

- ako ometa druge 
govornike,  

- ako se javi za 
ispravak netočnog 
navoda ili povrede 
Poslovnika a 
započne govoriti o 
drugoj temi za koju 
nije dobio riječ,  

- ako omalovažava ili 
vrijeđa predsjednika 
ili druge vijećnike,  

- ako odstupa od općih 
pravila vladanja u 
Vijeću,  

- ako na drugi način 
remeti rad sjednice.   

 
Članak 67.  

      Opomena s unošenjem u zapisnik izriče se 
vijećniku koji svojim vladanjem ili govorom 
ometa rad sjednice ako je već jedanput na 
sjednici dobio opomenu. 
      Opomena s oduzimanjem riječi izriče se 
vijećniku koji se u svom govoru i nakon što mu 
je izrečena opomena, bez i s unošenjem u 
zapisnik, ne drži predmeta o kojem se 
raspravlja. 
      Iznimno vijećniku koji svojim ponašanjem 
tako naruši red na sjednici može se uz mjeru 
oduzimanja riječi izreći i mjera udaljenja sa 
sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja o 
točki dnevnog reda tijekom koje je počinio 
disciplinski prekršaj.  

 
Članak 68.  

      Vijećniku se izriče disciplinska mjera 
udaljavanja sa sjednice Vijeća kad svojim 
vladanjem toliko naruši red i odredbe ovog 
Poslovnika da je daljnje održavanje sjednice 
dovedeno u pitanje. 
      Ako se vijećnik nakon izricanja ove mjere 
ne udalji sa sjednice predsjednik Vijeća će 
prekinuti sjednicu i naložiti da se Vijećnik 
udalji iz vijećnice.  

 
Članak 69.  

      Protiv disciplinske mjere isključivanja sa 
sjednice vijećnik ima pravo prigovora. 
      Prigovor se podnosi Vijeću odmah. 
      Odluku o prigovoru Vijeće donosi većinom 
glasova nazočnih vijećnika, bez rasprave s tim 
da pravo govora ima samo vijećnik koji je 
podnio prigovor.  

 
Članak 70.  

      Vijeće po prigovoru može: 
- potvrditi izrečenu 

disciplinsku mjeru,  
- smanjiti vrijeme na 

koje je vijećnik 
isključen sa sjednice,  

- ukinuti disciplinsku 
mjeru.  

Odluka Vijeća je konačna.  
 

Članak 71.  
      Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz 
vijećnice udalji svaka osoba koja narušava 
red. 
      Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze 
službeno obvezne su u pogledu održavanja 
reda izvršavati nalog predsjednika.  
       
4. Otvaranje i tijek sjednice  

 
Članak 72.  

      Za pravovaljano odlučivanje na sjednici 
Vijeća, potrebna je  nazočnost većine 
vijećnika. 
      Nazočnost većine vijećnika se utvrđuje 
brojanjem ili prozivanjem vijećnika. 
      Nazočnost se mora utvrditi: 

- na početku sjednice,  
- kada predsjednik tijekom sjednice 

ocijeni da nije nazočan dovoljan broj 
vijećnika, 

- kad to zatraži najmanje1/3 vijećnika. 
    
   Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban 
broj nazočnih otvara sjednicu. 
      Ako predsjednik na početku sjednice 
utvrdi da nije nazočan potreban broj vijećnika, 
odgađa sjednicu za određeni dan i sat. 
      Sjednicu će predsjednik prekinuti i 
odgoditi i ako za njenog trajanja utvrdi da 
nema više potrebnog broja nazočnih vijećnika. 
      O odgodi sjednice u pisanom obliku se 
izvješćuju vijećnici koji nisu nazočni.  
  

Članak 73.  
      Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih 
uzroka Vijeće može odlučiti 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 74.  

      Redovita stanka u tijeku sjednice 
Općinskog Vijeća je nakon aktualnog sata. 
      U daljnjem tijeku sjednice stanku u 
trajanju do deset minuta može odrediti 
predsjednik Vijeća, a obvezan ju je dati na 
zahtjev predsjednika Kluba vijećnika i na 
zahtjev Načelnika. 
      Na pojedinačne zahtjeve vijećnika 
predsjednik Općinskog Vijeća nije obvezan 
dati stanku.  

 
Članak 75.  

      Poslije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se 
zapisnik o radu sa prethodne sjednice. 
      Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na 
zapisnik sa prethodne sjednice. 
      O osnovanosti primjedbi na zapisnik 
odlučuje se na sjednici bez rasprave. 
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      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 76.  

      Poslije utvrđivanja dnevnog reda i 
izjašnjavanju o zapisniku sa prethodne 
sjednice 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 
predlagatelj može dati dopunsko usmeno 
obrazloženje. 
      Kada predlagatelj pitanje usmeno 
obrazloži, izvjestitelj radnog tijela ako je 
potrebno, može i usmeno izložiti odnosno 
dopuniti stav radnog tijela.  

 
Članak 77.  

      Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose 
se predsjedniku prije rasprave te u tijeku 
rasprave sve do njezinog zaključenja. 
      Govornik može govoriti samo o temi o 
kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom 
redu. Ako se govornik udalji od predmeta 
dnevnog reda predsjednik Vijeća će ga 
opomenuti da se drži dnevnog reda a ako se 
govornik i poslije drugog poziva ne bude 
držao teme dnevnog reda predsjednik Vijeća 
će mu oduzeti riječ. 
      Vijećnik može po pojedinoj točki dnevnog 
reda govoriti samo jedanput najdulje 10 
minuta, a predsjednici klubova do 15 minuta. 
U koliko o istoj temi isti vijećnik govori drugi 
i svaki slijedeći puta može govoriti najdulje 
dvije minute. 
      Sudionici u raspravi govore redoslijedom 
kojim su se prijavili. 
      Predsjednik može dopustiti da i mimo reda 
govori predstavnik predlagatelja. 

 
Članak 78.  

      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 79.  

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

 
Članak 80.  

      Predlagatelj 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.  

       
5. Odlučivanje 

Članak 81.  
      Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon 
rasprave, osim ako je Poslovnikom određeno da 
se odlučuje bez rasprave. 
      O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje 
se poslije zaključenja rasprave.  

 
Članak 82.  

      Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako 
Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje 
tajno. 
      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 83.  

      Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste 
boje i veličine. 
      Svaki vijećnik dobiva po prozivanju 
glasački listić, koji kada 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 posebni 
zapisnik.  

 
Članak 84.  

      Vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na 
sjednici nazočna većina članova Vijeća. 
      Vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog 
broja vijećnika o: 

• donošenju Statuta Općine,  
• donošenju proračuna i 

godišnjeg obračuna,  
• zaduženju Općine,  
• izboru i razrješenju 

predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog 
Vijeća  

• donošenju poslovnika 
Općinskog Vijeća,  

• donošenju Odluke o 
raspisivanju referendum o 
razrješenju Načelnika i 
njegovog zamjenika,  

• donošenje Odluke o 
raspisivanju referenduma o 
pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga Općine.  

  
      6. Zapisnik  

 
Članak 85.  

      O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. 
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      Kad se na sjednici raspravlja i odlučuje o 
povjerljivosti stvari ili kada je sa rasprave o 
nekom predmetu isključena javnost vodi se 
odvojeni zapisnik.  

 
Članak 86.  

      Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto 
održavanja sjednice, dnevni red sjednice, 
imena predsjednika odnosno predsjedatelja, 
imena nazočnih vijećnika, imena odsutnih 
vijećnika s posebnom napomenom za one koji 
su svoj nedolazak najavili, imena ostalih 
sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s 
nazivom pitanja o kojima se raspravilo i 
odlučivalo, imena govornika, rezultat 
glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih 
odluka i drugih akata donesenih na sjednici. 
      U zapisnik se unose izlaganja i rasprave 
kada to vijećnik izričito zahtjeva. 
      Sastavni dio zapisnika su i izglasovani 
tekstovi odluka i drugih akata. 
      Cijeli tijek sjednice tonski se snima, 
ukoliko je snimanje tehnički moguće, a 
snimak sjednice pohranjuje se zajedno sa 
usvojenim zapisnikom.  

 
Članak 87.  

      Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Vijeća. 
      Izvornik zapisnika sjednice Općinskog 
Vijeća čuva se u arhivi Općine Gradište. 
      Vijećnik ima pravo uvida u izvornik 
zapisnika ili na presliku dijela izvornika koji 
ga zanima.  
 

X. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA  
 NAČELNIKA  

 
Članak 88.  

      Načelnik podnosi izvješće o svom radu u 
skladu sa odredbama Statuta. 
      Prijedlog za traženje izvješća od Načelnika 
o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga 
može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
      Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i 
mora biti potpisan od vijećnika koji predlažu 
donošenje zaključka o traženju izvješća. U 
prijedlog mora biti jasno postavljeno 
formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se 
traži izvješće.  

 
Članak 89.  

      Predsjednik Općinskog Vijeća stavlja 
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red 
prve iduće sjednice Općinskog Vijeća koja se 
održava nakon primitka prijedloga.  
   

Članak 90.  
      Predstavnik vijećnika koji su zatražili 
prijedlog za tumačenje izvješća ima pravo na 
sjednici Općinskog Vijeća izložiti i obrazložiti 
prijedlog. 
      Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 
očitovati na podneseni prijedlog.  

 

Članak 91.  
      Raspravu o izvješću Načelnika Općinsko 
Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o 
pitanju koje je zahtjevom za podnošenje 
izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka 
kojim se od Načelnika traži izvršavanje općih 
akata Općinskog Vijeća.  

 
Članak 92.  

      Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za 
traženje izvješća Načelnika mogu prijedlog 
povući. 
      Ako prijedlog za traženje izvješća 
Načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje 
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može 
se ponovno postaviti prije isteka roka od 6 
mjeseci od dana kad je Općinsko Vijeće 
donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog 
za traženje izvješća od Načelnika.  
 

XI. JAVNOST RADA  
 

Članak 93.  
      Rad Općinskog Vijeća je javan. 
      Predstavnici udruga građana, građani i 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
Vijeća. 
      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. 
      Općinsko Vijeće izvještava javnost o svome 
radu i radu svih radnih tijela te stavovima i 
odlukama koje je usvojilo.  

 
Članak 94.  

      Svi opći akti koje donosi Općinsko Vijeće 
moraju biti dostupni građanima. 
      Svi opći akti Općinskog Vijeća objavljuju 
se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije. 

 
XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

  
Članak 95.  

  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 
Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 4/02). 

  
 

KLASA: 012-03/09-01/1 
URBROJ: 2212/06-02-09-2 
Gradište, 08. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Ivan Čolakovac 
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Na temelju članka 17. i 18. Pravilnika o 
zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog 
gradiva izvan arhiva  („Narodne novine“ 
Republike Hrvatske broj: 63/04) članka 11. 
Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i 
izlučivanja arhivskoga gradiva („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 90/02.), članka 
8. Pravilnika o proračunskom računovodstvu 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj:  
27/05), članka 28. Statuta Općine Gradište 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 11/01.), te članka 37. Poslovnika 
Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 4/02), 
Općinsko vijeće Općine Gradište na 2.-oj sjednici 
održanoj 8. srpnja 2009. godine, donijelo je:  

 
P R A V I L N I K 

o zaštiti i čuvanju arhivskoga i 
registraturnog gradiva 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje, 
odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, 
odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje 
arhivskoga i registraturnog gradiva koje je 
nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju 
Općine Gradište  i njenih prednika, kao i predaja 
gradiva nadležnom arhivu. 

Sastavni dio ovog Pravilnika predstavlja 
Poseban popis arhivskoga i registraturnog 
gradiva Općine Gradište s rokovima čuvanja, koji 
obuhvaća cjelokupno arhivsko i registraturno 
gradivo koje nastaje u poslovanju Općine 
Gradište. Poseban popis nalazi se u privitku i čini 
sastavni dio ovog Pravilnika. 

 
Članak 2. 

 Za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo 
Općine Gradište  odgovoran je čelnik izvršnog 
tijela Općine Gradište.  
 Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskog i 
registraturnog gradiva Općine Gradište  obavlja 
nadležni državni arhiv, te se u tom smislu 
obvezuju na suradnju sve osobe odgovorne i 
zadužene za gradivo. 

 
Članak 3. 

Definicije i pojmovi u ovom Pravilniku imaju 
slijedeće značenje: 

Arhivska jedinica gradiva jest najmanja 
logičko-sadržajna jedinica organizacije gradiva 
(predmet, dosje, spis, periodički definiran 
upisnik, zapisnik, …). 

Knjiga pismohrane je evidencija ulaska 
gradiva u pismohranu, prema vrstama i 
količinama. 

Arhivsko (registraturno) gradivo jest 
cjelokupna dokumentacija nastala radom ili je u 
posjedu Općine Gradište  bez obzira je li ili nije 
evidentirana kroz službene evidencije 
(dokumentacija nastala u uredskom poslovanju, 
službenom poslovanju, evidencije, ...).  

Izlučivanje je postupak kojim se iz neke 
cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni 
rok čuvanja istekao. 

Konvencionalno gradivo je gradivo za čije 
isčitavanje nisu potrebni posebni uređaji. 

Nekonvencionalno gradivo je gradivo za čije 
su isčitavanje potrebni posebni uređaji. Ono 
može biti na optičko-magnetskim medijima, na 
mikrofilmu ili na CD-u. 

Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak 
kojim se iz registraturnoga gradiva temeljem 
utvrđenih propisa odabire arhivsko gradivo za 
trajno čuvanje. 

Odgovorna osoba za pismohranu je voditelj 
ustrojstvene jedinice u čijem je sastavu 
organizirana pismohrana, odnosno osoba kojoj 
takva ovlast pripada temeljem Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Općine 
Gradište. 

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja 
je popis jedinica gradiva organiziran prema 
sadržajnim cjelinama (poslovnim područjima) 
Općine Gradište, s označenim rokovima čuvanja 
za svaku jedinicu popisa i postupkom s gradivom 
nakon isteka roka čuvanja. 

Tehnička jedinica gradiva je jedinica fizičke 
organizacije gradiva (svežanj, kutija, knjiga, 
fascikl, mapa, mikrofilmska rola, magnetska 
traka, CD, …). 

 Pismohrana je ustrojstvena jedinica u 
kojoj se odlaže i čuva arhivsko, odnosno 
registraturno gradivo do predaje nadležnom 
arhivu. 

Zadužena osoba za pismohranu je osoba 
koja neposredno obavlja poslove pismohrane. 

Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica 
cjelokupnoga gradiva u posjedu Općine Gradište, 
bez obzira na mjesto čuvanja, organiziran prema 
sadržajnim (dokumentacijskim) cjelinama. 

 
Članak 4. 

Arhivsko i registraturno gradivo nastalo 
tijekom rada i poslovanja Općine Gradište 
predstavlja jednu cjelinu (arhivski fond) i u 
pravilu se ne može dijeliti. 

Registraturno gradivo može se dijeliti ili 
spajati zbog promjene unutarnjeg ustrojstva 
stvaratelja, prenošenja dijela ili svih njegovih 
poslova na drugog stvaratelja, kao i zbog 
preuzimanja dijela ili svih poslova drugog 
stvaratelja, a sve uz prethodno pribavljeno 
mišljenje nadležnog državnog arhiva. 

 
II. OBVEZE STVARATELJA I IMATELJA  
 JAVNOGA ARHIVSKOG I 
 REGISTRATURNOG GRADIVA 

 
Članak  5. 

Općina Gradište kao stvaratelj i imatelj javnoga 
arhivskog i registraturnog gradiva dužna  je: 

- savjesno čuvati gradivo u 
sređenom stanju i osiguravati od 
oštećenja do predaje nadležnom 
državnom arhivu, 

- na zahtjev nadležnog državnog 
arhiva dostavljati  popis gradiva i 
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javljati sve nastale promjene u vezi 
s njim, 

- pribavljati  mišljenje državnog 
arhiva prije  poduzimanja mjera 
koje se odnose na gradivo, 

- redovito odabirati arhivsko gradivo 
iz registraturnog gradiva,  

- redovito periodički izlučivati 
gradivo kojem su istekli rokovi 
čuvanja, 

- omogućiti ovlaštenim djelatnicima 
državnog arhiva obavljanje 
stručnog nadzora nad čuvanjem 
gradiva. 

Općina Gradište dužna je izvijestiti nadležni 
državni arhiv o svakoj svojoj promjeni statusa i 
ustrojstva radi davanja mišljenja o postupanju s 
gradivom. 
 
III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE  
 GRADIVA 
 

Članak 6. 
Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo 

Općine Gradište prikuplja se, zaprima, obrađuje, 
evidentira, odabire i izlučuje, te osigurava od 
oštećenja, uništenja i zagubljenja u pismohrani. 

Određene cjeline gradiva mogu se čuvati i 
obrađivati u drugoj ustrojstvenoj jedinici osim 
pismohrane, ako je to potrebno radi poslovanja i 
ako je tako utvrđeno ovim Pravilnikom ili 
posebnom odlukom. Tako se, u smislu iznijetog, 
izvan pismohrane mogu čuvati  i obrađivati: 

- računovodstvena dokumentacija, 
- gradivo koje se čuva u kadrovskoj 

službi, 
- projektna dokumentacija za 

izgradnju i rekonstrukciju objekata 
i infrastrukture. 
 

Ustrojstvena jedinca koja čuva ili obrađuje 
neku cjelinu  gradiva izvan pismohrane dužna je 
to gradivo evidentirati te pismohrani redovito 
ostavljati podatke o jedinicama gradiva koje 
posjeduje, a radi upisa u Zbirnu evidenciju iz 
članka 7. ovoga Pravilnika i provođenja postupka 
odabiranja i izlučivanja. 

 
Članak 7. 

U okviru uredovanja pismohrane vodi se: 
a) Knjiga pismohrane, kao knjiga 

evidencije ulaska arhivskog i 
registraturnog gradiva u    
pismohranu (obrazac 12 NN / 
Ulazna knjiga s podacima …), 

b) Zbirna evidencija o gradivu, 
organizirana kao popis arhivskih 
jedinica gradiva unutar sadržajnih 
cjelina, kao opći inventarni pregled 
cjelokupnoga arhivskog i 
registraturnog gradiva koje je po 
bilo kakvoj osnovi u posjedu 
Općine Gradište. Zbirna evidencija 
sadržava slijedeće podatke: redni 
broj, oznaka, naziv, sadržaj, 

vrijeme nastanka, količina, nosač, 
rok čuvanja, napomena. 

 
Članak 8. 

Arhivska knjiga ima funkciju sažetog popisa 
arhivskog i registraturnog gradiva odloženog u 
pismohranu. 

Upis arhivskog i registraturnog gradiva iz 
prethodne godine vrši se najkasnije do travnja 
tekuće godine. 

U arhivsku knjigu upisuje se i gradivo iz 
članka 6. ovog Pravilnika koje je zadržano kod 
pojedinih ustrojstvenih jedinica. 

Redni brojevi upisa u arhivsku knjigu teku 
kontinuirano bez obzira na godište i vrstu 
gradiva, a pojedine rubrike se popunjavaju na 
način utvrđen Uputstvom za izvršenje Uredbe o 
uredskom poslovanju.  

Prijepis (preslika) Arhivske knjige i Zbirne 
evidencije gradiva iz prethodnoga članka, 
dostavljaju se nadležnim državnom arhivu 
redovito jednom godišnje. 

 
1. Konvencionalno gradivo 

 
Članak 9. 

Riješeni predmeti i dovršeni spisi (dalje: 
gradivo) stavljaju se u za to određene omote, 
fascikle, registratore, arhivske kutije, svežnjeve, 
uveze ili arhivske mape (fascikle s preklopom), 
… i sl. -tehničke arhivske jedinice. U 
ustrojstvenoj jedinici u kojoj je gradivo nastalo, 
ono se čuva najviše dvije godine od završetka 
predmeta. Nakon toga roka gradivo se obvezno 
predaje u pismohranu (u sređenom stanju, 
tehnički opremljeno, te popisano) osim u 
slučajevima iz članka 6. stavka 3. ovoga 
Pravilnika. 

Rukovoditelj svake ustrojstvene jedince 
odgovoran je za arhivsko i registraturno gradivo 
koje nastaje u njegovom poslovnom području, od 
trenutka zaprimanja i obrade do predaje na 
daljnje čuvanje. 

Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo za 
koje je zadužen u pogledu sadržaja podataka, 
pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog 
predmeta kojim raspolaže. 

Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo 
do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom 
godine odlagati po utvrđenom planu koji 
odgovara naravi posla, te ga svrstavati u 
odgovarajuće arhivske jedinice. Na svaku 
arhivsku jedinicu dužan je ispisati naziv 
ustrojstvene jedinice, godinu nastanka gradiva, 
naziv i vrstu gradiva, raspon brojeva predmeta u 
arhivskoj jedinici i  rok čuvanja gradiva. 

 
Članak 10. 

Arhivsko i registraturno gradivo predaje se u 
pismohranu u sređenom stanju, u tehnički 
oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama. 

Gradivo iz prethodnog stavka predaje se 
pismohrani putem interne dostavne knjige ili uz 
popis (primopredajni zapisnik) koji potpisuju 
ovlašteni zaposlenici koji predaju gradivo i 
zaposlenik u pismohrani. 
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Zaposlenik u pismohrani, dužan je pregledati 
sve preuzeto gradivo i provjeriti točnost upisanih 
podataka. 

 
Članak 11. 

Po prijemu i obradi arhivskog i registraturnog 
gradiva na način propisan u odredbama ovog 
Pravilnika, gradivo se raspoređuje na police, 
odnosno ormare, u odgovarajućim prostorijama 
pismohrane. 

Arhivsko i registraturno gradivo u pismohrani 
razvrstava se prema sadržajnim cjelinama, 
vremenu nastanka, vrstama gradiva i rokovima 
čuvanja. Nakon smještanja gradiva jednog 
godišta na police i u ormare, obavlja se 
numeriranje arhivskih jedinica. 
 
2. Nekonvencionalno gradivo 
 

Članak 12. 
Dokumenti nastali ili zaprimljeni u 

elektroničkom obliku, baze podataka, 
elektroničke kopije dokumenata i drugi 
elektronički zapisi nastali u poslovanju čuvaju se 
na način koji ih osigurava od neovlaštenog 
pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka 
podataka, sukladno važećim standardima te 
dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih 
sustava. 

Službenik zadužen za informatičke poslove 
vodi brigu o zaštiti podataka, izradi sigurnosnih 
kopija i arhiviranju podataka. 

Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove 
podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i 
cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku. 
 

Članak 13. 
Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze 

podataka ili formata zapisa, obvezno je u 
pisanom obliku opisati: svrhu, opseg i način 
korištenja aplikacije; minimalne hardverske i 
softverske zahtjeve, mjere zaštite zapisa od 
neovlaštenog pristupa, mijenjanja i gubitka 
podataka, format i strukturu zapisa, predviđeni 
način trajne pohrane zapisa (npr. čuvanje u 
izvornom formatu, konverzija u drugi format, 
kopiranje na drugi medij i dr.), način 
(tehnologija) na koji će se osigurati pristup 
podacima ako je predviđeno čuvanje izvan 
izvornog hardverskog i softverskog okruženja, 
način predaje gradiva arhivu (format zapisa i 
medij, aplikacija/tehnologija za pristup podacima 
koja treba omogućiti iskoristivost podataka nakon 
predaje, dokumentacija o aplikaciji i strukturi 
zapisa, dokumentacija o postupku pripreme za 
predaju). 
 

Članak 14. 
Elektronički dokumenti i drugi elektronički 

zapisi arhiviraju se i čuvaju na adekvatan način 
da je moguće obnoviti podatke i koristiti ih u 
slučaju gubitka ili oštećenja podataka u 
računalnom sustavu u kojem se obavlja pohrana i 
obrada zapisa. 

Pri izradi arhivske kopije obvezno se u 
pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, 

format i struktura zapisa, vrijeme i odgovornost 
za izradu kopije, te da li se zapisi i dalje čuvaju u 
izvorišnom informacijskom sustavu ili brišu iz 
njega. 

Prije predaje arhivskih kopija na mjesto 
čuvanja obvezno se provjerava njihova 
cjelovitost, čitljivost i ispravnost.  

Arhivske se kopije predaju na mjesto čuvanja 
s programima, odnosno aplikacijama koje su 
potrebne za njihovo pregledavanje i korištenje, ili 
s podrobnim uputama o hardverskim i 
softverskim zahtjevima za prikaz i korištenje i 
navodom o informacijskom sustavu koji trenutno 
to omogućuje. 

Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih 
kopija elektroničkih zapisa redovito se provjerava 
najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na 
novi medij vrši se najmanje svake pete godine, a 
obvezno ako su prilikom provjere uočene 
pogreške ili ako je primjerak arhivske kopije 
nečitljiv, oštećen ili izgubljen. 
 
IV. KORIŠTENJE GRADIVA 
 

Članak 15. 
Korištenje gradiva odobrava osoba 

odgovorna za rad pismohrane, odnosno 
zaposlenik u pismohrani. 

Arhivsko i registraturno gradivo može se 
koristiti u prostorijama pismohrane samo i jedino 
uz nazočnost odgovorne osobe za rad 
pismohrane, odnosno zaposlenika zaduženog za 
pismohranu. 

Korištenje se ostvaruje neposrednim uvidom 
u traženo gradivo, izdavanjem preslika ili 
izdavanjem originala. 

Originalno arhivsko i registraturno gradivo 
može se izdati na privremeno korištenje jedino 
putem odgovarajuće potvrde (reversa) i 
obaveznog upisa u Knjigu posudbe, dok je za 
uvid i izdavanje kopije potreban samo upis u 
evidenciju – knjigu posudbe. 
 

Članak 16. 
Osoba koja je preuzela gradivo na korištenje, 

dužna je isto vratiti u roku naznačenom u reversu. 
Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan 

primjerak potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu 
gdje je gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima 
zaposlenik u pismohrani, a treći primjerak dobiva 
zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije 
korištenja gradivo se obavezno vraća na mjesto 
odakle je i uzeto, a revers se poništava. 
 

Članak 17. 
Izdavanje arhivskoga i registraturnog gradiva 

za vanjske korisnike, koji temeljem zakona i 
propisa imaju pravo uvida u informacije sadržane 
u gradivu, obavlja se temeljem pismene zamolbe 
tražitelja. 

Korištenje gradiva može se uskratiti u 
slučajevima koje propisuje Zakon o pravu na 
pristup informacijama. 
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Članak 18. 
Krajem svake godine, odnosno prije 

godišnjega ulaganja novog gradiva u pismohranu, 
zaposlenik u pismohrani vrši  provjeru je li 
tijekom godine posuđeno gradivo vraćeno u 
pismohranu.  

Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije vraćeno, 
zaposlenik u pismohrani, zatražiti će povrat 
gradiva. Ukoliko korisnik gradiva posuđeno 
gradivo treba i u slijedećoj godini, to će se 
pismeno utvrditi uz potpis korisnika gradiva i 
zaposlenika u pismohrani. 

Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz 
supotpis zaposlenika u pismohrani, ukoliko mu 
zaduženo gradivo treba i u slijedećoj godini. 
 
V. POSTUPAK ODABIRANJA I  
 IZLUČIVANJA GRADIVA 
 

Članak 19. 
Redovito, a najkasnije 5 godina od posljednjeg 

provedenog postupka, obavlja se odabiranje 
arhivskog i izlučivanje onog dijela registraturnog 
gradiva kojem je prema utvrđenim propisima 
prošao rok čuvanja, kako bi se u pismohrani 
pravovremeno oslobodio prostor za prirast novog 
gradiva. 

Odabiranje arhivskoga i izlučivanje 
registraturnoga gradiva obavlja se temeljem 
Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i 
izlučivanja arhivskoga gradiva kao i Posebnoga 
popisa iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, na 
kojega suglasnost daje državni arhiv. 
 

Članak 20. 
Rokovi čuvanja navedeni u popisu iz čl. 1 st. 2 

ovoga Pravilnika počinju teći: 
-  kod uredskih knjiga i evidencija – od 
kraja godine posljednjega upisa, 
-  kod vođenja postupaka – od kraja 
godine u kojoj je postupak dovršen, 
- kod rješenja, dozvola, odobrenja, 
potvrda sa ograničenim trajanjem – od 
kraja godine  u kojoj su rješenja, 
dozvole ili odobrenja prestali vrijediti ili 
su se prestali primjenjivati, 
- kod računovodstvene i 
knjigovodstvene dokumentacije – od 
dana prihvaćanja  završnog računa za 
godinu na koju se ta dokumentacija 
odnosi, 
- kod personalnih listova- od godine 
osnutka personalnog lista, 
- kod postupaka za povrede službene 
dužnosti– nakon okončanja postupka, 
- kod ostalog gradiva – od kraja godine 
u kojoj je gradivo nastalo. 
 

Članak 21. 
Postupak za izlučivanje registraturnoga 

gradiva pokreće odgovorna osoba općine. 
Popis gradiva za izlučivanje treba sadržavati: 

naziv stvaratelja gradiva, ustrojstvenu jedinicu u 
kojoj je gradivo nastalo, jasan i točan naziv vrste 
gradiva koje će se izlučivati, starost gradiva 

(vrijeme nastanka) i količinu izraženu  brojem 
svežnjeva, registratora, knjiga i sl. 

Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaže 
zašto se predlaže za izlučivanje i uništenje (npr. 
istekao rok čuvanja sukladno popisu iz čl. 1. st. 
2., nepotrebno za daljnje poslovanje, statistički 
obrađeno i sl.). 

 
Članak 22. 

Prema potrebi, u pripremi izlučivanja može 
sudjelovati i stručni djelatnik nadležnog arhiva. 
 

Članak 23. 
Popis gradiva predloženog za izlučivanje, te 

potpisan od odgovorne osobe Općine Gradište 
dostavlja se nadležnom arhivu. 

Nadležni arhiv izdaje rješenje kojim može 
predloženo gradivo za izlučivanje u cijelosti 
odobriti, ili djelomično ili u cijelosti odbiti. 

 
Članak 24. 

Po primitku rješenja o odobrenju izlučivanja 
iz prethodnoga članka, odgovorna osoba donosi 
odluku o izlučivanju kojom se utvrđuje način 
uništavanja dotičnoga gradiva. 

O postupku uništavanja izlučenoga gradiva 
sastavlja se zapisnik, a jedan primjerak zapisnika 
se dostavlja nadležnom arhivu. 

 
Članak 25. 

Ukoliko gradivo sadrži povjerljive podatke, 
uništavanje se obvezno provodi na način da 
podaci ne budu dostupni osobama koje nemaju 
pravo uvida u njih. 

 
Članak 26. 

 Izlučivanje registraturnog gradiva bilježi se u 
Arhivskoj knjizi, odnosno u Zbirnoj evidenciji 
gradiva u pismohrani, s naznakom broja i datuma 
rješenja nadležnog državnog arhiva o odobrenju 
izlučivanja. 
 
VI. PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOM  
 ARHIVU 
 

Članak 27. 
Arhivsko gradivo Općine Gradište predaje se 

nadležnom državnom arhivu temeljem Zakona o 
arhivskom gradivu i arhivima,  te Pravilnika o 
predaji arhivskoga gradiva arhivima. 

Arhivsko gradivo predaje se tek nakon 
provedenoga odabiranja i izlučivanja, u 
izvorniku, sređeno i tehnički opremljeno, 
označeno, popisano i cjelovito za određeno 
vremensko razdoblje. 

O primopredaji arhivskog gradiva  nadležni 
arhiv sastavlja Zapisnik čiji je sastavni dio popis 
predanoga gradiva. 
 
VII. ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD  
 PISMOHRANE 
 

Članak 28. 
 Stručne i administrativno tehničke poslove u 
pismohrani obavljaju službenici raspoređeni 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Upravnih 
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tijela Općine Gradište, u skladu sa Pravilniku o 
stručnom usavršavanju i provjeri stručne 
osposobljenosti djelatnika u pismohranama. 
 

Članak 29. 
Zaposlenik u pismohrani obavlja slijedeće 

poslove: 
- sređivanje i popisivanje gradiva, 
- osiguranje materijalno-fizičke 

zaštite gradiva, 
- odabiranje arhivskoga gradiva, 
- izlučivanje registraturnog gradiva 

kojem su prošli rokovi čuvanja, 
- priprema predaje arhivskoga 

gradiva nadležnom državnom 
arhivu, 

- izdavanje gradiva na korištenje, te 
vođenje evidencija o tome. 

 
Članak 30. 

Zaposlenik u pismohrani dužan je o svome 
radu pridržavati se etičkog kodeksa arhivista, a 
posebice: 

- čuvati integritet gradiva i na taj 
način pružati jamstvo da ono 
predstavlja trajno i pouzdano 
svjedočanstvo prošlosti, 

- dokumentirati svoje postupke pri 
obradi gradiva i opravdati ih, 

- poštivati slobodu pristupa 
informacijama i propise u svezi s 
povjerljivošću podatka i zaštitom 
privatnosti i postupati unutar 
granica zakonskih propisa koji su 
na snazi, 

- osobito povjerenje koje mu je 
povjereno koristiti na dobro sviju i 
ne služiti se svojim položajem za 
vlastitu ili bilo čiju neopravdano 
korist, 

- nastojati postići najbolju stručnu 
razinu sustavno i stalno 
obnavljajući svoje znanje s 
područja arhivistike i dijeliti s 
drugima rezultate svojih 
istraživanja i iskustava. 

 
Članak 31. 

Prilikom raspoređivanja na druge poslove ili 
raskida radnog odnosa odgovorna osoba za rad 
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, 
dužni su izvršiti primopredaju  
arhivskoga  i registraturnoga gradiva s osobom 
koja preuzima pismohranu. 
 
VIII. PROSTOR PISMOHRANE 
 

Članak 32. 
Općina Gradište dužna je osigurati adekvatan 

prostor i opremu za smještaj i zaštitu arhivskoga i 
registraturnog gradiva. 

Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita 
arhivskoga i registraturnog gradiva obuhvaća 
fizičko-tehničku zaštitu od oštećenja, uništenja ili 
nestanka. 

Materijalna zaštita osigurava se: 

- obaveznim zaključavanjem 
prostorija pismohrane, zatvaranjem 
prozora i isključivanjem strujnoga 
toka kada se u spremištu ne radi, 

- redovitim čišćenjem i 
otprašivanjem spremišta i 
odloženoga gradiva, te 
prozračivanjem prostorija, 

- održavanjem odgovarajuće 
temperature i vlažnosti,  

- redovitim otklanjanjem 
nedostataka koji bi se mogli 
dovesti do oštećenja gradiva. 

 
Članak 33. 

Odgovarajućim prostorom za pohranu 
arhivskoga i registraturnog gradiva smatraju se 
prostorije koje su suhe, prozračne, osigurane od 
požara i krađe, udaljene od mjesta otvorenog 
plamena i od prostorija u kojima se čuvaju lako 
zapaljive tvari, bez vodovodnih, kanalizacijskih, 
plinskih i električnih instalacija te razvodnih 
vodova i uređaja centralnog grijanja bez 
odgovarajuće zaštite, uključujući i zaštitu od 
nadolaska nadzemnih i podzemnih voda. 

Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i 
pod nadzorom. 

U prostorijama pismohrane strogo je 
zabranjeno pušenje. 
 

Članak 34. 
Prostorije pismohrane moraju imati 

odgovarajući inventar kao što su police, ormari,  
ljestve, stol, dobro osvjetljenje i dr. 

Prostorije moraju biti osigurane valjanim 
uređajima za sigurno zatvaranje vrata, te 
opremljene odgovarajućim brojem protupožarnih 
aparata na prah. 
 

Članak 35. 
Pristup u pismohranu dozvoljen je samo 

odgovornoj osobi za rad pismohrane, odnosno 
zaposleniku u pismohrani. 

Nadzor nad radom u pismohrani provodi 
odgovorna osoba ustrojstvene jedinice u kojoj se 
nalazi pismohrana, a za uređenje pismohrane 
odgovoran je čelnik izvršnog tijela općine. 
 
IX. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 36. 
Odgovorne osobe za cjelokupno arhivsko i 

registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja 
Općine Gradište i njenih prednika, te odgovorna 
osoba za pismohranu obvezni su postupati u 
skladu sa odredbama Zakona o arhivskom 
gradivu i arhivima, te odredbama ovog 
Pravilnika. 
 

Članak 37. 
Za sva pitanja koja nisu navedena ovim 

Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom 
gradivu i arhivima, podzakonski akti, kao i drugi 
zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje 
rukovanje i rokovi čuvanja arhivskoga i 
registraturnog gradiva. 
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Članak 38. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 036-01 /09-01/01 
URBROJ: 2212/06-09-02-01 
Gradište, 8. srpnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Čolakovac 
 
 
 

POSEBAN POPIS  
ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG 

GRADIVA OPĆINE GRADIŠTE  
SA ROKOVIMA ČUVANJA 

 
DRŽAVNO UREĐENJE I UPRAVA 
 

a) trajno se čuva slijedeća 
dokumentacija: 

 
1. Političko – teritorijalne 

podjele 
2. Teritorijalna razgraničenja i  

imenovanja ulica 
3. Referendum – objavljivanje 

rezultata 
4. Birački spiskovi 
5. Odluka o uporabi grba i 

zastave Općine 
6. Nagrade i priznanja 
7. Suradnja s inozemstvom 
8. Službeni glasnik Općine 
9. Donošenje i objavljivanje 

propisa 
10. Statut Općine 
11. Poslovnik o radu Općinskog 

Vijeća 
12. Popis vijećnika Općinskog 

Vijeća 
13. Zapisnici i prilozi sa sjednica 

Općinskog Vijeća 
14. Spisi odbora, komisija i tijela 

imenovanih od Općinskog 
vijeća 

15. Godišnja izvješća Općinskog 
vijeća 

16. Spisi o ustroju mjesnih odbora 
17. Općeniti spisi iz nadležnosti 

mjesnih odbora 
18. Očevidnici o dužnosnicima 
19. Očevidnici o kadrovima 
20. Urudžbeni zapisnik, očevidnik 

upisa 
21. Upravni postupak, očevidnik 

upisa 
22. Kazalo urudžbenog zapisnika i 

upravnog postupka 
23. Pečati, žigovi, štambilji – 

očevidnik 
24. Upravni nadzor – zapisnik 

25. Zapisnici o nadzoru nadležnog 
arhiva, izlučivanja, arhivske 
evidencije 

26. Vjerska pitanja – općenito 
27. Dokumentacija o 

samodoprinosima i 
investicijama bivših Mjesnih 
zajednica 

 
b) po isteku najmanje 10 godina izlučuje 

se slijedeća dokumentacija; 
1. Domaća suradnja 
2. Pokroviteljstvo – općenito 
3. Prednacrti spisa koji nisu 

sastavni dio zapisnika sa 
sjednice 

4. Civilna zaštita koordinacija i 
rad 

5. Ostali spisi o službenicima i 
namještenicima 

 
c) po isteku najmanje 5 godina izlučuje 

se slijedeća dokumentacija; 
 

1. Referendumi, inicijative i 
odluke o raspisivanju 

2. Komisija za provođenje 
referenduma – osnivanje 

3. Prijedlog odluke o uporabi 
grba i zastave Općine 

4. Nagrade i priznanja – 
prijedlozi 

5. Obilježavanje obljetnica i 
dodjele sredstava 

6. Donošenje propisa – prijedlog 
7. Nacrt propisa – prijedlog 
8. Davanje suglasnosti, mišljenja 

i prijedloga na nacrt 
9. Suglasnost na Statut 
10. Pozivi za sjednicu sa 

materijalom 
11. Periodična izvješća Općinskog 

vijeća 
12. Upravno poslovanje, 

organizacija, metode i tehnike 
rada 

13. Izdavanje uvjerenja, potvrda i 
raznih suglasnosti 

14. Natpisne i objavne ploče 
15. Tiskanje i umnožavanje 

materijala 
16. Uredsko poslovanje – 

tumačenje, primjena upute 
17. Predstavke i pritužbe – 

općenito 
18. Molbe i prijedlozi 

 
d) po isteku najmanje 3 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija 
 

1. Poštanske i druge dostavne 
knjige 

2. Tipizirani podnesci, 
zamolnice, pozivi, obavijesti, 
informacije općeg karaktera 
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3. Potvrde i uvjerenja ograničene 
važnosti i molbe za njihovo 
izdavanje 

4. Unutarnje dopisivanje 
 

e) po isteku najmanje 1 godine izlučuje 
se sljedeća dokumentacija 

 
1. Glasački listići  

 
RAD I RADNI ODNOSI 
 

a) trajno se čuva slijedeća 
dokumentacija: 

 
1. Matične knjige djelatnika 

 
b) po isteku najmanje 50 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Zasnivanje i prestanaka 
radnog odnosa 

2. Personalni dosjei 
3. Stručno obrazovanje i stručni 

ispiti 
 

c) po isteku najmanje 10 godine izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Raspored djelatnika na radno 
mjesto 

2. Nagrade za rad, novčane 
pomoći i otpremnine 

3. Zaštita od požara i eksploziva 
– mjere 

 
d) po isteku najmanje 5 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Natječaji, prijave za natječaj i 
izbor kandidata 

2. Spisi u svezi s plaćom 
djelatnika 

3. Radni sporovi, disciplinska 
odgovornost 

4. Učenici na praksi 
5. Ugovori o djelu 
6. Razne potvrde iz radnog 

odnosa za porezne olakšice 
7. Vojna obveza – općenito 

 
e) po isteku najmanje 3 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Evidencija o prisutnosti na 
radu 

 
f) po isteku najmanje 2 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Izvještaji i doznake za 
bolovanje 

2. Multiplikati personalnih 
rješenja o zaposlenima 
(izvornik u dosjeu) 

3. Rasporedi i rješenja o 
godišnjem odmoru 

 
g) po isteku najmanje 1 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Rasporedi dežurstava 
2. Knjiga evidencije stranaka 

 
GOSPODARSTVO 
 

a) trajno se čuva slijedeća 
dokumentacija: 
 

1. Gospodarski razvoj – godišnje 
izvješće 

2. Gospodarska suradnja 
3. Projekti gospodarskog razvoja 
4. Poljoprivreda – općenito 
5. Spisi o razvoju poljoprivrede 
6. Vodoprivreda – općenito 
7. Planovi vodoopskrbe i 

odvodnje na području Općine 
8. Ugostiteljstvo – općenito 
9. Promet i veze – općenito 
10. Spisi o izgradnji i održavanju 

cesta i cestovne infrastrukture 
11. Prostorno planiranje – 

općenito 
12. Prostorni planovi 
13. Zaštita čovjekove okoline – 

općenito 
14. Mjere zaštite čovjekove 

okoline – propisi 
15. Građevinske dozvole s 

projektnom dokumentacijom 
kad je investitor Općina 

16. Objekti oštećeni ratom – 
očevidnici 

17. Komunalne djelatnosti – 
općenito 

18. Uređivanje poslova 
komunalne djelatnosti 

19. Stanovi u vlasništvu općine – 
očevidnici 

20. Dosje poslovnog prostora 
21. Poslovni prostor – izgradnja 
22. Poslovni prostor – očevidnici 
23. Objekti pod posebnom 

zaštitom – restauriranje 
24. Rješenje o dodjeli stanova na 

trajno korištenje, 
 

b) po isteku najmanje 20 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Najam, zakup poslovnog 
prostora na duže vrijeme 

 
c) po isteku najmanje 10 godina izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Gospodarsko planiranje 
2. Gospodarska kretanja 
3. Objekti oštećeni ratom – 

ugovori o izgradnji 
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4. Komunalna naknada 
5. Spisi u svezi sa stanarskim 

pravom 
6. Iseljenje iz stana i poslovnog 

prostora – rješenje 
7. Ugovor o najmu stana do 5 

godina 
8. Privremena dodjela stana do 5 

godina – rješenje 
9. Najam, zakup poslovnog 

prostora do 5 godina 
10. Poslovni prostor – adaptacija 
11. Općenito o objektima pod 

posebnom zaštitom 
 

d) po isteku najmanje 5 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Mišljenje i suglasnosti iz 
oblasti gospodarstva 

2. Natječaji s ponudama i 
zapisnici – razno 

3. Suglasnosti iz oblasti 
ugostiteljstva 

4. Suglasnosti i potvrde o 
prostornim planovima 

5. Ostali spisi o planiranju 
prostora 

6. Provedbeni planovi za 
kalendarsku godinu 

7. Suglasnost i potvrde iz 
stambenog gospodarstva 

8. Poslovni prostori – općenito 
9. Natječaj za dodjelu prostornog 

prostora 
 
FINANCIJE 

 
a) trajno se čuva slijedeća 

dokumentacija: 
 

1. Financijsko-planski dokumenti 
(godišnji) 

2. Financijski planovi 
3. Završni račun Proračuna 
4. Investicije 
5. Osnovna sredstva – očevidnici 
6. Primopredaja imovine – 

zapisnici 
7. Kartice OD-a ili isplatne liste 
8. M-4, M-8 R-1 
 

b) po isteku najmanje 11 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Proračun Općine 
2. Izmjena Proračuna 
3. Sufinanciranje 
4. Spisi o porezima i 

doprinosima 
5. Sitni inventar – očevidnici 
6. Glavna knjiga Proračuna 
7. Glavna knjiga iz oblasti 

financija 
8. Bankovni izvodi 

9. Nalozi za knjiženje, temeljnice 
za knjiženje 

10. Analitičke kartice 
 

c) po isteku najmanje 7 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Blagajna 
2. Blagajnički dnevnik 
3. Blagajnički izvještaji 
4. Knjige (evidencija) ulaznih i 

izlaznih računa 
5. Knjiga blagajne o dnevnom 

prometu gotovinom 
6. Knjiga evidencije izdanih 

bariranih i gotovinskih čekova 
7. Naredbe za prijenos sredstava 
8. Ulazni i izlazni računi 
9. Nalozi blagajni za isplatu i 

nalozi za naplatu 
10. Obračuni plaćenih poreza i 

doprinosa 
 

d) po isteku najmanje 5 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 

 
1. Dokumentacija o osiguranju 

imovine 
2. Analitička evidencija 

osnovnih sredstava 
3. Inventurne liste, zapisnici i 

otpisi s odlukama 
4. Kontrolnik poštarine 
5. Obračuni – predračuni 

amortizacije 
6. Odluke o rashodovanju 

opreme, materijala i inventara 
7. Otplate potrošačkih kredita 
8. Putni računi za službena 

putovanja 
9. Knjiga putnih naloga za 

motorno vozilo 
10. Sudske i administrativne 

zabrane 
11. Ugovori o djelu za izvršenje 

manjih radova 
12. Dječji doplatak 

 
e) po isteku najmanje 3 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Poštanske knjige i druge 
dostavne knjige 

2. Kalkulacije 
3. Periodični obračuni 
4. Obračunski listovi osobnih 

dohodaka 
5. Isplatni listići 
6. Periodični izvještaji 
7. Računovodstvena prepiska 

 
f) po isteku najmanje 2 godine izlučuje 

se sljedeća dokumentacija: 
 

1. Otpremnice, dostavnice i 
povratnice 
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2. Izvještaji i doznake o 
bolovanju 

3. Uplatnice, isplatnice 
(blagajnički blokovi) 

4. Narudžbenice (blokovi) 
5. Čekovni taloni o isplaćenoj 

gotovini 
6. Izvještaj o izdanom potrošnom 

materijalu 
7. Razni privremeni obračuni i 

pomoćne evidencije 
8. Obavijesti o izvodu otvorenih 

stavaka 
 
ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 
 

a) trajno se čuva sljedeća 
dokumentacija: 

1. Mjere zdravstvene zaštite-
propisi 

2. Program javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti 

 
b) po isteku najmanje 10 godina 

izlučuju se sljedeće vrste gradiva: 
1. Zdravstvena zaštita i socijalno 

osiguranje – općenito 
2. Socijalna zaštita 
3. Stipendije 

 
KULTURA, PROSVJETA I ŠPORT 
 

a) trajno se čuva sljedeća 
dokumentacija: 

1. Kultura i prosvjeta – općenito 
2. Predškolski odgoj 
3. Osnivanje predškolskih 

ustanova 
4. Program javnih potreba u 

kulturi 
5. Osnivanje muzejsko-

galerijskih djelatnosti 
6. Kulturne manifestacije 
7. Tehnička kultura – općenito 
8. Programi javnih potreba u 

tehničkoj kulturi 
9. Šport – općenito 
10. Programi javnih potreba u 

športu 
 
GRAĐEVINSKA I POLJOPRIVREDNA 
ZEMLJIŠTA 

 
a) trajno se čuva sljedeća 

dokumentacija: 
1. Nekretnine u vlasništvu 

Općine – očevidnici 
2. Obavijesti, dopisi, potvrde i 

dr. o nekretninama 
3. Promjena režima vlasništva 
4. Građevinsko zemljište – 

očevidnici 
5. Poljoprivredno zemljište - 

očevidnici 
6. Poljoprivredno zemljište – 

imovinsko-pravni poslovi 
7. Građevinska i druga tehnička 

dokumentacija 
 

b) po isteku najmanje 20 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija 

 
1. Građevinsko zemljište – zakup 

od 6 do 10 godina 
 

c)  po isteku najmanje 10 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 

 
1. Građevinsko zemljište – zakup 

do 5 godina 
 

d)  po isteku najmanje 5 godina izlučuje se 
sljedeća dokumentacija: 

 
1. Javne površine – ugovori o 

najmu do 1 godine 
2. Građevinsko zemljište – zakup 

do 1 godine 
3. Potvrda o poljoprivrednom 

zemljištu 
 
OSTALO 
 

a)  po isteku najmanje 5 godina izlučuje se 
sljedeća dokumentacija: 

1. Statistika – općenito 
 

c) po isteku najmanje 5 godina izlučuje 
se sljedeća dokumentacija: 

 
1. Razna uvjerenja 
2. Kopija potvrda s ograničenom 

važnošću do 1 godine 
3. Obavijest općeg karaktera 
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OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' Republike Hrvatske broj: 33/01., 60/01.-
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.), Općinsko vijeće Općine Nuštar 
na 2. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. 
godine, donosi: 
 

S T A T U T  
OPĆINE NUŠTAR 

 
I.  OPĆE ODREDBE 

 
Članak  1. 

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

 
                  Članak 2. 
(1) Općina Nuštar je jedinica lokalne 

samouprave na području utvrđenom 
Zakonom o područjima županije, gradova i 
općina u Republici Hrvatskoj. 

(2) Općina obuhvaća naselja: Nuštar, Marinci i 
Cerić. 

(3) Granice Općine Nuštar mogu se mijenjati na 
način i po postupku koji su propisani 
zakonom. 

(4) Općina Nuštar obuhvaća područje omeđeno 
granicama katastarskih općina: Ostrovo, 
Tordinci, Pačetin, Bršadin, Bogdanovci, 
Petrovci, Stari Jankovci, Mirkovci i 
Vinkovci. 

 
Članak 3. 

(1) Općina Nuštar je pravna osoba. 
(2) Sjedište Općine Nuštar je u Nuštru, Trg dr. 

Franje Tuđmana 1.  
(3) Tijela i upravna tijela Općine Nuštar imaju 

pečate. 
(4) Pečat ima oblik kruga promjera 38 mm. 

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

 
II. OBILJEŽJA OPĆINE NUŠTAR 
 

Članak 4. 
(1) Općina Nuštar ima svoja obilježja. 
(2) Obilježja Općine Nuštar su:  

• grb Općine Nuštar,  
• zastava Općine Nuštar.  

 
(3) Obilježjima iz stavka 2. ovog članka 

predstavlja se Općina Nuštar i izražava 
pripadnost Općini Nuštar.  

(4) Način uporabe i zaštitu obilježja Općine 
Nuštar utvrđuje se posebnim općim aktom  
Općinskog vijeća i načelnika, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom . 

 
Članak 5. 

(1) Grb Općine Nuštar čini: Sveta Ana s 
djetetom Isusom sjedi na srebrnoj/ bijeloj 
klupi i drži srebrnu/ bijelu knjigu u krilu. 

 
Članak 6. 

(1) Zastava Općine Nuštar je  zastava omjera 
1:2,  plave boje sa žuto obrubljenim grbom 
Općine Nuštar  u sredini.  

 
Članak 7. 

(1)  Dan Općine Nuštar je 05. listopad, koji se 
svečano slavi kao općinski blagdan. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 

 
Članak 8. 

(1) Općinsko vijeće Općine Nuštar građanima i 
drugim osobama, njihovim udrugama, 
drugim lokalnim zajednicama te 
ustanovama, trgovačkim društvima i drugim 
pravnim osobama može dodjeljivati javna 
priznanja za uspjehe u radu kojima 
pridonose razvoju Općine Nuštar ili 
pojedinih njezinih djelatnosti ili u znak 
počasti ili zahvalnosti. 

 
Članak 9. 

(1) Općinsko vijeće Općine Nuštar odlučuje o 
dodjeli javnih priznanja Općine Nuštar. 

(2) Javna priznanja Općine Nuštar su:  
• počasni građanin, 
• nagrada za životno djelo,  
• godišnja nagrada pojedincima i 

skupinama,  
• povelja zahvalnosti. 

(3) Općinsko vijeće Općine Nuštar posebnom 
odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje 
javnih priznanja, njihov izgled i oblike, 
kriterij i postupovnost njihove dodjele te 
tijela koja provode postupak i dodjeljuju 
priznanja. 

 
Članak 10. 

(1) Općinsko vijeće općine Nuštar može 
pojedinu osobu koja je zaslužna za Općina 
proglasiti počasnim građaninom. 

(2) Počašću se ne stječu posebna prava odnosno 
obveze. Počast se može opozvati ako se 
počašćeni pokaže nedostojnim počasti. 
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IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE 
(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

 
Članak 11. 

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

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

(3) Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te 
postupak donošenja odluke uređuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 12. 

(1) Sporazum  o suradnji Općine Nuštar i općine 
ili grada druge države objavljuje se u 
službenom glasilu Vukovarsko- srijemske 
županije. 

 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

 
Članak 13. 

(1) Općina Nuštar 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 Nuštar. 

 
Članak 14. 

(1) Općina Nuštar 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,  
• odgoj i obrazovanje, 
• kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
• zaštitu potrošača, 
• zaštitu i unapređenje prirodnog 

okoliša, 
• protupožarnu zaštitu i civilnu 

zaštitu, 
• promet na svom području , 
• ostale poslove sukladno posebnim 

zakonima. 
(2) Općina Nuštar obavlja poslove iz 

samoupravnog djelokruga sukladno 

posebnim zakonima kojima se uređuju 
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Poslovi iz samoupravnog djelokruga 
detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog 
vijeća i Načelnika u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom. 

   
Članak 15. 

(1) Općina Nuštar može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne 
samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 
zajedničkog upravnog odjela ili službe, 
zajedničkog trgovačkog društva ili 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih 
poslova u skladu s posebnim zakonom. 

(2) Odluku o obavljanju poslova na način 
propisan u stavku 1. ovog članka donosi 
Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje 
sporazum o zajedničkom organiziranju 
poslova, kojim se uređuju  međusobni 
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova. 

 
Članak 16. 

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

 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU  

 
Članak 17. 

(1) Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
lokalnog referenduma, zbora građana i 
davanjem prijedloga, u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom. 

 
Članak 18. 

(1) Referendum se može raspisati radi 
odlučivanja o prijedlogu o promjeni ovog 
Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi 
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika 
o promjeni područja Općine kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom. 

(2) Prijedlog za donošenje odluke o  
raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog 
članka može temeljem odredaba zakona i 
ovog Statuta, dati jedna trećina članova 
Općinskog vijeća, načelnik, polovina 
mjesnih odbora na području Općine Nuštar i 
20% birača upisanih u  popis birača Općine 
Nuštar. 

 
Članak 19. 

(1) Referendum se može raspisati  radi 
razrješenja općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika u slučajevima i na način  propisan 
zakonom. 
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(2) Referendum se može raspisati radi 
razrješenja općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika u slučaju : 

• kada krše ili ne izvršavaju 
odluke Općinskog vijeća, 

• kada svojim radom prouzroče 
Općini Nuštar znatnu 
materijalnu štetu  odnosno 
štetu u iznosu od 1% od 
proračuna Općine Nuštar u 
tekućoj godini a ako 1% od 
proračuna znosi više od 
500.000,00 kuna pod znatnom 
materijalnom štetom smatra se 
šteta u iznosu od 500.000,00 
kuna.  

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

(4) Prijedlog za raspisivanje referenduma o 
pitanju razrješenja općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika može dati i 20% birača 
upisanih u popis birača Općine Nuštar. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku 
i potpisan od birača. 

(5) Općinsko vijeće ne smije raspisati 
referendum o razrješenju općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika prije proteka 
roka od 6 mjeseci od početka mandata 
načelnika i njegovog zamjenika. 

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

 
Članak 20. 

(1) Općinsko vijeće je dužno razmotriti 
podneseni prijedlog za raspisivanje 
referenduma, najkasnije u roku od 30 dana 
od dana prijema prijedloga. 

(2) Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  
za raspisivanje referenduma, a prijedlog su 
dali birači sukladno članku 19. stavku 1. 
Statuta, Općinsko vijeće je dužno  dati 
odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 
tri mjeseca od prijema prijedloga.  

 
Članak 21. 

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

 
Članak 22. 

(1) Pravo glasovanja na referendumu imaju 
građani koji imaju prebivalište na području 
Općine Nuštar, odnosno na području za koje 

se raspisuje referendum i upisani su u popis 
birača. 

 
Članak 23. 

(1) Odluka donesena na referendumu o 
pitanjima iz članka 18. ovog Statuta 
obvezatna je za Općinsko vijeće. 

 
Članak 24. 

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

 
Članak 25. 

(1) Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine Nuštar 
kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom.  

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

(3) Općinsko vijeće dužno je razmotriti 
prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  
60 od dana zaprimanja prijedloga. 

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju 
se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od 
zborova građana te vrijeme u kojem se 
mišljenje treba dostaviti. 

 
Članak 26. 

(1) Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Općinskog vijeća. 

(2) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru 
građana potrebna je prisutnost najmanje 5% 
birača upisanih u popis birača mjesnog 
odbora za čije područje je sazvan zbor 
građana. 

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

 
Članak 27. 

(1) Građani imaju pravo predlagati Općinskom 
vijeću donošenje određenog akta ili 
rješavanja određenog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća. 

(2) Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 
stavka l. ovog članka, ako prijedlog 
potpisom podrži najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača Općina. 

(3) Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 
mjeseca od prijema prijedloga. 

 
Članak 28. 

(3) Građani i pravne osobe imaju pravo 
podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela 
Općine Nuštar kao i na rad njegovih 
upravnih tijela, te na nepravilan odnos 
zaposlenih u tim tijelima kada im se 
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obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i 
interesa ili izvršavanja svojih građanskih 
dužnosti. 

(4) Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik 
tijela Općine Nuštar odnosno pročelnik 
upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku 
od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 
odnosno pritužbe. 

(5) Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljavanjem knjige 
pritužbi, postavljanjem sandučića za 
predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za 
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima 
elektroničke komunikacije (e-mailom, 
kontakt obrascem na web stranicama, net 
meetingom i chatom). 

 
VII. TIJELA  OPĆINE NUŠTAR 

Članak 29. 
(1) Tijela Općine Nuštar su Općinsko vijeće i  

općinski načelnik. 
  
1. OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Članak 30. 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Ukoliko se na način propisan stavkom 2. 
ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, 
poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće. 

 
Članak 31. 

(1) Općinsko vijeće donosi: 
• Statut Općine Nuštar, 
• Poslovnik o radu Općinskog vijeća 

Općine Nuštar, 
• odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine Nuštar, 

• proračun i odluku o izvršenju 
proračuna, 

• godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
• odluku o privremenom financiranju, 
• odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina Općine Nuštar 
čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 
u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost veća  od 
1.000.000 kuna), 

• odluku o promjeni granice Općine 
Nuštar, 

• 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,   
• bira i razrješava predsjednike i članove 

radnih tijela Općinskog vijeća, 
• odlučuje o pokroviteljstvu, 
• 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. 

(2) 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 
Nuštar. O preuzetom pokroviteljstvu 
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na 
prvoj sljedećoj sjednici Općinkog vijeća. 

 
Članak 32. 

(1) Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i 
drugog potpredsjednika. 

(2) Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu 
biraju sukladno strukturi Općinskog vijeća. 

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

 
Članak 33. 

(1) 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,  
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• 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 i Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

(2) Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u 
radu predsjedniku Općinskog vijeća, 
zamjenjuje ga u slučaju ili spriječenosti i 
obavlja i druge poslove koje mu povjeri 
Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 34. 

(1) Općinsko vijeće čini 11 vijećnika. 
 

Članak 35. 
(1) Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri 

godine. 
(2) Funkcija članova Općinskog vijeća je 

počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 
(3) Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u 

skladu s posebnom odlukom Općinskog 
vijeća. 

(4) Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi. 

 
Članak 36. 

(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka 
vremena na koji je izabran: 

• ako podnese ostavku koja je 
zaprimljena najkasnije tri dana prije 
zakazanog održavanja sjednice 
Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog 
bilježnika najranije osam dana prije 
podnošenja iste, 

• ako mu je pravomoćnom sudskom 
odlukom oduzeta odnosno ograničena 
poslovna sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 

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

• ako odjavi prebivalište s područja 
Općine Nuštar, danom odjave 
prebivališta, 

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

• smrću. 
 

Članak 37. 
(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 

 
Članak 38. 

(1) 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 načelniku i zamjeniku 
načelnika, 

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

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

• tražiti i dobiti podatke, usmeno i 
pismeno, na sjednicama i izvan njih, 
potrebne za obavljanje dužnosti 
vijećnika, od tijela Općine te u svezi s 
tim koristiti njihove stručne i tehničke 
usluge. 

(3) Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, 
niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća. 

(4) Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, 
koji su kao tajni određeni u skladu s 
pozitivnim propisima, za koje sazna za 
vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

(5) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti 
utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i 
Poslovnika Općinskog vijeća.  

 
Članak 39. 

(1) 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. 

(2) Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje 
načela i standarde dobrog ponašanja 
predsjednika, potpredsjednika i članova 
Općinskog vijeća, te predsjednika i članova 
radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku 
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teksta: nositelji političkih dužnosti) u 
obavljanju njihovih dužnosti. 

 
1.1.  RADNA TIJELA 

Članak 40. 
(1) Radna tijela Općinskog vijeća su: 

• Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 
• Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost, 
• Mandatno povjerenstvo. 

 
Članak 41. 

(1) Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže: 
• izbor i razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 
• izbor i razrješenje članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, 
• imenovanje i razrješenje i drugih osoba 

određenih ovim Statutom i drugim 
odlukama Općinskog vijeća, 

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

 
Članak 42. 

(1) Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost: 

• predlaže Statut Općine Nuštar 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 43. 

(1) 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 44. 

(1) 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) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada 
radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće 
posebnim odlukama.  

 
2.  OPĆINSKI NAČELNIK 

Članak 45. 
(1) Općinski načelnik zastupa Općinu Nuštar i 

nositelj je izvršne vlasti Općine. 
(2) Mandat općinskog načelnika traje četiri 

godine. 
(3) U obavljaju izvršne vlasti načelnik: 

• priprema prijedloge općih akata, 
• izvršava i osigurava izvršavanje općih 

akata Općinskog vijeća, 
• utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 

izvršenje proračuna, 
• upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu 
Općine Nuštar u skladu sa zakonom, 
ovim Statutom i općim aktom 
Općinskog vijeća, 

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

• upravlja prihodima i rashodima Općine, 
• upravlja raspoloživim novčanim 

sredstvima na računu proračuna Općine, 
• 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 Nuštar 

• donosi pravilnik o unutarnjem redu za 
upravna tijela Općine, 

• imenuje i razrješava pročelnike 
upravnih tijela, 

• imenuje i razrješava unutarnjeg 
revizora, 

• utvrđuje plan prijma u službu u upravna 
tijela Općine, 

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

• razmatra i utvrđuje konačni prijedlog 
prostornog plana, 

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

• imenuje i razrješava upravitelja 
vlastitog pogona sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu, 

• donosi odluku o objavi prikupljanja 
ponuda ili raspisvanju natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti, 

• sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, 

• donosi odluku o objavi prikupljanja 
ponuda ili raspisvanju natječaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti na 
temelju ugovora i sklapa ugovor o 
povjeravanju poslova, 

• daje prethodnu suglasnost na izmjenu 
cijena komunalnih usluga, 

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

• utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za 
određivanje reda prvenstva za kupnju 
stana iz programa društveno potpicane 
stanogradnje, 

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

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

• usmjerava djelovanje upravnih odjela i 
službi Općine u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine,  

• nadzire rad upravnih odjela i službi u 
samoupravnom djelokrugu, 

• daje mišljenje o prijedlozima koje 
podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

• obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
tijela  mjesnih odbora, 

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

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

 
Članak 46. 

(1) Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost 
i zakonitost obavljanja poslova koji su u 
njegovom djelokrugu i za ustavnost i 

zakonitost akata  upravnih tijela Općine 
Nuštar. 

 
Članak 47. 

(1) 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. 

(2) Općinsko vijeće može, pored izvješća iz 
stavka 1. ovog članka, od općinskog 
načelnika tražiti izvješće o pojedinim 
pitanjima iz njegovog djelokruga. 

(3) 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. 

(4) 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 48. 

(1) Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine Nuštar: 

• 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 15 dana otkloni uočene 
nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne 
učini, općinski načelnik je dužan u roku 
od osam dana o tome obavijestiti  
predstojnika ureda državne uprave u 
Vukovarsko- srijemskoj županiji, te 
čelnika središnjeg tijela državne uprave 
ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću 
rada tijela jedinica lokalne samouprave, 

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

 
Članak 49. 

(1) Općinski načelnik ima zamjenika, koji 
zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 
obavljanju  svoje dužnosti. 
   

Članak 50. 
(1) Općinski načelnik može obavljanje 

određenih poslova iz svog djelokruga 
povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje 
odgovornost za njihovo obavljanje. 

(2) Zamjenik  općinskog načelnika je u slučaju 
iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se 
uputa načelnika. 

 

Članak 51. 
(1) Općinski načelnik i zamjenik općinskog 

načelnika mogu odlučiti hoće li dužnost 
obavljati profesionalno. 
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(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u 
roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi 
Općine Nuštar hoće li dužnost na koju su 
izabrani obavljati profesionalno.  

 
Članak 52. 

(1) Općinskom načelniku i zamjeniku mandat 
prestaje po sili zakona: 
• danom podnošenja ostavke, 
• danom pravomoćnosti odluke o 

oduzimanju poslovne sposobnosti, 
• danom pravomoćnosti sudske presude 

kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 
zatvora u trajanju dužem od jednog 
mjeseca, 

• danom pravomoćnosti sudske presude 
kojom je osuđen radi počinjenja 
kaznenog djela protiv slobode i prava 
čovjeka i građanina, Republike 
Hrvatske i vrijednosti zaštićenih 
međunarodnim pravom, 

• danom odjave prebivališta s područja 
jedinice, 

• danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

• smrću. 
 

(2) Općinsko vijeće u roku od 8 dana 
obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata načelnika radi 
raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
načelnika. 

(3) Ako  mandat općinskog načelnika prestaje u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a 
prije njihovog održavanja, dužnost 
općinskog načelnika do kraja mandata 
obavlja zamjenik načelnika. 

 
Članak 53. 

(1) Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu 
se razriješiti u slučajevima i u postupku 
propisanom člankom 19. ovog Statuta. 

(2) Ako na referendumu bude donesena odluka 
o razrješenju općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a Vlada Republike 
Hrvatske imenuje povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti načelnika. 

 

VII. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 54. 
(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine Nuštar, utvrđenih 
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje 
poslova državne uprave koji su zakonom 
prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna 
tijela Općine Nuštar. 

(2) Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje 
se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

(3) Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni 
odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna 
tijela). 

(4) Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje 
na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik. 

 
Članak 55. 

(1) Upravna tijela u oblastima za koje su 
ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog 
posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i 
nadziru provođenje općih i pojedinačnih 
akata tijela Općine, te u slučaju 
neprovođenja općeg akta poduzimaju 
propisane mjere.  

 
Članak 56. 

(1) Upravna tijela samostalna su u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 
odgovorni su općinskom načelniku. 

 
Članak 57. 

(1) Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju 
se u Proračunu Općine Nuštar, Državnom 
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa 
zakonom. 

 
VIII. JAVNE SLUŽBE 

 

Članak 58. 
(1) Općina Nuštar u okviru samoupravnog 

djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne 
potrebe građana na području komunalnih, 
društvenih i drugih djelatnosti, za koje je 
zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna 
služba.  

 

Članak 59. 
(1) Općina Nuštar osigurava obavljanje  

djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta 
osnivanjem trgovačkih društva, javnih 
ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih 
pogona. 

(2) U trgovačkim društvima u kojima Općina 
Nuštar ima udjele ili dionice općinski 
načelnik je član skupštine društva  

(3) Obavljanje određenih djelatnosti Općina 
Nuštar može povjeriti  drugim pravnim i 
fizičkim osobama temeljem ugovora o 
koncesiji. 

 

IX. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 60. 
(1) Na području Općine Nuštar osnivaju se 

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

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

(3) Mjesni odbor je pravna osoba. 
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Članak 61. 
(1) Mjesni odbori na području Općine Nuštar su: 

• Mjesni odbor Nuštar, 
• Mjesni odbor Marinci, 
• Mjesni odbor Cerić. 

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

 
Članak 62. 

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

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

 
Članak 63. 

(1) Općinski načelnik  u roku od 15 dana od 
dana primitka prijedloga utvrđuje da li je 
prijedlog podnesen na način i po postupku  
utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

(2) Ukoliko općinski načelnik utvrdi da 
prijedlog nije podnesen na propisani način i  
po propisanom postupku, obavijestit će 
predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora. 

(3) Pravovaljani prijedlog općinski načelnik 
upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno 
izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od 
prijema prijedloga. 

 
Članak 64. 

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

 
Članak 65. 

(1) Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

 
Članak 66. 

(1) Članove vijeća mjesnog odbora biraju 
građani s područja mjesnog odbora koji 
imaju biračko pravo na neposrednim 
izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od 
četiri godine. 

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

(3) Postupak izbora članova vijeća mjesnog 
odbora uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća uz shodnu primjenu 
odredbe zakona kojim se uređuje izbor 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave. 

 
 

Članak 67. 
(1) Odluku o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora  donosi Općinsko 
vijeće u roku od 60 dana od dana donošenja 
odluke Općinskog vijeća o osnivanju 
mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana 
od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 
mjesnog odbora. 

(2) Od dana raspisivanja izbora pa do dana 
izbora ne može proteći manje od 30 dana niti 
više od 60 dana. 

 
Članak 68. 

(1) Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5 do 7 članova. 

(2) Broj članova vijeća mjesnog odbora se 
određuje prema broju stanovnika na 
području mjesnog odbora na način da se do 
700 stanovnika  bira 5 članova vijeća 
mjesnog odbora, a za preko 700 stanovnika 7 
članova vijeća mjesnog odbora. 

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

 
Članak 69. 

(1) Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika 
vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na 
vrijeme od četiri godine. 

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

 
Članak 70. 

(1) Vijeće mjesnog odbora donosi: 
• program rada i izvješće o radu 

mjesnog odbora,  
• plan malih komunalnih akcija i 

utvrđuje prioritete u njihovoj 
realizaciji, 

• donosi pravila mjesnog odbora,   
• poslovnik o  radu u skladu s ovim 

Statutom,  
• financijski plan i godišnji obračun,  
• saziva mjesne zborove građana, 
• odlučuje o korištenju sredstava 

namijenjenih mjesnom odboru u 
proračunu Općine Nuštar, 

• surađuje s udrugama na svom 
području u pitanjima od interesa za 
građane mjesnog odbora, 

• te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i 
odlukama Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika. 

 
Članak 71. 

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

 

Članak 72. 
(1) Pravilima mjesnog odbora detaljnije se 

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

 
Članak 73. 

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

 
Članak 74. 

(1) Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja, može sazivati zborove građana. 

(2) Zbor građana može se sazvati i za dio 
područja mjesnog odbora koji čini zasebnu 
cjelinu. 

(3) Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg 
odredi vijeće. 

 

Članak 75. 
(2) Stručne i administrativne poslove za potrebe 

mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela 
Općine na način propisan općim aktom 
kojim se uređuje ustrojstvo i način rada 
upravnih tijela Općine Nuštar. 

 

Članak 76. 
(1) Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 

mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog 
odbora i općinskog načelnik. 

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

 
Članak 77. 

(1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja općinski načelnik.  

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

  

X. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE 
NUŠTAR 

Članak 78. 
(1) Sve pokretne i nepokretne stvari, te 

imovinska prava koja pripadaju Općini 
Nuštar, čine imovinu Općine Nuštar. 

 

Članak 79. 
(1) Imovinom Općine upravljaju općinski 

načelnik i Općinsko vijeće u skladu s 
odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog 
domaćina. 

(2) 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 Nuštar.  

 

Članak 80. 
(1) Općina Nuštar ima  prihode kojima u okviru 

svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže. 

(2) Prihodi Općine Nuštar su: 
• općinski porezi, prirez, naknade, 

doprinosi i pristojbe, u skladu sa 
zakonom i posebnim odlukom 
Općinskog vijeća, 

• prihodi od stvari u vlasništvu  Općine 
Nuštar i imovinskih prava, 

• prihod od  trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba u vlasništvu 
Općine Nuštar odnosno u kojima 
Općina ima udjele ili dionice, 

• prihodi od koncesija, 
• novčane kazne i oduzeta imovinska 

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

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

• sredstva pomoći i dotacije Republike 
Hrvatske predviđena u Državnom 
proračunu,  

• drugi prihodi određeni zakonom. 
 

Članak 81. 
(1) Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 

utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja 
Općine Nuštar iskazuju se u proračunu 
Općine Nuštar. 

(2) Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po 
izvorima iz kojih potječu. 

(3) Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 

 

Članak 82. 
(1) Proračun Općine Nuštar i odluka o izvršenju 

proračuna donosi se za proračunsku godinu i 
vrijedi za godinu za koju je donesen. 

(2) Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 
31. prosinca. 

 

Članak 83. 
(1) Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 

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

 

Članak 84. 
(1) Ako se tijekom proračunske godine smanje 

prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili 
pronalaženjem novih prihoda. 

(2) Uravnoteženje proračuna provodi se 
izmjenama i dopunama proračuna po 
postupku propisnom za donošenje 
proračuna. 

 

Članak 85. 
(1) Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 

Općine Nuštar nadzire Općinsko vijeće. 
(2) Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost 

korištenja proračunskih sredstava Općine 
nadzire Ministarstvo financija. 

 

XI. AKTI OPĆINE NUŠTAR 
 

Članak 86. 
(1) 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 i zaključke.  

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

 

Članak 87. 
(1) Općinski načelnik u poslovima iz svog 

djelokruga donosi odluke, zaključke, 
pravilnike, te opće akte kada je za to 
ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća. 

 

Članak 88. 
(1) Radna  tijela Općinskog vijeća donose 

zaključke i preporuke.  
 

Članak 89. 
(1) Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 

akata iz članka 86. ovog Statuta, na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te 
obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
upravnih tijela.  

 

Članak 90. 
(1) Upravna tijela Općine Nuštar u izvršavanju 

općih akata Općinskog vijeća donose 
pojedinačne akte kojima rješavaju o 
pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba. 

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

(3) Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku i drugih propisa. 

(4) U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe 

kojima su odlukom Općinskog vijeća, u 
skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 

 
Članak 91. 

(1) Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi 
razreza općinskih poreza, doprinosa i 
naknada donose se u skraćenom upravnom 
postupku. 

(2) Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 
donošenja pojedinačnih akata kojima se 
rješava o pravima, obvezama i interesima 
fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih 
osoba kojima je Općina Nuštar osnivač. 

(3) 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 92. 

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

 
Članak 93. 

(1) Detaljnije odredbe o aktima Općine Nuštar i 
postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 
Članak 94. 

(1) Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 
objavljuju  u Službenom vjesniku 
Vukovarsko- srijemske županije.  

(2) Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od 
dana objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga, općim aktom propisano 
da opći akt stupa na snagu danom objave. 

(3) Opći akti ne mogu imati povratno 
djelovanje. 

 
XII. JAVNOST RADA 

Članak 95. 
(1) Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 

upravnih tijela Općine Nuštar je javan. 
(2) Predstavnici udruga građana, građani i 

predstavnici medija mogu pratiti rad 
Općinskog vijeća u skladu s odredbama 
Poslovnika Općinskog vijeća. 

 
Članak 96. 

(1) Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 
• javnim održavanjem sjednica, 
• izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog priopćavanja, 
• objavljivanjem općih akata i drugih 

akata u službenom glasilu Vukovarsko- 
srijemske županije i na web stranicama 
Općine Nuštar. 

(2) Javnost rada općinskog načelnika osigurava 
se: 
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• održavanjem konferencija za medije, 
• izvještavanjem i napisima u tisku i 

drugim oblicima javnog priopćavanja, 
• objavljivanjem općih akata i drugih 

akata u službenom glasilu Vukovarsko- 
srijemske županije i na web stranicama 
Općine Nuštar. 

(3) Javnost rada upravnih tijela Općine Nuštar 
osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja. 

 
XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 
Članak 97. 

(1) Način djelovanja općinskog načelnika i 
zamjenika u obnašanju javnih dužnosti 
uređen je posebnim zakonom. 

 
Članak 98. 

(1) Općinsko vijeće posebnom odlukom 
propisuje tko se smatra lokalnim 
dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te 
uređuje sprječavanje sukoba interesa između 
privatnog i javnog interesa u obnašanju 
javne vlasti. 

 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 99. 
(1) Prijedlog za promjenu Statuta može 

podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog 
vijeća, općinski načelnik i Povjerenstvo za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
Općinskog vijeća. 

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

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

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

 
Članak 100. 

(1) Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  
Statuta Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' 
Vukovarsko- srijemske županije) i zakona, 
uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i 
zakona kojim se uređuje pojedino područje u 
zakonom propisanom roku.  

 
Članak 101. 

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u 
''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- 
srijemske županije. 

(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje 
važiti Statut Općine Nuštar objavljen u 
''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- 
srijemske županije, broj: 12/01., 15/01., 
9/02., 6/05., 5/06. i 11/08. 

 
 

KLASA: 022-05/09-01/587 
URBROJ: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 

 
 
 
 

 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članka 25. Statuta Općine 
Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko srijemske 
županije broj: 12/01., 15/01., 9/02., 6/05., 5/06. i 
11/08.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 2. 
sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine 
donosi: 
 

P O S L O V N I K 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NUŠTAR 
 
I. UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

(1) Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje 
način konstituiranja Općinskog vijeća, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način 
i postupak donošenja akata u Općinskom 
vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, 
postupak izbora i imenovanja, te druga 
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća 
Općine Nuštar. 

 
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Članak 2. 

(1) 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. 

(2) Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, 
do itvrđenja dobno najstarijeg vijećnika, 
predsjeda sazivač. 

(3) Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u 
daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća sva prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u 
pogledu predsjedanja i rukovođenja 
sjednicom, a do izbora Mandatnog 
povjerenstva i Povjerenstva 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. 
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(4) Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, 
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa 
naša domovino''. 

 
Članak 3. 

(1) Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o 
provedenim izborima, vijećnici polažu 
prisegu. 

(2) Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg 
sadržaja: 
''Prisežem da ću prava i obveze vijećnika 
vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi 
gospodarskog i socijalnog probitka Općine 
Nuštar i Republike Hrvatske, da ću se u 
obnašanju dužnosti vijećnika pridržavati 
Ustava, Zakona i Statuta Općine i da ću 
štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.'' 
Vijećnici pritom ustaju i izgovaraju: “ 
Prisežem”. 

(3) Vijećnici potpisuju prisegu vlastoručno. 
(4) 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. 

(1) U slučaju mirovanja mandata i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje 
zamjenik vijećnika. 

(2) Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 
izabran, a kojeg odredi politička stranka. 

(3) Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi 
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
kandidat stranke kojoj je u trenutku izbora 
pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao 
mandat. 

(4) Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi 
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat 
s liste. 

(5) Ostavka se podnosi u pisanom obliku 
Mandatnom povjerenstvu na način propisan 
odredbama Statuta Općine Nuštar. 

 
Članak 5. 

(1) Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Vijeća, članova Mandatnog 
povjerenstva i Povjerenstva za izbor i 
imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 
1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu 
dnevnog reda konstituirajuće sjednice.  

  
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

Članak 6. 
(1) Prava i dužnosti vijećnika propisana su 

Statutom Općine Nuštar.  
(2) Prava i obveze iz stavka 1. ovog članka traju 

do prestanka mandata vijećnika. 
 

Članak 7. 
(1) Pročelnici upravnih tijela dužni su 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. 

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

Članak 8. 
(1) Vijećnik može podnijeti prijedlog i 

pokrenuti razmatranje iz djelokruga 
nadležnosti Općinskog vijeća, usmeno i 
pismeno, na sjednicama i izvan njih. 

(2) Na zahtjev vijećnika podnositelja, odnosno 
pokretača, prijedlozi i razmatranja iz stavka 
1. ovog članka u dogovoru s predsjednikom 
Općinskog vijeća uvrštavaju se u dnevni red 
kao posebne točke, a najduže u roku od 30 
dana od dana podnošenja. 

(3) 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. 

(4) Vijeća nacionalnih manjina osnovanih na 
području Općine Nuštar imaju pravo: 

1. predlagati odluke kojima se 
uređuju pitanja od značaja za 
nacionalne manjine odnosno 
mjere za unapređenje 
položaja nacionalnih manjina, 

2. isticati kandidature za 
dužnosti u tijelima Općine 
Nuštar 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. 

(5) Nadležno upravno tijelo ili radno tijelo koje 
će raspravljati o prijedlogu Odluke koja 
sadrži pitanja koja se tiču položaja 
nacionalnih manjina dužno je o tome 
obavijestiti Vijeća nacionalnih manjina 
osnovanih na području Općine Nuštar i to 
najmanje 5 dana prije održavanja radnog 
tijela. 

 
Članak 9. 

(1) Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
međustranačko vijeće. 

(2) Vijeće iz stavka 1. ovog članka osniva se 
radi unapređenja rada i međusobne suradnje, 
razmjene mišljenja i zajedničkih stavova. 
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(3) Prilikom osnivanja, svojim pravilima rada 
međustranačko vijeće uređuje ustrojstvo, 
djelovanje, prava i obveze članova. 

(4) Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
međustranačkom vijeću osigura prostorne i 
druge tehničke uvjeti za rad (prostorije za 
sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu 
materijala i dr.). 

 
Članak 10. 

(1) Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti 
i Klub nezavisnih vijećnika. 

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

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

(4) 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 11. 
(1) Vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika čiji izbor se vrši na 
konstituirajućoj sjednici. 

(2) Predsjednika odnosno potpredsjednike bira 
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim 
glasovanjem, na prijedlog Povjerenstva za 
izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 
1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom 
glasova svih vijećnika. 

(3) Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom 
vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom 
podržati prijedlog samo za jednog kandidata. 
 

Članak 12. 
(1) Izbor predsjednika i potpredsjednika se 

obavlja glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 

(2) Ako prigodom glasovanja za izbor 
predsjednika i potpredsjednika niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

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

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

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

(6) Između izabranih potpredsjednika Vijeća, 
predsjednik Vijeća određuje prvog 
potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju 
njegove odsutnosti ili spriječenosti. 

 
 

Članak 13. 
(1) Prava i dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća propisana su Statutom Općine Nuštar i 
ovim Poslovnikom. 

 
Članak 14. 

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

 
Članak 15. 

(1) 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 16. 

(1) Radna tijela Općinskog vijeća osnovana 
Statutom Općine Nuštar su: 

1. Mandatno povjerenstvo, 
2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 
3. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost. 

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

(3) Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu 
između vijećnika, a članovi iz reda 
znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, 
na prijedlog Povjerenstva za izbor i 
imenovanja,  uz prethodni poziv političkim 
strankama koje imaju vijećnike da dostave 
svoje prijedloge. 

(4) O prijedlogu kandidata za predsjednika i 
članove radnih tijela glasuje se u cjelini.  

 
Članak 17. 

(1) Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i 
dva člana. 

(2) Mandatno povjerenstvo  bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća  iz redova 
vijećnika. 

 
Članak 18. 

(1) Povjerenstvo za izbor i imenovanja, čine 
predsjednik i dva člana. 

(2) Povjerenstvo za izbor i imenovanja bira se 
na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu 
iz redova vijećnika Općinskog vijeća. 

 
Članak 19. 

(1) Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost, čine predsjednik i dva 
člana. 

(2) Predsjednik Povjerenstva se bira iz redova 
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, 
stručnih i drugi javnih osoba. 

  
Članak 20. 

(1) Odbor za financije i proračun nadzire 
financijsko poslovanje Općine Nuštar, 
sudjeluje u izradi prijedloga proračuna 
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Općine Nuštar i daje mišljenje na proračun i 
godišnji obračun Općinskom vijeću prije 
njihova donošenja, nadzire izvršavanje 
općinskog proračuna, njegovih prihoda i 
rashoda. 

(2) Odbor čine predsjednik i dva člana. 
 

Članak 21. 
(1) Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, 

reguliran je odlukom o osnivanju radnih 
tijela. 

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

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

(4) Radna tijela rade, odlučuju i donose odluke 
na način rada i odlučivanja Općinskog 
vijeća. 

(5) Radno tijelo obavezno je o svojim 
zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, 
općinskog načelnika i Općinsko vijeće. 

(6)  Radnim tijelima Općinskog vijeća tehničku i 
stručnu pomoć u radu osigurava pročelnik 
upravnog tijela koje obavlja stručne poslove 
za Općinsko vijeće. 

 
Članak 22. 

(1) Predsjednik radnog tijela rukovodi radom 
radnog tijela, utvrđuje dnevni red, potpisuje 
akt i sl. 

(2) U slučaju odsutnosti ili nemogućnosti 
djelovanja, predsjednika radnog tijela 
zamjenjuje član kojeg imenuje radno tijelo. 

(3) Predsjednik radnog tijela obvezan je sazivati 
sjednice i održavati sastanke na zahtjev 
Općinskog vijeća, njegova predsjednika ili 
članova radnog tijela.  

 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Članak 23. 
(1) Općinski načelnik i zamjenik općinskog 

načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća 
polažu prisegu. 

(2) Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću 
da ću dužnost općinskog 
načelnika/zamjenika Općine Nuštar obavljati 
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu 
držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Nuštar, te da ću se zauzimati 
za svekoliki napredak Republike Hrvatske i 
Općine Nuštar”. 

(3) Predsjednik Općinskog vijeća poslije 
pročitane prisege proziva pojedinačno 
općinskog načelnika i zamjenika, a općinski 
načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno 
njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: 
“Prisežem”.  

 

Članak 24. 
(1) Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju 

sjednicama Općinskog vijeća. 

(2) Općinski načelnik određuje izvjestitelja za 
točke dnevnog reda koje su po njegov 
prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice 
Općinskog vijeća.  

 
Članak 25. 

(1) 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. 

(2) 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 26. 

(1) O sazvanim sjednicama predsjednik 
Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju općinski 
načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana 
prije dana održavanja sjednice.   

 
Članak 27. 

(1) Način i postupak pokretanja  razrješenja 
općinskog načelnika propisan je Statutom 
općine Nuštar. 
 

VII. AKTI VIJEĆA 
 

Članak 28. 
(1) Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  

koje Općinsko vijeće donosi na temelju 
prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i 
Statutom potpisuje predsjednik Vijeća. 

 
Članak 29. 

(1) Na izvornike odluka i drugih  akata 
Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog 
vijeća. 

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

(3) Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  
pismohrani Općine. 

 
Članak 30. 

(1) Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i 
razrješenju osoba koje bira ili imenuje 
Općinsko vijeće objavljuju se u ''Službenom 
vjesniku'' Vukovarsko- srijemske županije i 
na službenim web stranicama Općine.  

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

 
Članak 31. 

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

 
Članak 32. 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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 33. 

(1) Postupak donošenja akta pokreće se 
prijedlogom akta. 

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

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

(4) 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. 

(5) Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku 
rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. 
Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i 
Povjerenstva za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost. 

 
Članak 34. 

(1) 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. 

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

 

Članak 35. 
(1) Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 

prijedloga akta može trajati najduže 5 

minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog 
prostornog plana 15 minuta. 

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

 
Članak 36. 

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

(2) Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili 
dopunjuje opći akt, amandmani se mogu 
podnositi samo na članke obuhvaćene 
predloženim izmjenama i dopunama. 

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

(4) Pravo na podnošenje amandmana imaju 
ovlašteni predlagatelji akata iz članka 31. 
ovog Poslovnika. 
  

Članak 37. 
(1) Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s 

tim složi, vijećnik može podnijeti amandman 
i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 

(2) Predlagatelj akta može podnositi 
amandmane sve do zaključenja rasprave. 

(3) Općinski načelnik može do zaključenja 
rasprave podnositi amandmane i na prijedlog 
akta i kada nije predlagatelj. 

 
Članak 38. 

(1)  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. 

(2)  Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi 
ako to zatraži općinski načelnik, neovisno da 
li je on predlagatelj. 

 
Članak 39. 

(1)  O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 
općinski načelnik, neovisno da li je on 
predlagatelj akta ili ne. 

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

 
Članak 40. 

(1)  Amandman koji je podnesen u roku postaje 
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta 
i o njemu se odvojeno ne glasuje: 
• ako ga je podnio predlagatelj akta, 
• ako ga je podnijelo Povjerenstvo za 

Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost i s njima se suglasio 
predlagatelj akta, 
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• ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo 
i s njima se suglasio predlagatelj akta. 

 
Članak 41. 

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

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

 
Članak 42. 

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

(2)  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. 

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

 
VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU 

Članak 43. 
(1)  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. 

(2)  Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u 
članku 32. ovog Poslovnika. 

(3)  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. 

(4)  Prijedlog za donošenje akta po hitnom 
postupku podnosi se predsjedniku 
Općinskog vijeća najkasnije dan prije 
održavanja sjednice Općinskog vijeća. 

(5) Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja 
upućuje prijedlog da se akt donese po 
hitnom postupku vijećnicima, te općinskom 
načelniku, ako on  nije predlagatelj. 

  
Članak 44. 

(1)  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 45. 
(1)  Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 

postupku mogu se podnositi amandmani do 
zaključenja rasprave. 

(2)  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 OPĆINE 
NUŠTAR 

 
Članak 46. 

(1)  Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine i 
godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna 
Općine Nuštar podnosi općinski načelnik na 
način i u rokovima propisanim zakonom. 

 
Članak 47. 

(1)  Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  
proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika. 

 
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 
Članak 48.  

(1)  Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 
općinskom načelniku, zamjeniku općinskog 
načelnika i pročelnicima upravnih tijela u 
svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 

(2)  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.  

(3)  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.  

(4)  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. 

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

(6)  Općinski načelnik, zamjenik općinskog 
načelnika odnosno pročelnici dostavljaju 
pisani odgovor vijećniku posredovanjem 
predsjednika općinskog vijeća. Predsjednik 
Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor 
svim vijećnicima. 

  
Članak 49. 

(1) Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom 
načelniku, zamjeniku odnosno pročelnicima 
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. 

(2) 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. 

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

 
Članak 50. 

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

  
Članak 51. 

(1)  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. 

(2)  Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća 
obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je 
bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, 
može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti 
dopunsko pitanje. 

 
XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG 
NAČELNIKA 

Članak 52. 
(1)  Općinski načelnik podnosi izvješće o svom 

radu u skladu s odredbama Statuta Općine 
Nuštar. 

 
Članak 53. 

(1)  Prijedlog za traženje izvješća od općinskog 
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 
vijećnika. 

(2)  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 54. 

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

  
Članak 55. 

(1) Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na 
sjednici Općinskog vijeća izložiti i 
obrazložiti prijedlog. 

(2) Općinski načelnik ima pravo na sjednici 
usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.  

 
Članak 56. 

(1) 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 općinski 
načelnika traži  izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća. 

  
Članak 57. 

(1)  Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za 
traženje izvješća općinskog načelnika mogu 
prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja 
o prijedlogu. 

(2)  Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog 
načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje 
izvješća o bitno podudarnom pitanju  ne 
može se ponovno postaviti prije proteka roka 
od 60 dana od dana kada je Općinsko vijeće 
donijelo zaključak kojim ne prihvaća 
prijedlog za traženje izvješća od općinskog 
načelnika.  

 
XIII. RED NA SJEDNICI 
 
l. Sazivanje sjednice 

Članak 58. 
(1)  Sjednicu Općinskog vijeća saziva 

predsjednik Općinskog vijeća.  
(2)  Predsjednik Općinskog vijeća je dužan 

sazvati sjednicu Općinskog vijeća na 
obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine 
vijećnika ili na prijedlog općinskog 
načelnika, u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan 
u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, 
odnosno općinskog načelnika. 

(3)  Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne 
iscrpi utvrđeni dnevni red. 

(4)  Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog 
članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik 
u roku od 15 dana. 

(5)  Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati 
čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika 
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 
od vijećnika. 

 
Članak 59. 

(1)  Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, 
a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na 
drugi način. 

(2)  Poziv za sjednicu sa materijalima koji se 
odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja 
se vijećnicima  najkasnije 5 dana prije 
održavanja sjednice. Samo iz osobito 
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. 

(3)  Poziv i materijal za sjednicu se mogu 
dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica 
Općinskog vijeća može se održavati putem 
telefonske konferencije i video veze. 

(4)  O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 
kraćem roku odlučuje predsjednik 
Općinskog vijeća. 
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(5)  Materijali za sjednicu Općinskog vijeća 
dostavljaju se vijećnicima, općinskom 
načelniku i zamjeniku općinskog načelnika. 

 
Članak 60. 

(1)  Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
predlaže predsjednik Općinskog vijeća u 
pozivu za sjednicu.  

(2)  Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge 
sastavljene na način propisan ovim 
Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja 
pisanog poziva za sjednicu Općinskog 
vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda 
sjednice.  

 
Članak 61. 

(1) Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
utvrđuje se u pravilu na početku sjednice. 

(2) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda 
predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni 
predlagatelji mogu predložiti dopunu 
dnevnog reda ili da se pojedini predmet 
izostavi iz dnevnog reda. 

(3) Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, 
vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i 
materijal po predloženoj dopuni.  

(4) Prije glasovanja o prijedlogu izmjene 
dnevnog reda, predlagatelj ima pravo 
prijedlog obrazložiti. 

(5) O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez 
rasprave. 

(6) 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. 

(7) Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice 
sukladno odredbama ovog Poslovnika, 
predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
utvrđeni dnevni red.  

(8) Prije prelaska na dnevni red usvaja se 
zapisnik s prethodne sjednice. 

 
Članak 62. 

(1) Tijekom sjednice ne može se promijeniti 
redoslijed rasprave o pojedinom predmetu 
utvrđenog dnevnog reda. 

(2) 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 63. 

(1) Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 
prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja 
koji nije uvršten u dnevni red Općinskog 
vijeća na način propisan člankom 32. ovog 
Poslovnika prije proteka roka od 5 mjeseca 
od dana odlučivanja Općinskog  vijeća o 
dnevnom redu. 

 
3. Predsjedavanje i sudjelovanje 

 

Članak 64. 
(1) Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 

predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti  prvi 
potpredsjednik.   

 
Članak 65. 

(1) Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi 
oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog 
vijeća. 

(2) Nitko ne može govoriti na sjednici prije 
nego što zatraži i dobije riječ od 
predsjednika Općinskog vijeća. 

(3) Prijave za govor primaju se čim se otvori 
rasprava.  

(4) Govornika može opomenuti na red ili 
prekinuti u govoru samo predsjednik 
Općinskog vijeća. 

(5) Predsjednik Općinskog vijeća se brine da 
govornik ne bude ometan ili spriječen u 
svom govoru. 

 
Članak 66. 

(1) Predsjednik Općinskog vijeća daje 
vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se 
prijavili. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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 67. 

(1) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom 
redu. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u 
slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik 
Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik 
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udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom 
glasovanja. 

 
Članak 68. 

(1) Na sjednici Općinskog vijeća se može 
odlučiti da govornik o istoj temi može 
govoriti samo jedanput. 

(2) Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje pet minuta. 

(3) Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko 
vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik 
može govoriti i dulje. 

(4) Nakon što završe svoj govor svi vijećnici 
koji su se prijavili za govor u skladu s 
člankom 67. ovog Poslovnika, mogu 
ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti 
još najviše tri minute, neovisno o tome da li 
su ranije govorili o toj temi. 

 
4. Tijek sjednice 

Članak 69. 
(1) Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 

dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 
utvrđuje nazočnost vijećnika.  

(2) Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici 
Općinskog vijeća o tome obavještava 
predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika 
upravnog tijela koje obavlja stručne poslove 
za Općinsko vijeće.  

(3) Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 
sjednici nije nazočan dovoljan broj 
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća 
odlaže sjednicu za određeni dan i sat. 

(4) Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju 
kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 
nazočnosti većine vijećnika. 

(5) Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika 
predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u 
tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji 
prijedlog podrži polovina vijećnika. 

 
5. Odlučivanje 

Članak 70. 
(1) Za donošenje akata na sjednici Općinskog 

vijeća, potrebna je nazočnost većine 
vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim 
Poslovnikom drugačije određeno. 

 
Članak 71. 

(1) 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. 

(2) Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko 
vijeće donosi slijedeće akte: 
• Statut Općine Nuštar, 
• Poslovnik Općinskog vijeća, 
• proračun, 
• godišnji izvješće o izvršenju proračuna, 
• odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i potpredsjednika Vijeća, 
• odluku o raspisivanju referenduma o 

razrješenju općinski načelnika i 
njegovog zamjenika, 

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

 
6. Glasovanje 

Članak 72. 
(1)  Glasovanje na sjednici je javno. 
(2)  Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom 

pitanju glasuje tajno. 
(3)  Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
(4)  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. 

(5)  Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja 
zapisnika glasuje se ''za'' ili ''protiv''. 

(6)  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. 

(7)  Vijećnike proziva i glasove prebrojava 
službenik upravnog tijela u čijoj je 
nadležnosti obavljanje stručnih poslova za 
potrebe Općinskog vijeća.   

 
Članak 73. 

(1) Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultat glasovanja. 

(2) Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru 
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća 
nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat 
glasovanja. 

 
Članak 74. 

(1) Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima. Glasački listići su iste veličine, 
boje, oblika i ovjereni su pečatom 
Općinskog vijeća. 

(2) Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se 
na način da se zaokruži redni broj ispred 
prezimena kandidata. 

(3) Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu 
ili predmetu pitanje mora biti postavljeno 
jasno i precizno, a glasuje se ''za'', ''protiv'' i 
''uzdržan''. 

(4) Glasačke listiće priprema službenik iz članka 
72. stavka 7. ovog Poslovnika. Predsjednik 
Općinskog vijeća može odrediti i određeni 
broj vijećnika koji će mu pomagati kod 
tajnog glasovanja. 

 
Članak 75. 

(1) Službenik ili vijećnik koji pomaže 
predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju 
tajnog glasovanja predaje vijećnicima 
glasačke listiće. 
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Članak 76. 
(1) U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se 

prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
(2) Ponovno glasovanje provodi se istim 

postupkom kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 77. 
(1) Vijećnik može glasovati samo jednim 

glasačkim listićem i to osobno. 
(2) 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 78. 
(1)  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. 

(2)  Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi 
predanih glasačkih listića. 

(3)  Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik 
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  
vijećnika koji su mu pomagali kod samog 
glasovanja. 

(4)  Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje 
rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj 
je provedeno tajno glasovanje. 

 
XIV. IZBORI I IMENOVANJA 

Članak 79. 
(1) Predsjednika i potpredsjednike Općinskog 

vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na 
način i u postupku propisanim Statutom 
Općine Nuštar i ovim Poslovnikom.  
  

Članak 80. 
(1) Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u 

radu predsjedniku Općinskog vijeća, te 
obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za 
koje ih on ovlasti. 

(2) Ako je predsjednik Općinskog vijeća 
spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi 
potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili 
odsutan, predsjednika Općinskog vijeća 
zamjenjuje drugi potpredsjednik Općinskog 
vijeća. 

(3) Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog 
vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti 
predsjednika. 

 
Članak 81. 

(1) Na prijedlog Povjerenstva za izbor i 
imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može 
se pokrenuti postupak  razrješenja 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća. 

(2) Prijedlog se dostavlja predsjedniku 
Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora 
sadržavati obrazloženje prijedloga.  

(3) Predsjednik, odnosno potpredsjednik 
Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o 

prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od 
dostave prijedloga.  

(4) 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. 

(5) Ako Općinsko vijeće donese odluku o 
razrješenju predsjednika i oba 
potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i 
prava na temelju obavljanja dužnosti  im 
prestaju izborom novog predsjednika 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 82. 

(1) Predsjednik i potpredsjednici Općinskog 
vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im 
prestaje danom izbora novog predsjednika 
Općinskog vijeća.  

  
Članak 83. 

(1) 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. 

(2) Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana 
od donošenja odluke  o razrješenja 
predsjednika izabrati novog predsjednika. 

 
XIV. ZAPISNICI 

Članak 84. 
(1) O radu sjednice vodi se zapisnik. 
(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu 

sjednice, o prijedlozima iznijetim na 
sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o 
donesenim odlukama. 

(3) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu. 

 
Članak 85. 

(1) Svaki vijećnik ima pravo na početku 
sjednice, prije prelaska na dnevni red, 
iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne 
sjednice. 

(2) O osnovanosti primjedbe na zapisnik 
odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se 
primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku 
odgovarajuća izmjena. 

(3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, 
odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, 
smatra se usvojenim. 

(4) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 
Općinskog vijeća i službenik koji vodi 
zapisnik. 

(5) Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva 
upravno tijelo Općine Nuštar.  
 

Članak 86. 
(1) Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, 

a prijepis tonske snimke sjednice čuva 
upravno tijelo Općine Nuštar. 
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(2) Upravno tijelo Općine Nuštar je dužno 
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da 
sasluša tonski snimak sjednice. 

 
XV. JAVNOST RADA 

 
Članak 87. 

(1) Sjednice Općinskog Vijeća su javne. 
(2) 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.). 

(3) Ukoliko je broj osoba koje prate rad 
Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih 
mjesta, predsjednik Općinskog vijeća 
određuje broj osoba koje mogu pratiti rad 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 88. 

(1) O radu Općinskog vijeća javnost se 
obavještava putem sredstava javnog 
priopćavanja, oglasne ploče i objavom na 
web stranicama Općine Nuštar i drugo po 
odluci Općinskog vijeća. 

 
Članak 89. 

(1) Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
podaci, koji su u skladu s posebnim 
propisima klasificirani određenim stupnjem 
tajnosti. 

  
Članak 90. 

(1) 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 91. 

(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
objave u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- 
srijemske županije.   

(2) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika 
prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog 
vijeća Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' 
Vukovarsko- srijemske županije br. 15/01. i 
5/06.). 

 
KLASA: 022-05/09-01/586 
URBROJ: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 

 
 
 
 Temeljem članka 35. stava 3. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" RH., broj: 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članka 25. I 35. Statuta Općine 

Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj: 12/01., 15/01., 9/02., 6/05., 5/06. i 
11/08.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 2. 
sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine donosi. 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Odbora za proračun i financije 

Općine Nuštar 
 

I. 
 MARIO ŽOKVIĆ izabran je za predsjednika, 
a DOMINKO IŽAKOVIĆ i ANTE 
MIHALJEVIĆ za člnove Odbora za proračun i 
financije. 
 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 022-05/09-01/610 
URBROJ: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 

 
   
 
 Temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih 
nepogoda ("Narodne novine" RH., broj: 73/97.) i 
članka 25.  Statuta Općine Nuštar ("Službeni 
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 
12/01., 15/01., 9/02., 6/05., 5/06. i 11/08.), 
Općinsko vijeće Općine Nuštar na 2. sjednici 
održanoj 14. srpnja 2009. godine donosi. 
 

O  D  L  U  K  U  
o imenovanju Povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda 
 

I. 
 Imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda za Općinu Nuštar u 
sastavu: 
 1. PETAR ŠUKER – predsjednik 
 2. TOMISLAV TOKIĆ – član 
 3. JOSIP SIMON – član 
 4. VLATKO MAROŠEVIĆ – član 
 5. ANTE MIHALJEVIĆ – član 
 

II. 
 Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda donesene na 3. 
sjednici Općinskog vijeća od 19. srpnja 2005. 
godine 

 
III. 

 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije. 
 

KLASA: 022-05/09-01/611 
URBROJ: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 
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 Temeljem članka 35. stava 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" RH., broj: 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članka 25. stavak 7. Statuta 
Općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-
srijemske županije, broj: 12/01., 15/01., 9/02., 
6/05., 5/06. i 11/08.), Općinsko vijeće Općine 
Nuštar na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. 
godine donosi. 
 

O  D  L  U  K  U 
o imenovanju tajnika Općinskog vijeća  

Općine Nuštar 
 

I. 
 ĐURO KORICA imenuje se za tajnika 
Općinskog vijeća Općine Nuštar. 
 

II. 
 Ovo Odluka objavit će se u "Službenom 
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije. 
 
Klasa: 022-05/09-01/612 
Urbroj: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 

 
 
 
 
 Temeljem članka 35. stava 3. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" RH., broj: 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članka 25. I 35. Statuta Općine 
Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj: 12/01., 15/01., 9/02., 6/05., 5/06. i 
11/08.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 2. 
sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine donosi 

 
R J E Š E N J E 

o izboru Odbora za proračun i financije 
Općine Nuštar 

 
I. 

 TOMISLAV TOKIĆ izabran je za 
predsjednika, a SUZANA ZIDAR i VLATKO 
MAROŠEVIĆ  za člnove Odbora za Statut i 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nuštar. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
Klasa: 022-05/09-01/609 
Urbroj: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 

 
 

Temeljem članka 32. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' br. 
152/08.) i članka 25. Statuta Općine Nuštar 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, br: 12/01., 15/01., 9/02., 6/05., 5/06. i 
11/08.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 
2. sjednici dana 14. srpnja 2009. godine donijelo 
je: 

O D L U K U 
o popisu čestica za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Nuštar 
 

Članak 1. 
Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Nuštar 
raspolaže se sukladno Programu raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem na području Općine 
Nuštar (u daljnjem tekstu: Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem), poslovni broj, 
KLASA: 022-05/02-01/254, URBROJ: 2188-18 
od 29. travnja 2002. godine sa Suglasnošću 
nadležnog Ministarstva na isti pod poslovnim 
brojem, KLASA: 320-02/02-01/551, URBROJ: 
525-02-2-02/SK od 15. srpnja 2002. godine, i I. 
Izmjene i Dopune programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, za 
zemljište koje se teritorijalno nalazi na području 
Općine Nuštar, poslovni broj, KLASA: 022-
05/05-01/712, URBROJ: 2188/07 od 27. rujna 
2005. godine sa Suglasnošću nadležnog 
Ministarstva na isti pod poslovnim brojem, 
KLASA:320-02/02-01/551, URBROJ:525-9-06-
05/SK od 13. veljače 2006. godine. 
 

Članak 2. 
Sukladno Programu raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem utvrđuju se 
katastarske čestice određene za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Nuštar u k.o. Cerić 
i k.o. Marinci, i to: 
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k.o. Cerić 

POVRŠINA 
k.č. Rudina 

ha a m2 

770/1 1 10 65 
775/2   36 69 
775/3 

Dolje 

  38 84 
831/2   57 55 
831/3 

Leskovac 
  28 77 

941 1 71 69 
942   83 10 

943/1   57 55 
943/2   8 22 
944/1   49 33 
944/2   57 55 
944/3 

Leskovac 

2 26 09 
990 1 01 55 
991 1 65 64 
992 

Lipovac 

  60 25 
993 1 34 24 
994   50 84 
995   37 14 
997 1 03 18 
998   56 20 
999   33 03 
1000 

Balintovac 

  55 75 
1001 Balintovac 8 44 15 
1134   25 14 
1135 1 70 54 
1136 1 81 68 
1137   94 95 
1137   94 96 
1138   50 47 
1139 1 41 39 
1140 

Balintovac 

1 00 30 
1382   14 65 
1383   9 12 
1384   5 48 
1386   4 12 
1387   7 72 
1390   7 08 
1391 

Crkvište 

  14 81 
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1392   22 09 
1298 Benikovac 2 41 65 
1405   75 70 

1406/1   19 98 
1406/2   19 97 
1407   36 51 

1410/2   47 95 
1410/2   9 60 
1410/3   47 97 
1410/3   9 58 
1411   48 83 
1411   9 76 
1412   24 64 
1413   58 51 
1413   11 70 
1417   49 04 
1418   48 24 
1420   72 06 
1420   14 47 
1421   56 66 
1421   11 23 
1422   51 89 
1422 

  

  10 37 
UKUPNO 44 88 81 

k.o. Marinci 

837 Stanino kalilo   81 99 

UKUPNO 0 81 99 
UKUPNO OPĆINA NUŠTAR 45 70 80 

 
Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
''Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
KLASA: 022-05/09-01/588 
URBROJ: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 

 
 
 
  
 Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" RH., broj: 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članka 25. Statuta Općine 
Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske  

 
županije, broj: 12/01., 15/01., 9/02., 6/05., 5/06. i 
11/08.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 2. 
sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
o visini mjesečne naknade za  

predsjednika Općinskog vijeća,  
načelnika, zamjenika načelnika 

i članove Općinskog vijeća 
Općine Nuštar 

 
I. 

 Općinsko vijeće Općine Nuštar utvrđuje 
visinu iznosa mjesečne naknade i visinu iznosa 
naknade za nazočnost sjednici Vijeća, i to: 
 
-  načelnik = 5.000,00 kuna mjesečno,  
-  zamjenik načelnika = 3.000,00 kuna mjesečno, 
-  predsjednik Općinskog vijeća = 3.000,00 kuna  
   mjesečno, 
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-  članovima Općinskog vijeća = 500,00 kuna po  
održanoj sjednici kojoj nazoče. 
 

II. 
 Ovo Odluka stupa na snagu danom  objave  u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
 
 

KLASA: 022-05/09-01/613 
URBROJ: 2188/07 
Nuštar, 14. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ivan Pezić 

 
 
 

OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" RH., broj: 33/01., 60/01., 129/07. i 
125/08.), članka 42. Statuta Općine Nuštar 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije, broj: 12/01., 15/01., 9/02., 6/05. i 
5/06.), načelnik Općine Nuštar dana 12. lipnja 
2009. godine donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
o imenovanju potpisnika financijske 

dokumentacija za žiro-račun 
Općine Nuštar – kod FINE Vinkovci 

 
I. 

 Za potpisnike financijske dokumentacije 
Općine Nuštar imenuju se: 
 
  1. STIPE TOMIĆ 
  2. IVICA GILJA 
  3. IVAN PEZIĆ 
  4. MARIO ŽOKVIĆ 
  5. ĐURO KORICA 
 

 
II. 

 Ovlaštene osobe iz točke 1. ove Odluke 
potpisivanje će vršiti po dvojica. 
  

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 

IV. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje vrijediti Zaključak o imenovanju 
potpisnika na dokumentima žiro-računa Općine 
Nuštar, Klasa: 022-05/05-01/440, Urbroj: 
2188/07 od 24. lipnja 2005. godine. 
 
KLASA: 022-05/09-01/585 
URBROJ: 2188/07 
Nuštar, 12. lipnja 2009. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Stipe Tomić, prof. 
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OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Općinsko vijeće Općine Privlaka na 1. sjednici 

4. saziva održanoj 12. lipnja 2009. godine, 
temeljem članka 23. Statuta Općine Privlaka 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 1/98), jednoglasno d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o izboru Mandatne komisije 

 
I. 

U Mandatnu komisiju izabrani su: 
1. Josip Prkačin - predsjednik 
2. Franjo Minga - član 
3. Božidar Šarić - član 

 
II. 

 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/11 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI     
Mladen Bilić 

 
 

 
 

Općinsko vijeće Općine Privlaka na 1. sjednici 
4. saziva održanoj 12. lipnja 2009. godine, 
temeljem članka 23. Statuta Općine Privlaka 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 1/98), jednoglasno d o n o s i: 
 

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

 
I. 

U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su: 
1. Antun Grčević - predsjednik 
2. Martin Prakaturović - član 
3. Hrvoje Sučić - član 
4. Mladen Bilić - član 
5. Mirko Domac - član 

 
II. 

 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/12 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDAVAJUĆI     
Mladen Bilić 

 
      
 

 
Općinsko vijeće Općine Privlaka na 1. sjednici 

4. saziva održanoj 12. lipnja 2009. godine, 

temeljem članka 23. Statuta Općine Privlaka 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj. 1/98), jednoglasno d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Privlaka 
 

I. 
Antun Grčević, izabire se za predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Privlaka. 
 

II. 
 Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja 
Općinsko vijeće, rukovodi njegovim radom te 
ima ovlasti i obveze utvrđene zakonom, Statutom 
i Poslovnikom. 
 

III. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/13 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 12. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDAVAJUĆI     

Mladen Bilić 
 
 
        

 
Općinsko vijeće Općine Privlaka na 1. sjednici 

4. saziva održanoj 12. lipnja 2009. godine, 
temeljem članka 23. Statuta Općine Privlaka 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 1/98), jednoglasno d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o izboru prvog i drugog potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Privlaka 
 

I. 
Franjo Minga, izabire se za prvog 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Privlaka. 
 

II. 
Martin Miljević, izabire se za drugog 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Privlaka. 
 

III. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/14 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 12. lipnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 
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Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici 
4. saziva održanoj 15. srpnja 2009. godine, 
temeljem članka 23. Statuta Općine Privlaka 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj. 1/98), s jednim glasom suzdržanim 
d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o imenovanju potpisnika financijskih 

dokumenata 
 

I. 
Darko Galić, Antun Grčević i Anto Perkunić 

imenuju se za potpisnike financijskih 
dokumenata Općine Privlaka. 
 

II. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
KLASA: 021-05/09-01/24 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 15. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

 
 

 
 

Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici 
4. saziva održanoj 15. srpnja 2009. godine, 
temeljem članka 23. Statuta Općine Privlaka 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 1/98), jednoglasno d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

Općine Privlaka 
 

I. 
U Odbor za Statut i Poslovnik izabrani su: 

1. Antun Grčević - predsjednik 
2. Hrvoje Sučić - član 
3. Franjo Minga - član 
4. Ivo Zagorščak - član 
5. Ivo Lovrić - član 

 
II. 

 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/18 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 15. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

 
   
 

 
Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. 

sjednici 4. saziva održanoj 15. srpnja 2009. 
godine, temeljem članka 23. Statuta Općine 
Privlaka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-
srijemske županije broj: 1/98), jednoglasno d o n 
o s i: 

O D L U K U 
o izboru Odbora za socijalnu skrb 

Općine Privlaka 
 

I. 
U Odbor za socijalnu skrb izabrani su: 

1. Franjo Minga - predsjednik 
2. Martin Prakaturović - član 
3. Mirko Domac - član 
4. Mladen Bilić - član 
5. Zoran Domitrović - član 

 
II. 

 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/21 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 15. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

 
 
 
 
Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici 

4. saziva održanoj 15. srpnja 2009. godine, 
temeljem članka 23. Statuta Općine Privlaka 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske 
županije broj 1/98), jednoglasno d o n o s i. 
 

O D L U K U 
o izboru Odbora Općine Privlaka za 

raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske 

 
I. 

U Odbor za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
izabrani su: 

1. Antun Grčević - predsjednik 
2. Božidar Šarić - član 
3. Mladen Bilić - član 
4. Anto Perkunić - član 
5. Josip Prkačin - član 

 
II. 

 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/20 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 15. srpnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Antun Grčević 
 
 
 
 

Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. 
sjednici 4. saziva održanoj 15. srpnja 2009. 
godine, temeljem članka 23. Statuta Općine 
Privlaka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-
srijemske županije broj: 1/98), jednoglasno d o n 
o s i: 
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O D L U K U 
o izboru Odbora za financije i proračun 

Općine Privlaka 
 

I. 
U Odbor za financije i proračun izabrani su: 

1. Zoran Domitrović -    
    predsjednik 
2. Antun Grčević - član 
3. Anto Perkunić - član 
4. Martin Prakaturović - član 
5. Martin Miljević - član 

 
 

II. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 021-05/09-01/19 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 15. srpanj 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

 
 
 
 

 
 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 
125/08, 36/09), i čl. 25 Statuta Općine Privlaka 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 1/98 Općinsko vijeće Općine 
Privlaka na svojoj 2. sjednici 4. saziva održanoj 
15. srpnja 2009. godine d o n o s i:  
 

STATUT 
OPĆINE PRIVLAKA 

 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Statutom se podrobnije uređuje 

samoupravni djelokrug Općine Privlaka, njegova 
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i 
način rada tijela Općine Privlaka, način 
obavljanja poslova, oblici neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenju 
referenduma u pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad 
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i 
obveza Općine Privlaka. 
 

Članak 2. 
Općina Privlaka je jedinica lokalne 

samouprave.  
Naziv, područje i sjedište Općine Privlaka 

određeni su Zakonom.  
Općina Privlaka  nalazi se u  prostoru 

Vukovarsko-srijemske županije. Na sjeveru 
graniči s gradom Vinkovci, na jugozapadu s 
Općinom Gradište, na jugoistoku s Gradom Otok,  
na zapadu s Općinama Cerna i Andrijaševci, te 
svjeverozapadu Općinom Stari Jankovci.  

Općina obuhvaća područja naselja Privlaka.  
Granice Općine Privlaka mogu se mijenjati 

na način i po postupku propisanom zakonom.  
 

Članak 3. 
Općina Privlaka je pravna osoba.  

Sjedište Općine Privlaka je u Privlaci, ulica  
Falićevci 7.  
 
 

II OBILJEŽJA OPĆINE PRIVLAKA. 
 

Članak 4. 
Općina Privlaka ima grb i zastavu.  

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja 
se Općina Privlaka.  
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Privlaka 
utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog 
načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.  
 

Članak 5. 
Oblik i sadržaj grba Općine Privlaka  utvrditi 

će se posebnom odlukom. 
 

Članak 6. 
Oblik i sadržaj zastave Općine Privlaka 

utvrditi će se posebnom odlukom.  
 

Članak 7. 
Dan Općine Privlaka je 15. svibnja koji se 

svečano obilježava.  
 
III JAVNA PRIZNANJA  
 

Članak 8. 
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 

iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine Privlaka,a 
poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, 
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su 
tome usmjerene.  
 

Članak 9. 
Javna priznanja Općine Privlaka su: status 

počasnog građanina i druga javna priznanja, 
nagrade, medalje, plakete. Broj i vrste nagrada 
utvrditi će se posebnom odlukom Općinskog 
viijeća. 
 

Članak 10. 
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 

izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove 
dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju 
priznanja, uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća.  
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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 Privlaka uspostavlja i 
održava suradnju s drugim jedinicama lokalne 
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 
zakonom i međunarodnim ugovorima.  
 

Članak 12. 
Općinsko vijeće donosi odluku o 

uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i 
sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne 
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i 
trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
mogućnosti za njezino razvijanje.  
Kriterij za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća.  
Članak 13.  
Sporazum o suradnji Općine Privlaka i općine ili 
grada druge države objavljuje se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.  
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 14. 
 Općina Privlaka 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 Privlaka.  
 

Članak 15. 
 Općina Privlaka u samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu 
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 
tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  
 Uređenje naselja i stanovanje,  
 prostorno i urbanističko planiranje,  
 komunalno gospodarstvo,  
 briga o djeci,  
 socijalnu skrb,  
 primarnu zdravstvenu zaštitu,  
 odgoj i osnovno obrazovanje,  
 kulturu, tjelesnu kulturu i šport,  
 zaštitu potrošača,  
 zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,  
 protupožarnu i civilnu zaštitu,  
 promet na svom području,  
 ostale poslove sukladno posebnim zakonima.  
  
 
 Općina Privlaka obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti 
iz stavka 1. ovog članka.  
Poslovi iz samoupravnog djelovanja detaljnije se 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.  
 
 

Članak 16. 
 Općina Privlaka može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom.  
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje se zaključuje sporazum o 
zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 
uređuju međusobni odnosi u obavljanju 
zajedničkih poslova.  
 

Članak 17. 
 Općinsko vijeće Općine Privlaka može 
posebnom odlukom pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine , čije je 
obavljanje od šireg interesa za građane na 
području više jedinica lokalne samouprave 
prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju, u 
skladu s njezinim Statutom.  
 
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

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

Članak 19. 
 Referendum se može raspisati radi 
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 
Općine Privlaka i prijedlogu općih akata Općine 
Privlaka, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 
stanovnika o promjeni područja Općine kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovog članka može 
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski 
načelnik, polovina mjesnih odbora na području 
Općine i 20% birača upisanih u popis birača 
Općine Privlaka.  
 

Članak 20. 
 Referendum se može raspisati radi razrješenja 
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u 
slučajevima i na način propisan zakonom.  
Općinsko vijeće može raspisati referendum o 
razrješenju Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika:  

- kada krše ili ne izvršavaju odluke 
Općinskog vijeća  

- kada svojim radom prouzroče Općini 
znatnu materijalnu štetu ( štetu u 
iznosu od 1% od proračuna Općine u 
tekućoj godini).  
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 Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 2. ovog članka može dati 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika.  
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju 
razrješenja Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika može dati i 20% birača u upisanih u 
popis birača Općine. Prijedlog mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od birača.  
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o 
razrješenju Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od 
početka mandata Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika.  
Ako na referendumu nije donesena odluka o 
razrješenju Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika novi referendum se ne smije raspisati 
prije proteka roka od 12 mjeseci od dana 
održavanja prethodnog referenduma.  
 

Članak 21. 
 Općinsko vijeće je dužno razmotriti 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma 
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema 
prijedloga.  
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za 
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali 
birači sukladno članku 20. stavak 4. Statuta, 
Općinsko vijeće je dužno dati odgovor 
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca 
od prijema 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 glasovanja na referendumu imaju 
građani koji imaju prebivalište na području 
Općine Privlaka, odnosno na području za koje se 
raspisuje referendum i upisani su u popis birača.  
 

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

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

Članak 26. 
 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog 
članka može dati jedna trećina vijećnika 
Općinskog vijeća i Općinski načelnik.  
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 
stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od 
zaprimanja prijedloga.  
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 
pitanja kojima će se tražiti mišljenje od zborova 
građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba 
dostaviti.  
 

Članak 27. 
 Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Općinskog vijeća.  
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 5% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 
područje je sazvan zbor građana.  
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, 
a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
građana.  
 

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

Članak 29. 
 Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine 
Privlaka kao i na rad njenog upravnog odjela, te 
na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima 
kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih 
prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 
dužnosti.  
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Općine Privlaka odnosno pročelnik upravnog 
odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od 
dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.  
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine, te putem sredstava 
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt 
obrascem na web stranicama).  
 
VII. TIJELA OPĆINE  
 

Članak 30. 
 
1. OPĆINSKO VIJEĆE  
 
 Općinsko vijeće predstavničko je tijelo 
građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi 
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te 
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obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, 
zakonom i ovim Statutom.  
Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
Općinskog načelnika.  
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 
zadaće obavlja Općinsko vijeće.  
 

Članak 31. 
 Općinsko vijeće donosi:  
 Statut Općine, Poslovnik o radu, Odluku o 
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Općine, Proračun i 
odluku o izvršavanju proračuna, Godišnje 
izvješće o izvršenju proračuna, Odluku o 
privremenom financiranju, odlučuje o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Privlaka 
čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa 
prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, 
Odluku o promjeni granice Općine, u skladu sa 
zakonom . 
 uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 
odjela,  
 osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka 
društva i druge pravne osobe, za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa Općine,  
 daje prethodne suglasnosti na statute 
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano,  
 donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
suradnji s drugim jedinicama lokalne 
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,  
 raspisuje lokalni referendum,  
 bira i razrješava predsjednika i 
potpredsjednike Općinskog vijeća,  
 bira i razrješava predsjednike i članove radnih 
tijela Općinskog vijeća,  
 imenuje i razrješava i dr. osobe određene 
zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 
Općinskog vijeća,  
 odlučuje o pokroviteljstvu,  
 donosi Pravilnik o načinu i mjerilima za 
dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja.  
 donosi odluke i druge akte koji su u 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 
Privlaka. O preuzetom pokroviteljstvu 
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj 
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.  
 

Članak 32. 
 Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.  

Općinsko vijeće može imati i više od 13 
vijećnika ako je potrebno da bi se osigurala 
odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u 
Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonom 
o pravima nacionalnih manjina.  
 

Članak 33. 
 Općinsko vijeće smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj 
je nazočna većina vijećnika.  
 

Članak 34. 
 Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 
potpredsjednika koji se biraju većinom glasova 
svih članova predstavničkog tijela.  
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je 
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju 
plaću. Predsjednik i potpredsjednik/ci imaju 
pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj 
odluci Općinsko vijeća.  
 

Članak 35. 
Predsjednik Općinskog vijeća:  

 zastupa Općinsko vijeće,  
 saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 
Općinskog vijeća,  
 predlaže dnevni red Općinskog vijeća,  
 upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 
propisani postupak,  
 brine o postupku donošenja odluke i općih 
akata,  
 održava red na sjednici Općinskog vijeća,  
 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 podređene zakonom i 
Poslovnikom Općinskog vijeća.  
 
 

Članak 36. 
Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se 

zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno 
njenom udjelu u stanovništvu Općine Privlaka.  
 

Članak 37. 
 Mandat vijećnika Općinskog vijeća izabranih 
na redovnim izborima traje četiri godine.  
Funkcija vijećnika Općinskog vijeća je počasna i 
za to vijećnici ne primaju plaću.  
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u 
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.  
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi.  
 

Članak 38. 
 Vijećniku prestaje mandat prije isteka 
vremena na koji je izabran:  
 ako podnese ostavku koja je zaprimljena 
najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja 
sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog 
bilježnika najranije osam dana prije podnošenja 
iste,  
 ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom 
oduzeta odnosno ograničena poslovna 
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sposobnost, danom pravomoćnosti sudske 
odluke,  
 ako je pravomoćnom sudskom presudom 
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
duže od šest mjeseci, danom pravomoćnosti 
presude,  
 ako odjavi prebivalište s područja Općine 
Privlaka, danom odjave prebivališta,  
 ako mu prestane hrvatsko državljanstvo 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog 
prestanka,  
 smrću.  
 

Članak 39. 
 Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu 
s odredbama zakona.  
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.  
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata.  
 

Članak 40. 
 Vijećnik ima prava i dužnosti:  
 sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,  
 raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje 
je na dnevnom redu sjednice Vijeća,  
 predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi 
prijedloge akata i podnositi amandmane na 
prijedloge akata,  
 postavljati pitanja iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća,  
 postavljati pitanja Općinskom načelniku i 
zamjeniku općinskog načelnika,  
 sudjelovati na sjednicama radnih tijela 
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 
radnim tijelima kojih je član glasovati,  
 prihvatiti se članstva u radnim tijelima u koje 
ga izabere Općinsko vijeće,  
 tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s 
tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.  
 
 Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti 
za glasovanje u radu Općinskog vijeća.  
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su 
kao tajni određeni s pozitivnim propisima, za 
koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti 
vijećnika.  
Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene 
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća.  
 

Članak 41. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

sjednice, ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika Općinsko vijeća, 
djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 
postupak donošenja akata Općinskog vijeća, 
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 
građana na sjednicama te druga pitanja od 
značaja za rad Općinskog vijeća.  
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje 
načela i standarde dobrog ponašanja 
predsjednika, potpredsjednika i članova 
Općinskog vijeća, te predsjednika i članova 
radnih tijela Općinskog vijeća ( u nastavku 
teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju 
njihovih dužnosti.  
 
1.1. RADNA TIJELA  
 

Članak 42. 
 Radna tijela Općinskog vijeća su:  
 Odbor za izbor i imenovanja  
 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost  
 Mandatna komisija.  
 

Članak 43. 
 Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:  
 izbor i razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća  
 izbor i razrješenje članova radnih tijela 
Općinskog vijeća  
 imenovanje i razrješenje i drugih osoba 
određenih ovim Statutom i drugim odlukama 
Općinskog vijeća  
 propise o primanjima vijećnika, te naknade 
troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.  
 

Članak 44. 
 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost:  
 predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog 
vijeća,  
 predlaže pokretanje postupaka za izmjenu 
Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,  
 razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu, 
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o 
tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom 
vijeću,  
 obavlja i druge poslove određene ovim 
Statutom.  
 

Članak 45. 
 Mandatna komisija:  
 na konstituirajućoj sjednici obavještava 
Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, 
temeljem objavljenih rezultata nadležnog 
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,  
 obavještava Općinsko vijeća o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju 
obavljati vijećničku dužnost,  
 obavještava Općinsko vijeća o mirovanju 
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji 
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umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,  
 obavještava Općinsko vijeća o prestanku 
mirovanja mandata vijećnika,  
 obavještava Općinsko vijeće o prestanku 
mandata kada se ispune zakonom predviđeni 
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su 
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 
zamjeniku vijećnika.  
 

Članak 46. 
 Općinsko vijeće može uz radna tijela 
osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i 
povremena radna tijela radi proučavanja i 
razmatranja drugih pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća pripreme prijedloga odluka i 
drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u 
svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog 
vijeća.  
 
2. OPĆINSKI NAČELNIK  
 

Članak 47. 
 Općinski načelni zastupa Općinu Privlaka i 
nositelj je izvršne vlasti Općine.  
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.  
U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:  
 priprema prijedloge općih akata,  
 izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća,  
 utvrđuje prijedlog proračuna Općine i 
izvršenja proračuna,  
 upravlja nekretninama, pokretninama i 
imovinskim pravima u vlasništvu Općine u 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim 
aktom Općinskog vijeća,  
 donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje 
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,  
 odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina Općine Privlaka čija pojedinačna 
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 
kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u 
proračunu i provedeno sa zakonskim propisima,  
 upravlja prihodima i rashodima Općine,  
 upravlja raspoloživim novčanim sredstvima 
na računu proračuna Općine,  
 odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 
pravnim osobama u većinskom izravnom ili 
neizravnom vlasništvu Općine i o davanju 
suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je 
osnivač Općina,  
 donosi Pravilnik o unutarnjem redu za 
upravni/e odjel/e Općine,  
 imenuje i razrješava pročelnika/e upravnih 
odjela,  
 imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,  
 utvrđuje Plan prijema u službu u upravne 
odjele Općine,  
 predlaže izradu prostornog plana kao i 
njegove izmjene i dopune na temelju 
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih 
i pravnih osoba,  
 usmjerava i nadzire djelovanje upravnog 
odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine,  

 daje mišljenje o prijedlozima koje podnose 
drugi ovlašteni predlagatelji,  
 obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela 
mjesnih odbora,  
 obavlja i druge poslove predviđene ovim 
Statutom i drugim propisima.  
 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz 
stavka 3. alineje 9. ovog članka tromjesečno (do 
15. u mjesecu) za prethodno izvještajno 
razdoblje.     

 
Članak 48. 

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

Članak 49. 
 Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
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 50. 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine:  
 dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun 
ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) 
predstojniku ureda državne uprave u županiji ( u 
daljnjem tekstu: predstojnik) zajedno s izvatkom 
iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja 
općih akata propisan statutom i poslovnikom, a u 
roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta,  
 
- 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 15 dana otkloni 
uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne 
učini, općinski načelnik je dužan u roku od osam 
dana o tome obavijestiti predstojnika ureda 
državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji, te čelnika središnjeg tijela državne 
uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću 
rada tijela jedinica lokalne samouprave.  
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Članak 51. 
 Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji 
zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže 
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u 
obavljanju svoje dužnosti.  
 

Članak 52. 
 Općinski načelnik može obavljanje određenih 
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, 
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje.  
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz 
stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa 
općinskog načelnika.  
Članak 53.  
Općinski načelnik i njegovi zamjenik odlučit će 
hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati 
profesionalno.   
Načelnik dužnost obavlja profesionalno, a 
zamjenik volonterski.  
 

Članak 54. 
 Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog 
načelnika mandat prestaje po sili zakona:  
 danom podnošenja ostavke,  
 danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju 
poslovne sposobnosti,  
 danom pravomoćnosti sudske presude kojom 
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv 
slobode i prava čovjeka i građanina, Republike 
Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim 
pravom,  
 danom odjave prebivališta s područja Općine 
Privlaka.  
 danom prestanka hrvatskog državljanstva,  
 smrću.  
 
Općinsko vijeće u roku od osam dana 
obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata općinskog načelnika radi 
raspisivanja prijevremenih izbora za novog 
općinskog načelnika.  
Ako mandat općinskog načelnika prestaje u 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije 
njihovog održavanja, dužnost općinskog 
načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik 
općinskog načelnika.  
 

Članak 55. 
 Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se 
razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom 
člankom 20. ovog Statuta.  
Ako na referendumu bude donesena odluka o 
razrješenju općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a Vlada Republike 
Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti 
općinskog načelnika.  
 
VII. UPRAVNA TIJELA  
 

Članak 56. 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine Privlaka, utvrđenih zakonom i 
ovim Statutom te za obavljanje poslova državne 

uprave koji su zakonom prenijeti na općinu 
ustrojavaju se upravna tijela Općine Privlaka.  
  
Upravni odjel se ustrojava kao Jedinstveni 
upravni odjel (U daljnjem tekstu: upravni odjel).  
Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na 
temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik.  
 

Članak 57. 
 Upravni odjel/i u oblastima za koje je/su 
ustrojen/i i okviru djelokruga utvrđenog 
posebnom odlukom, neposredno izvršava i 
nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata 
tijela Općine Privlaka, te u slučaju neprovođenja 
općeg akta poduzima propisane mjere.  
 

Članak 58. 
 Upravni odjel samostalan je u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti 
odgovoran je općinskom načelniku.  
 

Članak 59. 
 Sredstva za rad upravnog odjela, osiguravaju 
se u Proračunu Općine Privlaka, Državnom 
proračunu i iz drugih prihoda sukladno sa 
zakonom.  
 
VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 
NACIONALNE/NIH MANJINE/NA  
 

Članak 60. 
 Pripadnici nacionalnih manjina u Općini 
Privlaka sudjeluju u javnom životu i upravljanju 
lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih 
manjina i predstavnika nacionalnih manjina.  
 

Članak 61. 
 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 
Općini Privlaka imaju pravo:  
 predlagati tijelima Općine Privlaka mjere za 
unapređivanje položaja nacionalnih manjina u 
Općini Privlaka, uključujući davanje prijedloga 
općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja 
za nacionalnu manjinu;  
 isticati kandidate za dužnosti u tijelima 
Općine Privlaka;  
 biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će 
raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče 
se položaja nacionalne manjine;  
 
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz 
stavka 1. uredit će se poslovnikom Općinskog 
vijeća Općine Privlaka..  
 

Članak 62. 
 Općinski načelnik je dužan u pripremi 
prijedloga općinskih akata od vijeća nacionalnih 
manjina, odnosno predstavnika nacionalnih 
manjina osnovanih za područje Općine Privlaka, 
zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama 
kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih 
manjina.  
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Članak 63. 
 Na području Općine Privlaka 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 Privlaka 
isticati na poslovnim zgradama u kojima 
nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim 
prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.  
 

Članak 64. 
 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 65. 
 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 66. 
 Općina Privlaka , u skladu s mogućnostima 
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga 
koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, 
radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.  
Općina Privlaka osigurava sredstva za rad vijeća 
nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne 
manjine.  
 
IX . JAVNE SLUŽBE  
 

Članak 67. 
 Općina Privlaka u okviru samoupravnog 
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 
građana na području komunalnih, društvenih i 
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno 
da se obavljaju kao javna služba.  
 

Članak 68. 
 Općina Privlaka osigurava obavljanje 
djelatnosti iz članka 67. ovog Statuta osnivanjem 
trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih 
pravnih osoba i vlastitog pogona.  
U trgovačkim društvima u kojima Općina 
Privlaka ima udjele ili dionice općinski načelnik 
je član skupštine društva.  
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Privlaka 
može povjeriti drugim pravnim i fizičkim 
osobama temeljem ugovora o koncesiji.  
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA  
 

Članak 69. 
 Na području Općine Privlaka mogu se 
osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne 
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog 

sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim 
poslovima.  
Mjesni odbori se osnivaju za pojedine dijelove 
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na 
način i po postupku propisanom zakonom, ovim 
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, 
kojom se detaljnije uređuje postupak i način 
izbora tijela mjesnog odbora.  
Mjesni odbor je pravna osoba.  
 

Članak 70. 
 Područje i granice mjesnih odbora određuju 
se posebnom odlukom Općinskog vijeća.  
 

Članak 71. 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana 
( općinski načelnik, općinsko vijeće).  
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 
daju građani ili njihove organizacije ili udruženja, 
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 
općinskom načelniku.  
 

Članak 72. 
 Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana 
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog 
podnesen na način i po postupku utvrđenim 
zakonom i ovim Statutom.  
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog 
nije podnesen na propisani način i po propisanom 
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti 
da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za 
osnivanje mjesnog odbora.  
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga.  
 

Članak 73. 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
navode se podatci o predlagatelju, području i 
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci 
i izvori financiranja mjesnog odbora.  
 

Članak 74. 
 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog 
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.  
 

Članak 75. 
 Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani 
s područja mjesnog odbora koje imaju biračko 
pravo na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.  
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.  
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje 
se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz 
shodnu primjenu odredbe zakona kojim se 
određuje izbor članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave.  
 

Članak 76. 
 Izbor za članove vijeća mjesnog odbora 
raspisuje općinski načelnik/općinsko vijeće u 
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roku od 60 dana od dana donošenja odluke o 
osnivanju mjesnog odbora odnosno 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 77. 
 Broj članova vijeća mjesnog odbora se 
određuje prema broju stanovnika mjesnog 
odbora. Vijeće mjesnog odbora ima uključujući i 
predsjednika:  
5-7 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 
stanovnika članova u mjesnom odboru koji ima 
do 1500 stanovnika  
9-11 članova u mjesnom odboru koji ima preko 
1500 stanovnika.  
Članak 78.  
 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća 
iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od 
četiri godine.  
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za 
svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  
 

Članak 79. 
 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, 
financijski plan te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog 
vijeća i općinskog načelnika.  
 

Članak 80. 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o 
uređenju područja mjesnog odbora, provođenje 
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, vođenje brige o poboljšavanju 
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, šport i drugih 
lokalnih potreba na svom području.  
 

Članak 81. 
 Poslovnikom o radu mjesnog odbora 
detaljnije se određuje način konstituiranja, 
sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti 
članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje 
prava predsjednika mjesnog odbora, način 
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 
mjesnog odbora.  
 

Članak 82. 
 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja može sazivati zborove građana.  
Zbor građana može se sazivati i za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.  
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora 
ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće.  
 

 
 

Članak 83. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora obavlja upravni odjel Općine 
Privlaka i na način propisan općim aktom kojim 
se uređuje ustrojstvo i način rada upravnog odjela 
Općine Privlaka.  
 

Članak 84. 
 Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 
mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora 
i općinski načelnik.  
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za 
kojeg se traži promjena područja.  
 

Članak 85. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 
odbora obavlja općinski načelnik.  
Općinski načelnik može u postupku provođenja 
nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono 
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu 
poslove.  
 
XI IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE 
PRIVLAKA  
 

Članak 86. 
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te 
imovinska prava koja pripadaju Općini Privlaka, 
čine imovinu Općine Privlaka.  
 

Članak 87. 
 Imovinom Općine upravljaju općinski 
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 
ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.  
Općinski načelnik u postupku upravljanja 
imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom na temelju općeg akta 
Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.  
 

Članak 88. 
 Općina Privlaka ima prihode kojima u okviru 
svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže.  
Prihodi Općine Privlaka su:  
 općinski porez, prirez, naknade, doprinosi i 
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća,  
 prihodi od stvari u vlasništvu Općine i 
imovinskih prava,  
 prihod od trgovačkih društava i drugih 
pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u 
kojima Općine ima udjele ili dionice,  
 prihodi od koncesija,  
 novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 
prekršaje koje propiše Općina  Privlaka, u skladu 
sa zakonom,  
 udio u zajedničkim porezima sa Vukovarsko-
srijemskom županijom i Republikom Hrvatskom 
te dodatni udio u porezu na dohodak za 
decentralizirane funkcije prema posebnom 
zakonu,  
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 sredstva pomoći i dotacije Republike 
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,  
 drugi prihodi određeni zakonom.  
 

Članak 89. 
 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine 
Privlaka iskazuje u proračunu Općine Privlaka.  
Svi prihodi i primici moraju biti raspoređeni u 
proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.  
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 
proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima.  
 

Članak 90. 
 Proračun Općine Privlaka i odluka o 
izvršavanju proračuna donosi se za proračunsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.  
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca.  
 

Članak 91. 
 Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 
proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku 
godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine.  
 

Članak 92. 
 Ako se tijekom proračunske godine smanje 
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda.  
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i 
dopunama proračuna po postupku propisanom za 
donošenje proračuna.  
 

Članak 93 
 Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 
Općine nadzire Općinsko vijeće.  
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstva Općine nadzire 
Ministarstvo financija.  
 
XII. AKTI OPĆINE  
 

Članak 94. 
 Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi 
Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju 
proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.  
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinačnim stvarima.  
Članak 95.  
 
 Općinski načelnik u poslovima iz ovog 
djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, 
te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili 
općim aktom Općinskog vijeća.  
 

Članak 96. 
 Radna tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke.  
 

Članak 97. 
 Općinski načelnik osigurava izvršenje općih 
akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja 
nadzor nad zakonitošću rada upravnih odjela.  
 

Članak 98. 
 Upravni odjel Općine u izvršavanju općih 
akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba.  
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije.  
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.  
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća 
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima 
su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa 
zakonom, povjerene javne ovlasti.  
 

Članak 99. 
 Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi 
razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada 
donose se u skraćenom upravnom postupku.  
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o 
pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih 
osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina 
Privlaka osnivač.  
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 100. 
 Nadzor nad zakonitošću općih akata 
Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavlja Ured državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna 
središnja tijela Državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu.  
 

Članak 101. 
 Detaljnije odredbe o aktima Općine Privlaka i 
postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća.  
 

Članak 102. 
 Opći akti se prije nego što stupe na snagu 
objavljuju u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije.  
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa 
na snagu danom objave.  
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.  
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XIII. JAVNOST RADA  
 

Članak 103. 
 Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i 
(Jedinstvenog) upravnog odjela Općine je javan.  
Predstavnici udruga građana, građani 
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika 
Općinskog vijeća.  
 

Članak 104. 
 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:  
 javnim održavanjem sjednica,  
 izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja,  
 objavljivanjem općih akata i drugih akata u 
«Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske 
županije,  i na web stranicama Općine Privlaka.  
 
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:  
 održavanjem redovnih konferencija za 
medije,  
 izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnog priopćavanja,  
 objavljivanjem općih akata   
 
Javnost rada (Jedinstvenog) upravnog odjela 
Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.  
 
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA  
 

Članak 105. 
 Način djelovanja općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika u obnašanju 
javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.  
                                                                  

Članak 106 
 Općinsko vijeće posebnom odlukom 
propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u 
obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje 
sukoba interesa između privatnog i javnog 
interesa u obnašanju javne vlasti.  
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 107. 
 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
općinski načelnik, Odbor/Komisija za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog 
vijeća.  
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 
predsjedniku Općinskog vijeća  
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, 
odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta.  
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese 
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno 
staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije 
isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja 
rasprave o prijedlogu.  
 

Članak 108. 
 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Općine Privlaka (Službeni vjesnik br. 

1/98 i zakona, uskladit će se s odredbama ovog 
Statuta i zakona kojim se i uređuje pojedino 
područje u zakonom propisanom roku.  
 
Članak 109.  
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-
srijemske županije.  
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Općine Privlaka Službeni vjesnik broj:  
1/98.  
 
KLASA: 021-05/09-01/22 
URBROJ: 2188/09-09-01  
Privlaka, 15. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Antun Grčević 

 
 
 
 
 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 
i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Privlaka 
Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici 4. 
saziva održanoj 15. srpnja 2009. godine, donosi: 
 

P O S L O V N I K 
Općinskog vijeća Općine Privlaka 

 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način 
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje 
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način 
rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek 
sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća 
Općine Privlaka. 
  
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. 
 
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem 
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća u pogledu 
predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do 
izbora 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 
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da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili 
veći broj vijećnika. 
 
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, 
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 
domovino”. 
 

Članak 3. 
 Nakon izvješća Mandatne komisije o 
provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.  
 
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika 
u Općinskom vijeću Općine Privlaka obavljati 
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu 
držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Privlaka, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 
Privlaka”. 
 
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva 
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju 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 i prestanka 
mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje 
zamjenik vijećnika. 
 
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, 
zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 
izabran, a kojeg odredi politička stranka. 
 
Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi dviju ili 
više političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj 
je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, 
kojem je prestao mandat. 
 
Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi 
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s 
liste. 
 
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj 
komisiji na način propisan odredbama Statuta 
Općine Privlaka. 
 

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

Članak 6. 
Prava i dužnosti vijećnika propisana su 

Statutom Općine Privlaka.  
 

Članak 7. 
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. 
 Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati 
Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i 
Klub nezavisnih vijećnika. 
 
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 
 
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju 
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 
priložiti svoja pravila rada, te podatke o 
članovima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se 
klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, 
prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 
VIJEĆA 
 

Članak 10. 
 Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika 
i to prvog i drugog potpredsjednika. 
 
Predsjednika odnosno dva 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. 
 



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

109

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i 
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima 
se ponavlja. 
 
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika 
bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata 
koji su dobili najviše glasova. 
 
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
 
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan 
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti. 
 
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, 
predsjednik Vijeća određuje prvog 
potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju 
njegove odsutnosti ili spriječenosti. 
 

Članak 12. 
 Prava i dužnosti predsjednika Općinskog 
vijeća propisana su Statutom Općine Privlaka 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. Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost. 
 
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog 
članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom 
osniva i druga radna tijela u svrhu priprema 
odluka iz djelokruga Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između 
vijećnika, a članovi mogu biti iz reda 
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, na 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, uz 
prethodni poziv političkim strankama koje imaju 
vijećnike da dostave svoje prijedloge. 
 
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove 
radnih tijela glasuje se u cjelini. 
 

Članak 16. 
 Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva 
člana. 
 

Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća iz redova vijećnika. 

 
Članak 17. 

Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik 
i četiri člana. 
 
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj 
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 
vijećnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 18. 
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost, čine predsjednik i četiri člana.  
 
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a 
članovi mogu biti iz reda znanstvenih, stručnih i 
drugih javnih osoba. 

  
Članak 19. 

Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, 
reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela. 
 
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog 
vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog 
vijeća i objavom na web stranici Općine Privlaka, 
te putem pisanog poziva. 
 
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi 
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 
radnog tijela. 
 
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima 
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i 
Općinsko vijeće. 
 
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I 
NAČELNIKA 
 

Članak 20. 
Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj 

sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu 
sljedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 
dužnost načelnika/zamjenika Općine Privlaka 
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom 
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 
Statuta Općine Privlaka, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 
Privlaka”. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane 
prisege proziva pojedinačno načelnika i 
zamjenika, a načelnik i zamjenik nakon što je 
izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i 
izgovaraju: “Prisežem”.  
 

Članak 21. 
Načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama 

Općinskog vijeća. 
 
Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog 
reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u 
dnevni red sjednice Općinskog vijeća.  
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Članak 22. 
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog 
vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta 
načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te 
obavještava 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 23. 
O sazvanim sjednicama predsjednik 

Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela 
Općinskog vijeća izvješćuju načelnika i 
izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana 
održavanja sjednice. 
 

Članak 24. 
Način i postupak pokretanja  razrješenja 

načelnika propisan je Statutom Općine Privlaka. 
  
VII. AKTI VIJEĆA 
 

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

Članak 26. 
 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 27. 
 Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog 
vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju 
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće 
objavljuju se u Službenom glasilu 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 28. 
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi 

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

Članak 29. 
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da 

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

Članak 30. 
Postupak donošenja akta pokreće se 

prijedlogom akta. 
 
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za 
donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, 
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja 
odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se 
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija. 
 
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik 
može na početku rasprave podnijeti uvodno 
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje 
prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na 
snagu danom objave, dužan je posebno 
obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na 
snagu. 
 
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u 
tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima i o izraženim mišljenjima i 
primjedbama. 
 
Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o 
aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 
izvjestitelj radnog tijela i Odbor za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost. 
 

Članak 31. 
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne 

prijedloge odluka kojima se uređuje isto 
područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će 
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u 
jedan prijedlog. 
 
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik 
Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog 
vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni. 
 

Članak 32. 
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje 

prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a 
za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog 
plana 15 minuta. 
Općinsko vijeće može posebnom odlukom 
odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i 
obrazloženja od propisanog  stavkom 1. ovog 
članka.  



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

111

Članak 33. 
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga 

akta podnosi se u pravilu pisano u obliku 
amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije 
održavanja sjednice. 
 
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje 
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na 
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i 
dopunama. 
 
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog 
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju 
akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. 
 
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni 
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika. 

  
Članak 34. 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s 
tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i 
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 
 
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve 
do zaključenja rasprave. 
 
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi 
amandmane i na prijedlog akta i kada nije 
predlagatelj. 
 

Članak 35. 
Ako su podneseni amandmani takve naravi da 

bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da 
se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima 
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije 
odlučivanja. 
 
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, 
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj. 
 

Članak 36. 
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i 

načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili 
ne. 
 
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u 
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim 
amandmanima. 
 

Članak 37. 
Amandman koji je podnesen u roku postaje 

sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 
njemu se odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj 
akta, 

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

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

 

Članak 38. 
Ako konačni prijedlog akta nije podnio 

načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se 
nije suglasio načelnik, se glasuje  odvojeno. 
 
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga 
akta o kojem se odlučuje. 
 

Članak 39. 
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu 

članaka konačnog prijedloga akta na koje se 
odnose. 
 
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta 
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima. 
 
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 
 
VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM 
POSTUPKU 
 

Članak 40. 
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 

postupku samo ako to zahtijevaju osobito 
opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog 
akta u određenom roku moglo uzrokovati 
znatniju štetu za Općinu. 
 
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne 
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 
29. ovog Poslovnika. 
 
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog akta, a ako 
prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati 
pisanu podršku od 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 načelniku, ako on  nije 
predlagatelj. 
 

Članak 41. 
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 42. 

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 
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koje se odnose na prijedloge akata koji se donose 
u redovnom postupku. 
 
X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG 
OBRAČUNA PRORAČUNA 
OPĆINE 
 

Članak 43. 
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za 

sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju  proračuna Općine  podnosi 
načelnik na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 
 

Članak 44. 
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna donose se većinom glasova svih 
vijećnika. 
 
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 45. 
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja 

načelniku, zamjeniku načelnika i pročelnicima 
upravnih tijela u svezi poslova iz njihovog 
djelokruga rada. 

 
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog 
vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili 
u  pisanom obliku posredstvom predsjednika 
Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti 
kome ga upućuje.  
 
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva 
vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 
može trajati najviše pet minuta. Pravo 
postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub 
vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 
pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 
minuta.  
 
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 
navesti razlozi zbog kojih se ne može dati 
odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 
najviše pet minuta. 
 
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
 
Načelnik, zamjenik načelnika odnosno pročelnici 
dostavljaju pisani odgovor vijećniku 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima. 
  

Članak 46. 
 Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, 
zamjeniku odnosno pročelnicima 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 47. 
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje 

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

Članak 48. 
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na 

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

Članak 49. 
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u 

skladu s odredbama Statuta Općine Privlaka. 
 

Članak 50. 
Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o 

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

 
Članak 51. 

 Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja 
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve 
iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava 
nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što 
protekne 15  dana od dana  primitka. 
  

Članak 52. 
 Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na 
sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti 
prijedlog. 
 
Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se 
očitovati na podneseni prijedlog.  
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Članak 53. 
Raspravu o izvješću načelnika Općinsko 

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

  
Članak 54. 

 Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za 
traženje izvješća načelnika mogu prijedlog 
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
 
Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije 
usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 
podudarnom pitanju  ne može se ponovno 
postaviti prije proteka roka od 15 od dana kada je 
Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne 
prihvaća prijedlog za traženje izvješća od 
načelnika. 
 
XIII. RED NA SJEDNICI 

 
l. Sazivanje sjednice 
 

Članak 55. 
 Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik 
Općinskog vijeća. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na 
prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 
načelnika. 
 
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red. 
 
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu 
će sazvati načelnik u roku od 15 dana. 
 
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog 
članka sjednicu Općinskog vijeća može na 
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u 
pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
 

Članak 56. 
 Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, 
a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi 
način. 
 
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose 
na prijedlog dnevnog reda dostavlja se 
vijećnicima 5 dana prije održavanja sjednice. 
Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se 
može skratiti. 
 
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i 
elektroničkim putem. Sjednica Općinskog vijeća 
može se održavati i putem video veze. 
 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 
kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća 
dostavljaju se vijećnicima, načelniku, 
zamjenicima načelnika, pročelnicima upravnih 
tijela, vijećima mjesnog odbora na području 
Općine, političkim strankama koje imaju 
vijećnike u Općinskom vijeću, vijećima 
nacionalnih manjina/predstavnicima nacionalnih 
manjina i sredstvima javnog priopćavanja. 

 
2. Dnevni red 

 
Članak 57. 

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

Članak 58. 
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 

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

Članak 59. 
Tijekom sjednice ne može se promijeniti 

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

Članak 60. 
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti 

prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način 
propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije 
proteka roka od 2 mjeseca od dana odlučivanja 
Općinskog  vijeća o dnevnom redu. 
 
3. Predsjedavanje i sudjelovanje 
 

Članak 61. 
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 

predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti ili spriječenosti prvi potpredsjednik.   

 
Članak 62. 

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

Članak 63. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje 

vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se 
prijavili. 
 
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika 
ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor 
tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 
 
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora 
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno 
utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije 
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se 
odlučuje na sjednici bez rasprave. 
 
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za 
koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, 
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor 
ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom 
govoru mora ograničiti na ispravak odnosno 
objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže 
od dvije minute. 
 

Članak 64. 
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 

se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog 
reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 

svojim upadicama ili na drugi način ometa 
govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe 
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, 
predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 
 
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa 
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti 
riječ, a po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice. 
 
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju 
iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog 
vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa 
sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 

 
Članak 65. 

Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti 
da govornik o istoj temi može govoriti samo 
jedanput. 
 
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti 
najdulje pet minuta. 
 
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti 
i dulje. 
 
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su 
se prijavili za govor u skladu s člankom 63. ovog 
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada 
mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o 
tome da li su ranije govorili o toj temi. 
 
4. Tijek sjednice 
 

Članak 66. 
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja 

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

Članak 67. 
Za donošenje akata na sjednici Općinskog 

vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, 
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom 
drugačije određeno. 
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Članak 68. 
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 razrješenju 
načelnika i njegovog 
zamjenika 

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

 

6. Glasovanje 
 

Članak 69. 
 Glasovanje na sjednici je javno. 
 

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
 
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 
 
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da 
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, 
zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se 
tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji 
su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» 
niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se 
uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim 
glasovima. 
 
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja 
zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”. 
 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se 
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih 
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može 
odmah konstatirati da je amandman odbijen. 
 

Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik 
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje 
stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.   
 

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

 

Članak 71. 
Tajno glasovanje provodi se glasačkim 

listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, 
oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 
 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata 
navedena su abecednim redom, a glasuje se na 
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena 
kandidata. 
 
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili 
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”. 
 
Glasačke listiće priprema službenik iz članka 69. 
ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća 
može odrediti i određeni broj vijećnika koji će 
mu pomagati kod tajnog glasovanja. 
 

Članak 72. 
Službenik ili vijećnik koji pomaže 

predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju 
tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke 
listiće. 
  

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

Članak 74. 
 Vijećnik može glasovati samo jednim 
glasačkim listićem i to osobno. 
 
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su 
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji 
je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću 
utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i 
listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata 
od broja koji se bira. 

 
Članak 75. 

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

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

 
Članak 77. 

 Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u 
radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju 
poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on 
ovlasti. 
 
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili 
odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a 
ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika 
Općinskog vijeća zamjenjuje drugi 
potpredsjednik Općinskog vijeća. 
 
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika. 
 

Članak 78. 
 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 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 oba potpredsjednika Općinskog 
vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja 
dužnosti  im prestaju izborom novog 
predsjednika Općinskog vijeća. 
 

Članak 79. 
 Predsjednik i potpredsjednici Općinskog 
vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje 
danom izbora novog predsjednika Općinskog 
vijeća. 
  

Članak 80. 
 Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 
novog, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima 
sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne 
izabere novi predsjednik. 
 
Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od 
donošenja odluke  o razrješenja predsjednika 
izabrati novog predsjednika. 
 
XIV. ZAPISNICI 
 

Članak 81. 
 O radu sjednice vodi se zapisnik. 
 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, 
o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 

sudjelovanju u raspravi te o donesenim 
odlukama. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o 
pojedinom predmetu. 
 

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

 
Članak 83. 

 Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski 
snimati, a prijepis tonske snimke sjednice čuva 
upravno tijelo Općine. 
 
Upravno tijelo Općine je dužno omogućiti 
vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski 
snimak sjednice. 
 
XV. JAVNOST RADA 
 

Članak 84. 
Sjednice Općinskog Vijeća su javne. 

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

Članak 85. 
O radu Općinskog vijeća javnost se 

obavještava putem sredstava javnog 
priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web 
stranicama Općine. 
 
Najava održavanja sjednice i materijal za 
sjednicu može se objavljivati na službenim web 
stranicama Općine (www.opcina.privlaka@vu.t-
com.hr). 
 

Članak 86. 
 Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 
klasificirani određenim stupnjem tajnosti. 
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Članak 87. 
 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. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 88. 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije.  
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje 
važiti Poslovnik Općinskog vijeća („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 
1/98).  
 
KLASA: 021-05/09-01/23 
URBROJ: 2188/09-09-01 
Privlaka, 15. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 

 
 
 Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. 
sjednici 4. saziva održanoj 15. srpnja 2009. 
godine, temeljem članka 78. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 
Republike Hrvatske broj: 76/07 i 38/09), članka 
7. točka 1.3. "Programa mjera za unapređenje 
stanja u prostoru na području Općine Privlaka" 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko - srijemske 
županije broj: 15/06) i članka 15. Statuta Općine 
Privlaka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko - 
srijemske županije, broj 1/98), donijelo je: 
 

ODLUKU  O  IZRADI 
DETALJNOG  PLANA  UREĐENJA 

GOSPODARSKE ZONE U PRIVLACI 
 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana 

uređenja Gospodarske zone u Privlaci (u 
nastavku: DPU Gospodarske zone).  

 
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 
DONOŠENJE DPU GOSPODARSKE ZONE 
 

Članak 2. 
DPU-om Gospodarske zone se, u skladu s 

Prostornim planom uređenja Općine Privlaka 
("Službeni vjesnik" Vukovarsko - srijemske 
županije, broj 04/07), (u nastavku: PPUO 
Privlaka), detaljnije razrađuju uvjeti za gradnju i 
uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u 
odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, 
opće smjernice oblikovanja i način priključivanja 
na komunalnu infrstrukturu te određuju mjere za 
zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno - 
povijesnih i drugih vrijednosti propisanih 
Zakonom. 

DPU Gospodarske zone se izrađuje u skladu s 
odredbama Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji ("Narodne novine" Republike Hrvatske 

broj: 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova ("Narodne novine" Republike 
Hrvatske broj: 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04). 

 
OBUHVAT DPU GOSPODARSKE ZONE 
 

Članak 3. 
Prostorni obuhvat DPU Gospodarske zone 

utvrđen je PPUO-om Privlaka i obuhvaća 
izdvojeno građevinsko područje gospodarske 
namjene, površine oko 18,8 hektara.  

Granice obuhvata DPU Gospodarske zone 
prikazane su na kartografskom izvodu iz PPUO 
Privlaka koji je sastavni dio ove Odluke. 

 
OCJENA STANJA U OBUHVATU DPU 
GOSPODARSKE ZONE 
 

Članak 4. 
 Područje obuhvata plana je poljoprivredno 
zemljište sjeverozapadno od naselja Privlaka i u 
cjelosti je u vlasništvu Republike Hrvatske.  
Sjeverno od planirane Gospodarske zone 
izvedena je pristupna cesta, a mogućnost 
opremanja komunalnom infrastrukturom 
osigurana je nastavkom na postojeće instalacije 
u ulici Falićevci.  
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA  DPU 
GOSPODARSKE ZONE 
 

Članak 5. 
 Izradom DPU Gospodarske zone Općina 
Privlaka osigurava mogućnost ulaganja u 
gradnju gospodarskih sadržaja a time i nova 
zapošljavanja i razvoj. 
Programska polazišta DPU Gospodarske zone 
temelje se na smjernicama PPUO Privlaka.  
Prostorno rješenje DPU Gospodarske zone 
potrebno je temeljiti na potrebi gradnje novih 
građevina gospodarske namjene s pratećim 
sadržajima kojima se: 

- racionalno i ekonomično koristi 
prostor 

- omogućava etapnost gradnje 
- uvažavaju i štite prirodne 

vrijednosti. 
 

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 
POTREBNIH ZA IZRADU DPU 
GOSPODARSKE ZONE 

 
Članak 6. 

Za izradu DPU Gospodarske zone nije 
planirana izrada posebnih stručnih podloga, te će 
se koristiti raspoloživa dokumentacija o prostoru 
koju posjeduje Općina Privlaka i osobe i tijela 
određena posebnim propisima. 

 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
RJEŠENJA 
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Članak 7. 
Stručne podloge (podaci, planske smjernice i 

propisani dokumenti), koje  za potrebe izrade 
DPU Gospodarske zone iz područja svog 
djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni 
posebnim propisima, pribavit će se u skladu s 
odredbama članka 79. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 76/07 i 38/09).  

 
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA 
KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH 
GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 8. 
Za potrebe izrade DPU Gospodarske zone 

Općina Privlaka osigurava posebnu geodetsku 
podlogu u mjerilu 1:1.000 (topografsko - 
katastarski plan) ovjerenu od nadležnog tijela za 
državnu izmjeru i katastar nekretnina sukladno 
članku 2. stavak 15. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji ("Narodne novine" Republike 
Hrvatske broj: 76/07 i 38/09). 

 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH 
POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE 
I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU 
DPU GOSPODARSKE ZONE IZ PODRUČJA 
SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH 
SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U 
IZRADI PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 9. 
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz 

područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU 
Gospodarske zone Općina Privlaka će zatražiti 
od:  

- MINISTARSTVO  KULTURE,  
Uprava  za  zaštitu  prirode, 
Runjaninova 2, 10000  ZAGREB 

- MINISTARSTVO 
UNUTARNJIH POSLOVA - 
POLICIJSKA UPRAVA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA, 
Odjel upravnih, inspekcijskih i 
poslova zaštite i spašavanja, 
Glagoljaška 27 b, 32100 
VINKOVCI 

- VUKOVARSKO - SRIJEMSKA 
ŽUPANIJA, Upravni odjel za 
prostorno uređenje graditeljstvo i 
zaštitu okoliša, Županijska 50, 
32000  VUKOVAR 

- Javna ustanova ZAVOD ZA 
PROSTORNO UREĐENJE 
VUKOVARSKO - SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE, Županijska 9, 32000  
VUKOVAR 

- ŽUPANIJSKA  UPRAVA ZA  
CESTE, Glagoljaška 4, 32100 
VINKOVCI 

- HRVATSKA AGENCIJA ZA 
POSTU I ELEKTRONICKE 
KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 
10000  ZAGREB 

- HRVATSKE 
TELEKOMUNIKACIJE d.d., 
REGIJA 4 - ISTOK, J.J. 
Strossmayera 4, 32000 
VUKOVAR 

- HEP -  OPERATOR 
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 
d.o.o., Distribucijsko područje 
“Elektra Vinkovci”, Kralja 
Zvonimira 96, 32100 VINKOVCI 

- PLINARA ISTOCNE 
SLAVONIJE d.o.o., Ohridska 17, 
32100 VINKOVCI 

- HRVATSKE VODE - 
Vodnogospodarski odjel za vodno 
područje sliva Save 
Vodnogospodarska ispostava 
“Biđ - Bosut”,  J. Kozarca 28, 
32100 VINKOVCI 

- "VINKOVACKI VODOVOD I 
KANALIZACIJA” d.o.o., Ružina 
47a, 32100 VINKOVCI  

 
ROK ZA IZRADU DPU GOSPODARSKE 
ZONE I NJEGOVIH POJEDINIH FAZA 
 

Članak 10. 
Rokovi za izradu pojedinih faza DPU 

Gospodarske zone: 
- dostava zahtjeva za izradu DPU 

Gospodarske zone (podaci, 
planske smjernice i propisani 
dokumenti) - u roku od najviše 30 
dana   

- izrada Nacrta prijedloga DPU 
Gospodarske zone za potrebe 
prethodne rasprave - u roku od 
najviše 60 dana po isteku roka za 
dostavu zahtjeva 

- izrada Prijedloga DPU 
Gospodarske zone za potrebe 
javne rasprave - u roku od najviše 
30 dana od prihvaćanja izvješća o 
prethodnoj raspravi 

- javni uvid u Prijedlog DPU 
Gospodarske zone - u trajanju od 
najviše 30 dana 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - 
u roku od najviše 30 dana od 
proteka roka za davanje pisanih 
prijedloga i primjedbi 

- izrada Nacrta konačnog 
prijedloga DPU Gospodarske 
zone - u roku od najviše 15 dana 
od prihvaćanja izvješća o javnoj 
raspravi  

- dostava mišljenja tijela i osoba 
određenih posebnim propisima - 
u roku od najviše 30 dana   

- izrada Konačnog prijedloga DPU 
Gospodarske zone - u roku od 15 
dana od isteka roka za dobivanje 
mišljenja tijela i osoba određenih 
posebnim propisima  

- donošenje DPU Gospodarske 
zone - u roku od najviše 270 dana 
od završetka javne rasprave  



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

119

- tehničko dovršenja plana 
(umnožavanje i uvezivanje 
elaborata) i objava Odluke o 
donošenju - u roku od 15 dana 

 
Navedeni rokovi ne uključuju vrijeme 

potrebno za prihvaćanje pojedine etape i za 
organiziranje prethodne i javne rasprave. 

 
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA 
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, 
ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I 
DONOŠENJA DPU GOSPODARSKE ZONE 
 

Članak 11. 
Do donošenja DPU Gospodarske zone 

dopušteno je izdavanje akata za zahvate u 
prostoru. 

 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU 
GOSPODARSKE ZONE 
 

Članak 12. 
Izrada Plana financirat će se iz proračuna 

Općine Privlaka. 
 

ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

Članak 13. 
Općina Privlaka dostavlja primjerak ove 

Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. 
tijelima i osobama određenim posebnim 

propisima i navedenim člankom 9. ove Odluke. 
Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom 
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu DPU Gospodarske zone.  

Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim 
propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, 
smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u 
izradi i donošenju DPU Gospodarske zone 
poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana 
određuje PPUO  Privlaka i važeći propisi i 
dokumenti. 

Temeljem članka 79. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) jedan 
primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom 
iz članka 3. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - 
Urbanističkoj inspekciji,  Vinogradska ulica 25, 
10000 ZAGREB. 

 
Članak 14. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku" Vukovarsko 
- srijemske županije. 
 
KLASA :  021-05/09-01/25 
URBROJ:  2188/09-09-01 
Privlaka, 15. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Antun Grčević 
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OPĆINA STARI JANKOVCI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 34. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ R epublike
Hrvatske broj:  26/03-pročišćeni tekst., 82/04.,
178/04., 38/09. i 79/09.), te članka 32. Statuta
Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije  broj: 11/09),
Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine,
donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na

komunalnu infrastrukturu

Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalnu

infrastrukturu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 13/02. i 8/08.) članak 18.
mijenja se i glasi:
„Rješenje naknade za priključenje donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari
Jankovci na temelju akta kojim se dozvoljava
gradnja objekta“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/05
URBROJ:2188/10-01-09-05
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ R epublike
Hrvatske broj:  26/03-pročišćeni tekst., 82/04.,
178/04., 38/09. i 79/09.), te članka 32. Statuta
Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije  broj: 11/09),
Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine,
donijelo je:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj:
13/02., 13/04. i 4/05),  u članku 8. riječ
„Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima: „Općinski
načelnik“.

Članak 2.
U članku 10. riječi „Općinskog poglavarstva“,

zamjenjuju se  riječima „općinskog načelnika“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/05
URBROJ:2188/10-01-09-06
Stari Jankovci, 30. srpnja 2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ R epublike
Hrvatske broj: 26/03-pročišćeni tekst., 82/04.,
178/04., 38/09. i 79/09.), te članka 32. Statuta
Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/09),
Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine,
donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke

o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi ( „Službeni

vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj:
2/03.),  u članku 8. stavak 4. riječi „Općinskog
poglavarstva“ zamjenjuju se riječima: „općinskog
načelnika“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/05
URBROJ:2188/10-01-09-03
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ R epublike
Hrvatske broj:  26/03-pročišćeni tekst., 82/04.,
178/04., 38/09. i 79/09.), te članka 32. Statuta
Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“
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Vukovarsko-srijemske županije 11/09), Općinsko
vijeće Općine Stari Jankovci na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 30. srpnja 2009. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom

redu Općine Stari Jankovci
Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu Općine Stari
Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/03., 13/04., 4/05., 13/06. i
8/08),  u članku 5. riječi „Općinskog poglavarstva“
zamjenjuju se riječima: „Općinskog vijeća“.

Članak 2.
U članku 17. riječi „Općinskog poglavarstva“

zamjenjuju se riječima „općinskog načelnika“.

Članak 3.
U članku 20. riječi „Općinskog poglavarstva“

zamjenjuju se riječima „općinskog načelnika“.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/05
URBROJ:2188/10-01-09-07
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 10. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ R epublike
Hrvatske broj:  26/03-pročišćeni tekst., 82/04.,
178/04., 38/09. i 79/09), članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i
125/08), te članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije
broj: 11/09), Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009.
godine, donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog

pogona Općine Stari Jankovci

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona Općine

Stari Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 14/07 i 12/08) u članku 10. riječi
„Općinskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječima
„općinskom načelniku“.

Članak 2.
U članku 11. stavku 1. riječi „Općinskog

poglavarstva“  zamjenjuju se riječima „općinskog
načelnika“ čija pojedinačna vrijednost na prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvar enih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te
ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina
planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje
pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa
zakonskim propisima.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka odluku o
stjecanju i otuđivanju  pokretnina i nekretnina čija
ukupna vrijednost prelazi 0,5% od iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, odluku donosi
predstavničko tijelo Općine Stari Jankovci “.

Članak 3.
U članku 14. riječi „Općinsko poglavarstvo»

zamjenjuju se riječima „općinski načelnik»

Članak 4.
U članku 15. stavak 2. riječi „Općinskog

poglavarstva“  zamjenjuje se riječima „općinskog
načelnika“.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/05
URBROJ:2188/10-01-09-02
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 8. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti („Narodne novine“ R epublike Hrvatske
broj:  138/06. i 43/09.) i članka 32. Statuta Općine
Stari Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 11/09), Općinsko vijeće
Općine Stari Jankovci na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 30. srpnja 2009. godine, donijelo je:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu

ugostiteljskih objekata

Članak 1.
U članku 6. stavak 1. Odluke o radnom vremenu

ugostiteljskih objekata („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije 7/07.),  riječi
„Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima
„Općinski načelnik“.
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U članku 6. stavak 3. riječi „Općinskom
poglavarstvu“ zamjenjuju se riječima „općinskom
načelniku“

Članak 2.
U članku 7. stavak 1. riječi „Općinsko

poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima „Općinski
načelnik“.

U članku  7. stavak 2. iza riječi Rješenje
mijenjaju se riječi „Općinskog poglavarstva“ za
riječi „općinskog načelnika“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/05
URBROJ:2188/10-01-09-04
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 10. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ R epublike
Hrvatske broj:  26/03-pročišćeni tekst., 82/04.,
178/04., 38/09.), te članka 32. Statuta Općine Stari
Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije  broj: 11/09), Općinsko vijeće
Općine Stari Jankovci na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 30. srpnja 2009. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o unutarnjem

ustroju i načinu rada Vlastitog pogona Općine
Stari Jankovci za obavljanje komunalnih

djelatnosti

Članak 1.
U Poslovniku o unutarnjem ustroju i načinu

rada Vlastitog pogona Općine Stari Jankovci za
obavljanje komunalnih djelatnosti („ Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj:
14/07. i 12/08) u članku 2. stavak 2. riječi
„Općinskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječ ima
„općinskom načelniku“ i briše se tekst koji stoji u
zagradi i glasi: „(dalje u tekstu: Poglavarstvo).

U stavku 3. mijenjaju se riječi „Općinsko
poglavarstvo“ i glase „općinski načelnik“

Članak 2.
U članku 4. stavak 1. riječ «Poglavarstvo»

mijenja se riječima «općinski načelnik».
U stavku 4. riječi «odnosno Poglavarstva» brišu

se.

Članak 3.
U članku 5. stavku 1. riječ «Poglavarstvo“

zamjenjuje se riječima „općinski načelnik“.

U stavku 2. riječ „Poglavarstva» zamjenjuje se
riječima „općinskog načelnika“.

Članak 4.
U članku 9. stavku 1. riječi „Općinsko

poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima „općinski
načelnik“.

U stavku 2. riječi „Općinsko poglavarstvo“
zamjenjuje se riječima „Općinski načelnik“.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.
KLASA: 026-02/09-03/05
URBROJ:2188/10-01-09-01
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 32. Statuta Općine Stari
Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije  broj: 11/09), Općinsko vijeće
Općine Stari Jankovci na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 30. srpnja 2009. godine, donosi:

ODLUKU
o imenovanju Socijalnog vijeća

Općine Stari Jankovci

Članak 1.
U Socijalno vijeće Općine S tari Jankovci

imenuju se  predsjednici mjesnih odbora naselja
Stari Jankovci, Novi Jankovci, Srijemske Laze,
Slakovci i Orolik.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/06
URBROJ:2188/10-01-09-01
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 32. Statuta Općine Stari
Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije  broj: 11/09), Općinsko vijeće
Općine Stari Jankovci na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 30. srpnja 2009. godine, donosi:

ODLUKU
o imenovanju Uprave groblja

Općine Stari Jankovci
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Članak 1.
U Upravu Groblja Općine Stari Jankovci

imenuju se:
1. Mijo Šajtoš – upravitelj

Vlastitog pogona
2. Ivo Radić – predsjednik

Općinskog vijeća
3. Ivan Šajtoš –član
4. Ante Pertušić - član
5. Marko Šuša – član
6. Ivan Vuković – član
7. Branislav Pribičević – član
8. Anto Majić – komunalni

redar

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana

objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko -
srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/06
URBROJ:2188/10-01-09-02
Stari Jankovci, 30. srpnja  2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj:
87/08.), te članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci
(„Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije
broj: 11/09.)Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009.
godine donijelo je:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna

Općine Stari Jankovci za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak. 1.
U planu Proračuna Općine Stari Jankovci za

2009. godinu ("Služ beni vjesnik" Vukovarsko -
srijemske županije 7/09) članak 1. mijenja se i
glasi: "Proračun Općine Stari Jankovci za 2009.
godinu sastoji se od:
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izmjena / dopuna Novi planPlanirano do
31.12.2009

Povećanje Smanjenje

PRIHODI POSLOVANJA 12.281.425,02 134.000,00 403.000,00 12.012.425,02

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

174.267,98 0,00 0,00 174.267,98

RASHODI POSLOVANJA 6.738.080,00 163.600,00 155.500,00 6.746.180,00
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

5.717.613,00 0,00 277.100,00 5.440.513,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 0,00 -29.600,00 -29.600,00 0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Izmjena / dopuna Novi planPlanirano do

31.12.2009 Povećanje Smanjenje

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA

1.393.991,00 1.393.991,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNE GODINE

Izmjena / dopuna Novi planPlanirano do

31.12.2009 Povećanje Smanjenje

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽENJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

VIŠAK / MANJAK + NETO
FINANCIRANJE

Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po

ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda za 2009. godinu kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - OPĆI DIO
ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2009 DO 31. 12. 2009 GODINE

Izmjena / dopuna Novi planNAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE Planirano do
31.12.2009

Povećanje Smanjenje

PRIHODI 12.455.693,00 134.000,00 403.000,00 12.186.693,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 10.887.433,94 134.000,00 403.000,00 10.618.433,94

61 PRIHODI OD POREZA 4.056.183,94 11.000,00 4.067.183,94

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 3.879.183,94 3.879.183,94

613 POREZ NA IMOVINU 47.000,00 5.000,00 52.000,00

614 POREZ NA ROBU I USLUGE 40.000,00 40.000,00
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616 OSTALI PRIHODI OD POREZA 90.000,00 6.000,00 96.000,00

63 POTPORE 3.253.200,00 273.000,00 2.980.200,00

633 POTPORE IZ PRORAČUNA 2.953.200,00 273.000,00 2.680.200,00

634 OSTALE POTPORE OD OPĆE
DRŽAVE

300.000,00 300.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 2.555.050,00 123.000,00 130.000,00 2.548.050,00

641 PRIHODI OD FINANC.IMOVINE 30.000,00 30.000,00

642 PRIHODI OD NEFINANC .IMOVINE 2.525.050,00 123.000,00 130.000,00 2.518.050,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i
po posebnim propisima

1.008.000,00 1.008.000,00

651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 371.000,00 371.000,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM
PROPISIMA

637.000,00 637.000,00

66 OSTALI PRIHODI 15.000,00 15.000,00

662 KAZNE 15.000,00 15.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOV. 174.267,98 0,00 0,00 174.267,98

71 PRIH.OD PRODAJE
NEPROI.IMOVINE

174.267,98 174.267,98

711 PRIHODI OD PROD.MATER.IMOV. 174.267,98 174.267,98

9 VLASTITI IZVORI 1.393.991,08 0,00 0,00 1.393.991,08

92 REZULTAT POSLOVANJA 1.393.991,08 1.393.991,08

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 1.393.991,08 1.393.991,08

Izmjena / Dopuna Novi PlanNAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE Planirano do
31.12.2009

Povećanje Smanjenje

RASHODI 12.455.693,00 163.600,00 432.600,00 12.186.693,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.738.080,00 163.600,00 155.500,00 6.746.180,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.848.730,00 1.848.730,00

311 PLAĆE 1.504.000,00 1.504.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA
ZAPOSLENE

82.200,00 82.200,00

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 262.530,00 262.530,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.703.950,00 113.000,00 10.500,00 2.806.450,00

321 NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA

142.300,00 100,00 142.200,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

786.650,00 5.000,00 500,00 791.150,00
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323 RASHODI ZA USLUGE 1.235.500,00 43.000,00 2.000,00 1.276.500,00

329 OSTALO NESPOMENUTI
RASHODI POS

539.500,00 65.000,00 7.900,00 596.600,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 20.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 20.000,00

35 SUBVENCIJE 30.000,00 30.000,00

352 SUBVENCIJE
TRGOVAČ.DR.OBRT.I PODUZ.JAV..

30.000,00 30.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

651.000,00 10.600,00 123.000,00 538.600,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

651.000,00 10.600,00 123.000,00 538.600,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.484.400,00 40.000,00 22.000,00 1.502.400,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.314.400,00 40.000,00 12.000,00 1.342.400,00

382 KAPITALNE DONACIJE 110.000,00 10.000,00 100.000,00

383 KAZNE,PENALI I NAKNADE
ŠTETE

60.000,00 60.000,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 5.717.613,00 0,00 277.100,00 5.440.513,00

41 RASHODI ZA
NAB.NEPROIZVE.IMOV.

50.000,00 30.000,00 20.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA 50.000,00 30.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 2.643.103,00 110.000,00 2.533.103,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.988.603,00 90.000,00 1.898.603,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 221.500,00 20.000,00 201.500,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA

433.000,00 433.000,00

45 RASHODI ZA
DODAT.ULAG.NEFIN.IM

3.024.510,00 137.100,00 2.887.410,00

451 DODAT.ULAG.NA
GRAĐ.OBJEKTIMA

3.024.510,00 137.100,00 2.887.410,00

Članak 3.
Rashodi poslovni i rashodi za nabavu

nefinancijske imovine u Proračunu Općine Stari

Jankovci raspoređuju se po nositeljima i
korisnicima u Posebnom dijelu proračuna Općine
Stari Jankovci kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2009 DO 31. 12. 2009 GODINE

Izmjena / dopuna Novi planNaziv proračunske pozicije Planirano do
31.12.2009

Povećanje Smanjenje

RASHODI 12.455.693,00 163.600,00 432.600,00 12.186.693,00
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RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL

2.035.950,00 2.035.950,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 801.700,00 0,00 0,00 801.700,00

311 PLAĆE 621.000,00 0,00 0,00 621.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA
ZAPOSLENE

67.200,00 0,00 0,00 67.200,00

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 113.500,00 0,00 0,00 113.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.132.250,00 0,00 0,00 1.132.250,00

321 NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA

72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

635.750,00 0,00 0,00 635.750,00

323 RASHODI ZA USLUGE 424.500,00 0,00 0,00 424.500,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

RAZDJEL 02 PREDSTAVNIČKA I
IZVRŠNA TIJELA

566.500,00 66.000,00 7.900,00 624.600,00

32 MATERIJALNI RASHODI 566.500,00 66.000,00 7.900,00 624.600,00

323 RASHODI ZA USLUGE 27.000,00 1.000,00 0,00 28.000,00

329 OSTALO NESPOMENUTI
RASHODI POS

539.500,00 65.000,00 7.900,00 596.600,00

RAZDJEL 03 DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

1.799.400,00 40.000,00 132.000,00 1.707.400,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

ŠPORT 475.000,00 10.000,00 10.000,00 475.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 475.000,00 10.000,00 10.000,00 475.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 365.000,00 10.000,00 0,00 375.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 110.000,00 0,00 10.000,00 100.000,00

KULTURA 250.000,00 2.000,00 248.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 2.000,00 98.000,00
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381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 2.000,00 98.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

VJERSKE ORGANIZACIJE 100.000,00 100.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE
STRANKE

314.400,00 30.000,00 344.400,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 314.400,00 30.000,00 0,00 344.400,00

381 TEKUĆE DONACIJE 314.400,00 30.000,00 0,00 344.400,00

ŠKOLSTVO 615.000,00 120.000,00 495.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

520.000,00 0,00 120.000,00 400.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

520.000,00 0,00 120.000,00 400.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

RAZDJEL 04 KOMUNALNA
DJELATNOST

6.121.113,00 267.100,00 5.854.013,00

32 MATERIJALNI RASHODI 538.000,00 0,00 0,00 538.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 538.000,00 0,00 0,00 538.000,00

35 SUBVENCIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

352 SUBVENCIJE
TRGOVAČ.DR.OBRT.I PODUZ.JAV..

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

41 RASHODI ZA
NAB.NEPROIZVE.IMOV.

50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 2.278.603,00 0,00 90.000,00 2.188.603,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.838.603,00 0,00 90.000,00 1.748.603,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA

433.000,00 0,00 0,00 433.000,00
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45 RASHODI ZA
DODAT.ULAG.NEFIN.IM

2.959.510,00 0,00 137.100,00 2.822.410,00

451 DODAT.ULAG.NA
GRAĐ.OBJEKTIMA

2.959.510,00 0,00 137.100,00 2.822.410,00

DOBROVOLJNA VATROGASNA
DRUŠTVA

220.000,00 10.000,00 210.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 220.000,00 0,00 10.000,00 210.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 220.000,00 0,00 10.000,00 210.000,00

RAZDJEL 05 SOCIJALNA SKRB 260.000,00 10.000,00 270.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

90.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

90.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

383 KAZNE,PENALI I NAKNADE
ŠTETE

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

RAZDJEL 07 PROGRAM POMOĆI U
KUĆI

456.030,00 5.600,00 5.600,00 456.030,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 403.830,00 0,00 0,00 403.830,00

311 PLAĆE 348.000,00 0,00 0,00 348.000,00

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 55.830,00 0,00 0,00 55.830,00

32 MATERIJALNI RASHODI 46.200,00 5.000,00 2.600,00 48.600,00

321 NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA

34.300,00 0,00 100,00 34.200,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

4.500,00 5.000,00 500,00 9.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.400,00 0,00 2.000,00 5.400,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

6.000,00 600,00 3.000,00 3.600,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

6.000,00 600,00 3.000,00 3.600,00

Razdjel 08 PROGRAM KOMUNALNE
DJELATNOSTI

825.200,00 42.000,00 20.000,00 847.200,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 343.200,00 0,00 0,00 343.200,00

311 PLAĆE 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 53.200,00 0,00 0,00 53.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 397.000,00 42.000,00 0,00 439.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA

36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
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322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

137.000,00 0,00 0,00 137.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 224.000,00 42.000,00 0,00 266.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 85.000,00 0,00 20.000,00 65.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 85.000,00 0,00 20.000,00 65.000,00

RAZDJEL 09 PROGRAM BRIGE O
DJECI

391.500,00 391.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

311 PLAĆE 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

4.400,00 0,00 0,00 4.400,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00

45 RASHODI ZA
DODAT.ULAG.NEFIN.IM

65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

451 DODAT.ULAG.NA
GRAĐ.OBJEKTIMA

65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA - POSEBNI DIO -
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2009 DO 31. 12. 2009 GODINE

Izmjena / dopuna Novi planNaziv proračunske pozicije Planirano do
31.12.2009

Povećanje Smanjenje

RASHODI 12.455.693,00 163.600,00 432.600,00 12.186.693,00

01 3.423.010,00 68.000,00 145.000,00 3.346.010,00

32 MATERIJALNI RASHODI 563.500,00 68.000,00 7.900,00 623.600,00

323 RASHODI ZA USLUGE 24.000,00 3.000,00 0,00 27.000,00

329 OSTALO NESPOMENUTI
RASHODI POS

539.500,00 65.000,00 7.900,00 596.600,00

45 RASHODI ZA
DODAT.ULAG.NEFIN.IM

2.859.510,00 0,00 137.100,00 2.722.410,00

451 DODAT.ULAG.NA
GRAĐ.OBJEKTIMA

2.859.510,00 0,00 137.100,00 2.722.410,00

02 40.000,00 40.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

03 220.000,00 10.000,00 210.000,00

032 220.000,00 10.000,00 210.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 220.000,00 0,00 10.000,00 210.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 220.000,00 0,00 10.000,00 210.000,00

04 2.670.750,00 50.100,00 2.620.650,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.199.900,00 0,00 0,00 1.199.900,00

311 PLAĆE 911.000,00 0,00 0,00 911.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 82.200,00 0,00 0,00 82.200,00

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 206.700,00 0,00 0,00 206.700,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.209.350,00 0,00 100,00 1.209.250,00

321 NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA

142.300,00 0,00 100,00 142.200,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

482.150,00 0,00 0,00 482.150,00

323 RASHODI ZA USLUGE 584.900,00 0,00 0,00 584.900,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

41 RASHODI ZA
NAB.NEPROIZVE.IMOV.

50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 191.500,00 0,00 20.000,00 171.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 191.500,00 0,00 20.000,00 171.500,00

04 390.000,00 20.000,00 370.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00

311 PLAĆE 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00

35 SUBVENCIJE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

352 SUBVENCIJE
TRGOVAČ.DR.OBRT.I PODUZ.JAV..

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 115.000,00 0,00 20.000,00 95.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 115.000,00 0,00 20.000,00 95.000,00

04 653.603,00 70.000,00 583.603,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 653.603,00 0,00 70.000,00 583.603,00
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421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 653.603,00 0,00 70.000,00 583.603,00

05 159.200,00 159.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 149.200,00 0,00 0,00 149.200,00

323 RASHODI ZA USLUGE 149.200,00 0,00 0,00 149.200,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

05 240.000,00 40.000,00 280.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 240.000,00 40.000,00 0,00 280.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 240.000,00 40.000,00 0,00 280.000,00

06 1.000.000,00 1.000.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

06 370.000,00 370.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

06 453.000,00 453.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 433.000,00 0,00 0,00 433.000,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA

433.000,00 0,00 0,00 433.000,00

06 235.000,00 235.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

08 475.000,00 10.000,00 10.000,00 475.000,00

081 475.000,00 10.000,00 10.000,00 475.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 475.000,00 10.000,00 10.000,00 475.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 365.000,00 10.000,00 0,00 375.000,00
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382 KAPITALNE DONACIJE 110.000,00 0,00 10.000,00 100.000,00

08 195.000,00 195.000,00

082 195.000,00 195.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

08 200.000,00 200.000,00

084 200.000,00 200.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

45 RASHODI ZA
DODAT.ULAG.NEFIN.IM

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

451 DODAT.ULAG.NA
GRAĐ.OBJEKTIMA

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

08 369.400,00 30.000,00 2.000,00 397.400,00

086 369.400,00 30.000,00 2.000,00 397.400,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 369.400,00 30.000,00 2.000,00 397.400,00

381 TEKUĆE DONACIJE 369.400,00 30.000,00 2.000,00 397.400,00

09 680.000,00 120.000,00 560.000,00

45 RASHODI ZA
DODAT.ULAG.NEFIN.IM

65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

451 DODAT.ULAG.NA
GRAĐ.OBJEKTIMA

65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

0912 615.000,00 120.000,00 495.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

520.000,00 0,00 120.000,00 400.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

520.000,00 0,00 120.000,00 400.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

10 10.000,00 10.000,00 20.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA  I
KUĆANSTVIMA

10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

10 421.730,00 5.600,00 5.500,00 421.830,00
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31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 403.830,00 0,00 0,00 403.830,00

311 PLAĆE 348.000,00 0,00 0,00 348.000,00

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 55.830,00 0,00 0,00 55.830,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11.900,00 5.000,00 2.500,00 14.400,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I
ENERG.

4.500,00 5.000,00 500,00 9.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.400,00 0,00 2.000,00 5.400,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

6.000,00 600,00 3.000,00 3.600,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

6.000,00 600,00 3.000,00 3.600,00

10 80.000,00 80.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA
I KUĆ.IZ PROR.

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

10 110.000,00 110.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

10 60.000,00 60.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

383 KAZNE,PENALI I NAKNADE
ŠTETE

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Članak 4.
Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu

stupaju na snagu danom objave u "Službenom
vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/03
URBROJ: 2188/10-01-09-01
Stari Jankovci, 30. srpnja 2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić
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Temeljem članka 108. stavak 3. Zakona o
Proračunu („Narodne novine“ Republike Hrvatske
broj: 87/08.), te članka 32. Statuta Općine Stari
Jankovci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-
srijemske županije broj: 11/09), Općinsko vijeće
Općine Stari Jankovci na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 30. srpnja 2009. godine, donijelo je:

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg obračuna

proračuna Općine Stari Jankovci
za razdoblje 1.1.2009. - 30.6.2009. godine

Članak 1.
Izvršenje Proračuna Općine Stari Jankovci za

prvo polugodište 2009. godine ostvareno je u
slijedećim veličinama:

- PRIHODI 4.331.354.13
- RASHODI 4.400.772.88
- VIŠAK PRIHODA -69.418.75

Članak 2.
Prihodi i rashodi. te primici i izdaci po

ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda za 2009. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje

u 2008.

Planirano

do 31.12.2009.

Izvršenje

do 30.6.2009.

Index

izvršenja

-1- -2- -3- -4- 5 = 4 / 3

PRIHODI POSLOVANJA 8.368.400,00 10.618.433,94 4.290.964,13 40

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE
IMOVINE

841,46 174.267,98 40.390,00 23

RASHODI POSLOVANJA 4.771.142,00 6.746.180,00 3.066.137,83 45

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE
IMOVINE

4.055.576,00 5.440.513,00 1.334.635,05 25

RAZLIKA VIŠAK /
MANJAK

-374.172,00 -1.393.991,08 -69.418,75 5

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Izvršenje

u 2008.

Planirano

do 31.12.2009.

Izvršenje

do 30.6.2009.

Index

izvršenja

RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA

1.393.991,00 1.393.991,00 1.065.494,00 76

C. RAČUN ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNE GODIN E

Izvršenje

u 2008.

Planirano

do 31.12.2009.

Izvršenje

do 30.6.2009

Index

izvršenja

PRIMICI OD
FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽENJA

IZDACI ZA
FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA
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NETO FINANCIRANJE

VIŠAK / MANJAK +
NETO FINANCIRANJE

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 30.6.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE PLANIRANO IZVRŠENO INDEX

1 2 3 3/2

UKUPNO PRIHODI 6.093.346.50,00 4.331.354,13 71

6 PRIHODI POSLOVANJA 5.309.216.97,00 4.290.964,13 81

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1.939.591.97,00 1.870.865,29 96

613 POREZ NA IMOVINU 26.000,00 39.752,36 153

614 POREZ NA ROBU I USLUGE 20,000,00 7.541,68 38

616 OSTALI PRIHODI OD POREZA 48.000,00 50.760,17 106

633 POTPORE IZ PRORAČUNA 1.340.100,00 936.825,24 70

634 OSTALE POTPORE OD OPĆE DRŽAVE 150.000,00 100.000,00 67

641 PRIHODI OD FINANC.IMOVINE 15.000,00 5.685,83 38

642 PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE 1.259.025,00 1.012.573,68 80

651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 185.500,00 52.032,52 28

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 318.500,00 211.669,10 66

662 KAZNE 7.500,00 3.258,26 43

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOV. 87.133,99 40.390,00 46

711 PRIHODI OD PROD.MATER.IMOV. 87.133,99 40.390,00 46

9 VLASTITI IZVORI 696.995,54

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 696.995,54

UKUPNO RASHODI 6.093.346,50 4.400.772,88 72

3 RASHODI POSLOVANJA 3.373.090,00 3.066.137,83 91

311 PLAĆE 752.000,00 759.679,36 101

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41.100,00 28.000,00 68
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313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 131.265,00 130.664,92 100

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 71.100,00 52.617,06 74

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 395.575,00 373.341,36 94

323 RASHODI ZA USLUGE 638.250,00 420.049,10 66

329 OSTALO NESPOMENUTI RASHODI POS 298.300,00 261.933,01 88

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10,000,00 12.299,91 123

352 SUBVENCIJE TRGOVAČ.DR.OBRT.I
PODUZ.JAV..

15.000,00 5.482,69 37

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ
PROR.

269.300,00 365.722,42 136

381 TEKUĆE DONACIJE 671.200,00 656.348,00 98

382 KAPITALNE DONACIJE 50.000,00

383 KAZNE.PENALI I NAKNADE ŠTETE 30.000,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 2.720.256,50 1.334.635,05 49

411 MATERIJALNA IMOVINA 10.000,00 14.920,00 149

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 949.301,50 157.762,80 17

422 POSTROJENJA I OPREMA 100.750,00 20.786,95 21

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 216.500,00 28.670,00 13

451 DODAT.ULAG.NA GRAĐ.OBJEKTIMA 1.443.705,00 1.112.495,30 77

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO RASHODA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 30.6.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE PLANIRANO IZVRŠENO INDEX

RASHODI UKUPNO 12.186.693,00 4.400.772,88 72

RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.035.950,00 907.574,42 89

3 RASHODI POSLOVANJA 1.953.950,00 906.609,42 93

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 801.700,00 420.467,98 105

311 PLAĆE 621.000,00 334.870,25 108

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 621.000,00 334.870,25 108

31111 1 Plaće 621.000,00 334.870,25 108
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312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 67.200,00 28.000,00 83

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 67.200,00 28.000,00 83

31213 9-1 Darovi- za djecu 7.200,00

31215 2-1 Naknada za bolest.inval.i smrtni slučaj 10.000,00 3.000,00 60

31213 9-2 Prigodne nagrade (regres. božićnica) 50.000,00 25.000,00 100

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 113.500,00 57.597,73 101

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

100.000,00 51.904,98 104

31321 3 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 100.000,00 51.904,98 104

3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 13.500,00 5.692,75 84

31331 4 Doprinosi za zapošljavanje 13.500,00 5.692,75 84

32 MATERIJALNI RASHODI 1.132.250,00 473.841,53 84

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 72.000,00 22.320,56 62

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 19.000,00 3.532,56 37

32111 5 Dnevnice za službeni put u zemlji 6.000,00 1.530,00 51

32112 5-1 Dnevnice za službeni put u inozemstvo 4.000,00

32113 6 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 5.000,00

32115 7 Naknade za prijevoz na službenom putu u  zemlji 4.000,00 2.002,56 100

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ I ODVOJENI ŽIVOT 47.000,00 18.118,00 77

32122 8 Korištenje privatnog autom.za sl.svrhe 10.000,00

32121 2 Ostali rashodi za zaposlene 17.000,00 8.710,00 102

32121 9 Naknada za prijevoz 20.000,00 9.408,00 94

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 6.000,00 670,00 22

32131 9-3 Stručno usavršavanje – seminari 6.000,00 670,00 22

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 635.750,00 326.781,57 103

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MAT.RASHODI

63.750,00 13.631,19 43

32211 10 Uredski materijal 30.000,00 9.834,49 66

32212 11 Literatura (publikacije . časopisi. glasila. knjige
i ostalo)

15.750,00 995,00 13

32214 12 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 18.000,00 2.801,70 31
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3223 ENERGIJA 452.000,00 256.365,31 113

32231 13-1 Električna energija-javna rasvjeta 250.000,00 145.541,18 116

32231 13 Električna energija 55.000,00 32.531,81 118

32234 15 Motorni benzin i dizel gorivo 27.000,00 12.370,88 92

32233 14 Plin 70.000,00 49.353,84 141

32231 13-2 Održavanje javne rasvjete 50.000,00 16.567,60 66

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA
TEK.ODRŽAVANJE

110.000,00 49.608,34 90

32242 21-2 Usluge tekućeg održavanja uredske opreme 25.000,00 10.231,61 82

32241 16 Materijal i dijelovi za  tekuće i investicij.
održavanje građ objekata

85.000,00 39.376,73 93

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 10.000,00 7.176,73 144

32251 17 Sitni inventar 10.000,00 7.176,73 144

323 RASHODI ZA USLUGE 424.500,00 124.739,40 59

3231 USLUGE TELEFONA.POŠTE I PRIJEVOZA 64.000,00 24.365,05 76

32313 20 Poštarina (pisma . tiskanice i sl.) 15.000,00 4.416,00 59

32311 18 Usluge telefona. telefaksa 47.000,00 18.741,01 80

32312 19 Usluge interneta 2.000,00 1.208,04 121

3232 USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJ.ODRŽAVANJA

35.000,00 6.794,12 39

32323 21-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
prijevoznih sreds

15.000,00 2.707,12 36

32321 21 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata

20.000,00 4.087,00 41

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFO RMIRANJA 186.000,00 55.457,11 60

32331 22 Usluge objavljivanja oglasa i natječaja 30.000,00 17.414,21 116

32332 23 Tisak- Vinkovački list. Večernji list i Službeni
vjesnik

11.000,00 7.948,00 145

32334 24 Promidžbeni materijal . TV i Novosti 70.000,00 30.094,90 86

32332 11-1 Usluge tiskanja lista -"Klasa" 25.000,00

32332 11-2 Usluge tiskanja knjige 50,000,00

3234 KOMUNALNE USLUGE 10.000,00 6.497,12 130

32341 25 Opskrba vodom 10.000,00 6.497,12 130
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3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUG E 2.500,00

32361 9-4 Zdravstvene usluge – pregledi 2.500,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 90.000,00 16.190,00 36

32373 27 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 70.000,00 11.590,00 33

32372 24-1 Uređenje internet stranica 10.000,00 4.600,00 92

32371 26 Ugovori o djelu 10.000,00

3238 RAČUNALNE USLUGE 29.000,00 13.972,00 96

32381 28 Usluge ažuriranja računalnih baza 29.000,00 13.972,00 96

3239 OSTALE USLUGE 8.000,00 1.464,00 37

32391 29 Usluge kopiranja i uvezivanja 3.000,00 1.464,00 98

32392  30 Film i izrada fotografija 5.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 12.299,91 123

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 12.299,91 123

3431 BANKARSKE USLUGE I USL.PLATNOG
PROMETA

20.000,00 12.299,91 123

34311 32 Usluge banaka 20.000,00 12.299,91 123

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 82.000,00 965,00 2

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 82.000,00 965,00 2

422 POSTROJENJA I OPREMA 82.000,00 965,00 2

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 75.000,00 965,00 3

42211 40 Računala i računalna oprema 25.000,00 965,00 8

42219 41 Ostala uredska oprema 50.000,00

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 7.000,00

42231 44 Oprema za grijanje . ventilaciju i hlađenje 7.000,00

RAZDJEL 02 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA
TIJELA

624.600,00 277.382,71 89

3 RASHODI POSLOVANJA 624.600,00 277.382,71 89

32 MATERIJALNI RASHODI 624.600,00 277.382,71 89

323 RASHODI ZA USLUGE 28.000,00 15.449,70 110

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 16.000,00 11.848,98 148

32332 59-3 Troškovi izbora-gl.listići.objava u tisku 16.000,00 11.848,98 148
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3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 5.000,00 1.880,50 75

32379 63 Ovjere. suglasnosti i dr. 5.000,00 1.880.50 75

3239 OSTALE USLUGE 7.000,00 1.720.22 49

32394 57 Usluge pri registraciji prijevoznih  sredstava 7.000,00 1.720,22 49

329 OSTALO NESPOMENUTI RASHODI POS 596.600,00 261.933,01 88

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela .
povjerenstava i slično

444.000,00 183.370,58 83

32919 59-4 Troškovi predizborne promidžbe 65.000,00

32911 58 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
tijela

100.000,00 32.798,71 66

32911 59-1 Naknade predsjednicima mjesnih odbora 94.000,00 38.333,50 82

32912 59 Naknade članovima povjerenstava 65.000,00 14.833,56 46

32912 59-2 Naknade članovima izbornog povjerenstva
biračkih odbora

120.000,00 97.404,81 162

3292 PREMIJE OSIGURANJA 31.500,00 19.867,26 126

32923 60-1 Premija osiguranja 6.500,00 1.050,00 32

32921 60 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 25.000,00 18.817,26 151

3293 REPREZENTACIJA 116.100,00 55.898,05 96

32931 61-2 Izdaci za cvjetne aranžmane i vijence 12.000,00 3.640,00 61

32931 61-4 Troškovi po službenim protokolima 35.000,00 10.622,90 61

32932 61 Reprezentacija 40.000,00 13.729,23 69

32931 61-3 Troškovi proslave Dana Općine 22.100,00 22.013,32 199

32931 61-1 Priznanja za Dane Općine 7.000,00 5.892,60 168

3294 ČLANARINE 5.000,00 2.797,12 112

32941 62 Tuzemne članarine 5.000,00 2.797.12 112

RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.707.400,00 970.139,81 114

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MAT.RASHODI

5.000,00

32215 97 Zaštita na radu – oprema 5.000,00
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323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 10.000,00

32379 96-1 Revizija i izrada planova protupožarne zaštite 5.000,00

32379 98 Zaštita na radu - izrada plana 5.000,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 30.000,00

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMO VINE 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 30.000,00

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 30.000,00

42233 96 Oprema za protupožarnu zaštitu 10.000,00

42234 95 Oprema za civilnu zaštitu 20.000,00

ŠPORT 475.000,00 206.000,00 87

3 RASHODI POSLOVANJA 475.000,00 206.000,00 87

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 475.000,00 206.000,00 87

381 TEKUĆE DONACIJE 375.000,00 206.000,00 110

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 375.000,00 206.000,00 110

38115 115 Tekuće potpore sportskim društvima u
Slakovcima

85.000,00 50.000,00 118

38115 117 Tekuće donacije sportskim društvima Orolik 20,000,00

38115 119 Tekuće donacije sportskim društvima Novi
Jankovci

85.000,00 43.000,00 101

38115 114 Tekuće donacije sportskim društvima
Srijemske Laze

60.000,00 47.000,00 157

38115 116 Tekuće donacije sportskim društvima St.
Jankovci

125.000,00 66.000,00 106

382 KAPITALNE DONACIJE 100.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00

38215 120 Kapitalne donacije sportskim društvima 100.000,00

KULTURA 248.000,00 141.166.61 114

3 RASHODI POSLOVANJA 98.000,00 73.000,00 149

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 98.000,00 73.000,00 149

381 TEKUĆE DONACIJE 98.000,00 73.000,00 149

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 98.000,00 73.000,00 149

38119 130-2 Manifestacija "sijela. igre i divani" 25.000,00
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38114 130-3 Županijske sportske igre UVDDR -a 53.000,00 53.000,00 200

38113 130-1 Smotra folklora nacionalnih manjina 20.000,00 20.000,00 200

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 150.000,00 68.166,61 91

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 150.000,00 68.166,61 91

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.000,00 68.166,61 91

4214 Ostali građevinski objekti 150.000,00 68.166,61 91

42146 130 Spomenici (povijesni . kulturni i slično) 150.000,00 68.166,61 91

VJERSKE ORGANIZACIJE 100.000,00 45.000,00 90

3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 45.000,00 90

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 100.000,00 45.000,00 90

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 45.000,00 90

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 100.000,00 45.000,00 90

38112 140 Tekuće potpore vjerskim zajednicama -
crkvama

100.000,00 45.000,00 90

UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE 344.400,00 192.348,00 112

3 RASHODI POSLOVANJA 344.400,00 192.348,00 112

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 344.400,00 192.348,00 112

381 TEKUĆE DONACIJE 344.400,00 192.348,00 112

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 309.400,00 192.348,00 124

38117 151-4 Božićni darovi djeci HRVI -a 10.400,00

38113 151-2 Tekuće donacije vijećima nacionalnih
manjina

45.000,00 5.000,00 22

38114 151 Tekuće potpore udrugama građana 190.000,00 155.348,00 164

38114 151-1 Tekuće donacije političkim strankama 64.000,00 32.000,00 100

3812 Tekuće donacije u naravi 35.000,00

38121 151-3 Tekuće donacije -Crveni križ 35.000,00

ŠKOLSTVO 495.000,00 385.625,20 156

3 RASHODI POSLOVANJA 495.000,00 385.625,20 156

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 400.000,00 319.625,20 160

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ
PROR.

400.000,00 319.625,20 160

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 400.000,00 319.625,20 160
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37221 162 Sufinanciranje prijevoza za učenike 400.000,00 319.625,20 160

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 95.000,00 66.000,00 139

381 TEKUĆE DONACIJE 95.000,00 66.000,00 139

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 95.000,00 66.000,00 139

38111 160 Tekuće donacije Osnovnim školama 60.000,00 55.500,00 185

38119 160-1 Potpore knjižnicama i čitaonicama 15.000,00

38119 163 Tekuće donacije – studenti 20.000,00 10.500,00 105

RAZDJEL 04 KOMUNALNA DJELATNOST 5.854.013,00 1.415.798,11 48

3 RASHODI POSLOVANJA 613.000,00 161.116,62 53

32 MATERIJALNI RASHODI 538.000,00 153.384,83 57

323 RASHODI ZA USLUGE 538.000,00 153.384,83 57

3232 USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJ.ODRŽAVANJA

60.000,00 5.978,00 20

32321 182-1 Zimsko održavanje cesta 20.000,00 5.978,00 60

32321 180-3 Naknada za vodni doprinos 20.000,00

32322 190 Sanacija šteta-elementarna nepogoda 20.000,00

3234 KOMUNALNE USLUGE 115.000,00 24.339,00 42

32349 172-2 Saniranje deponija i odvoz smeća 50,000,00

32343 170 Deratizacija i dezinsekci ja 65.000,00 24.339,00 75

3235 Zakupnine i najamnine 130.000,00 63.584,43 98

32359 187-1 Kupovina službenog automobila -leasing 130.000,00 63.584,43 98

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 33.000,00 1.061,40 6

32362 173 Veterinarske usluge 33.000,00 1.061,40 6

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 200.000,00 58.422,00 58

32379 189-2 Usluge nadzora u građevinarstvu 85.000,00 5.856,00 14

32375 175 Geodetsko - katastarske usluge 100.000,00 52.566,00 105

32379 189-3 Tehničke analize-usluge 15.000,00

35 SUBVENCIJE 30.000,00 5.482,69 37

352 SUBVENCIJE TRGOVAČ.DR.OBRT.I
PODUZ.JAV..

30.000,00 5.482,69 37

3523 Subvencije poljoprivrednicima . obrtnicima. malim i
srednjim poduzetnicima

30.000,00 5.482,69 37
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35231 180-1 Poljoprivredno zemlj ište-analiza tla 10.000,00

35231 179 Sufinanciranje razvoja poljoprivrede 20.000,00 5.482,69 55

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 35.000,00 2.249,10 13

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ
PROR.

35.000,00 2.249,10 13

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 35.000,00 2.249,10 13

37229 180-2 Subvencije građanima-oslobađanje
kom.doprinosa

35.000,00 2.249,10 13

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 10.000,00

3811 174 Donacije zdravstvenim ustanovama 10.000,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 5.031.013,00 1.180.681,49 47

41 RASHODI ZA NAB.NEPROIZVE.IMOV. 20.000,00 14.920,00 149

411 MATERIJALNA IMOVINA 20.000,00 14.920,00 149

4111 ZEMLJIŠTE 20.000,00 14.920,00 149

41112 180 Građevinsko zemljište 20.000,00 14.920,00 149

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 2.188.603,00 118.266,19 11

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.748.603,00 89.596,19 10

4213 Ceste. željeznice i slični građevinski objekti 583.603,00 89.596,19 31

42131 182-3 Izgradnja otresnica. deponiranje kamena 30.000,00

42131 182 Ceste 350.000,00 89.596,19 51

42131 182-2 Izgradnja staza 203.603,00

4214 Ostali građevinski objekti 1.165.000,00

42142 184 Kanali i luke 60.000,00

42144 185 Energetski i komunikacijski vodovi 70.000,00

42141 183 Plinovod. vodovod. kanalizacija 1.000.000,00

42142 184-1 Melioracija odvodnje 35.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 7.000,00

4225 Instrumenti. uređaji i strojevi 7.000,00

42259 187 Ostali instrumenti. uređaji i strojevi 7.000,00
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426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 433.000,00 28.670,00 13

4263 Umjetnička. literarna i znanstvena djela 433.000,00 28.670,00 13

42636 176 Izrada projektne dokumentacije 415.000,00 28.670,00 14

42636 177 Izrada topografskih karata 18.000,00

45 RASHODI ZA DODAT.ULAG.NEFIN.IM 2.822.410,00 1.047.495,30 74

451 DODAT.ULAG.NA GRAĐ.OBJEKTIMA 2.822.410,00 1.047.495,30 74

4511 DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKIM
OBJEKT.

2.822.410,00 1.047.495,30 74

451111 189 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 42.071,75 84

45111 189-1 Kapitalna ulaganja u Općini 2.722.410,00 1.005.423.55 74

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 210.000,00 74.000,00 70

3 RASHODI POSLOVANJA 210.000,00 74.000,00 70

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 210.000,00 74.000,00 70

381 TEKUĆE DONACIJE 210.000,00 74.000,00 70

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 210.000,00 74.000,00 70

381145 195 Tekuće donacije u naravi dobrotvornim
društvima-DVD

210.000,00 74.000,00 70

RAZDJEL 05 SOCIJALNA SKRB 270.000,00 43.848,12 32

3 RASHODI POSLOVANJA 270.000,00 43.848,12 32

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 100.000,00 43.848,12 88

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ
PROR.

100.000,00 43.848,12 88

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU

100.000,00 43.848,12 88

37212 202 Pomoć obiteljima i kućanstvima-troškovi
stanovanja

80.000,00 43.848,12 110

37213 203 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 20.000,00

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 170.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 110.000,00

38117 205 Pomoći građanima i kućanstvima -OGRJEV 110.000,00

383 KAZNE.PENALI I NAKNADE ŠTETE 60.000,00

3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM
OSOBAMA

60.000,00
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38311 206 Naknade za štete uzroko vane prirodnim
katastrofama

10.000,00

38319 207 Naknada štete po sudskim presudama 50.000,00

RAZDJEL 07 PROGRAM POMOĆI U KUĆI 456.030,00 226.834,45 99

3 RASHODI POSLOVANJA 456.030,00 226.834,45 99

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 403.830,00 209.202,22 104

311 PLAĆE 348.000,00 178.500,20 103

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 348.000,00 178.500,20 103

31111 401 Plaće 348.000,00 178.500,20 103

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 55.830,00 30.702,02 110

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

50.320,00 27.667,53 110

31321 402 Doprinosi na plaće za obv. zdrav. osiguranje 50.320,00 27.667,53 110

3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 5.510,00 3.034,49 110

31331 403 Doprinosi na plaće za zapošljavanje 5.510,00 3.034,49 110

32 MATERIJALNI RASHODI 48.600,00 17.632,23 73

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 34.200,00 13.296,00 78

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 2.500,00

32111 409 Edukacija djelatnika-seminar-dnevnice za sl.
put

2.500,00

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ I ODVOJENI ŽIVOT 31.700,00 13.296,00 84

32122 410 Gorivo za kosilicu i osobni automobil 31.700,00 13.296,00 84

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.000,00 1.686,21 37

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MAT.RASHODI

500,00

32211 408 Potrošni uredski materijal 500,00

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA
TEK.ODRŽAVANJE

8.000,00 1.686,21 42

32242 425  Potrošni mater. i rezervni dijelovi za strojeve
i opremu

8.000,00 1.686,21 42

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 500,00

32251 406 Sitan inventar 500,00

323RASHODI ZA USLUGE 5.400,00 2.650,02 98

3231 USLUGE TELEFONA.POŠTE I PRIJEVOZA 5.400,00 2.650,02 98
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32311 405 Usluge pošte i telefona 5.400,00 2.650,02 98

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3.600,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.IZ
PROR.

3.600,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.600,00

372221 420 Medicinski materijal 3.600,00

Razdjel 08 PROGRAM KOMUNALNE
DJELATNOSTI

847.200,00 367.165,47 87

3 RASHODI POSLOVANJA 782.200,00 364.729,86 93

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 343.200,00 180.676,05 105

311 PLAĆE 290.000,00 154.160,46 106

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 290.000,00 154.160,46 106

31111 501 Plaće 290.000,00 154.160,46 106

313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 53.200,00 26.515,59 100

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

47.000,00 23.894,86 102

31321 502 Doprinosi za obvezno zdrav stveno osiguranje 47.000,00 23.894,86 102

3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 6.200,00 2.620,73 85

31331 503 Doprinosi za zapošljavanje 6.200,00 2.620,73 85

32 MATERIJALNI RASHODI 439.000,00 184.053,81 84

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 36.000,00 17.000,50 94

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ I ODVOJENI ŽIVOT 33.000,00 17.000,50 103

32121 504 Naknada za dolazak na posao i s posla 20.000,00 10.680,50 107

32121 505 Ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 6.320,00 97

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 3.000,00

32131 507 Edukacija djelatnika-seminar-dnevnice za
sl.put

3.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 137.000,00 43.283,16 63

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MAT.RASHODI

10.000,00 2.292,37 46

32215 508 Zaštitna oprema 10.000,00 2.292,37 46

3223 ENERGIJA 77.000,00 17.959,31 47

32234 511 Motorni benzin i dizel gorivo 74.000,00 17.824,49 48
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32234 511-1 Maziva 3.000,00 134,82 9

3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA
TEK.ODRŽAVANJE

45.000,00 21.406,51 95

32242 516 Rezervni dijelovi za strojeve i opremu 45.000,00 21.406,51 95

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 5.000,00 1.624,97 65

32251 520 Sitni inventar 5.000,00 1.624,97 65

323 RASHODI ZA USLUGE 266.000,00 123.770,15 93

3234 KOMUNALNE USLUGE 260.000,00 121.407,01 93

32349 527 Uređenje javnih površina 15.000,00

32349 524 Sadnice. ukrasno bilje... 25.000,00 6.391,51 51

32349 526 Usluge radnih strojeva . razni 40.000,00 19.520,00 98

32349 525 Prijevozne usluge-komunalne 180.000,00 95.495,50 106

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 2.000,00

32361 530 Obvezni zdravstveni pregledi uposlenika 2.000,00

3239 OSTALE USLUGE 4.000,00 2.363,14 118

32394 535 Tehnički pregledi i registracija 4.000,00 2.363,14 118

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 65.000,00 2.435,61 7

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 65.000,00 2.435,61 7

422 POSTROJENJA I OPREMA 65.000,00 2.435,61 7

4227 Uređaji. strojevi i oprema za ostale namjene 65.000,00 2.435,61 7

42272 542 Nabava strojeva i opreme 65.000,00 2.435,61 7

RAZDJEL 09 PROGRAM BRIGE O DJECI 391.500,00 192.029,79 98

3 RASHODI POSLOVANJA 309.000,00 109.643,45 71

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 300.000,00 107.998,03 72

311 PLAĆE 245.000,00 92.148,45 75

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 245.000,00 92.148,45 75

31111 601 Plaće (vrtić) 245.000,00 92.148,45 75

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.000,00

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.000,00

31213 609-2 Prigodne nagrade (regres.božićnica) 10.000,00

31213 609-1 Darovi za djecu djelatnika 5.000,00
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313 DOPRINOSI ZA PLAĆE 40.000,00 15.849,58 79

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

36.000,00 14.064,37 78

31321 603 Doprinosi za zdravstveno 36.000,00 14.064,37 78

3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 4.000,00 1.785,21 89

31331 604 Doprinosi za zapošljavanje 4.000,00 1.785,21 89

32 MATERIJALNI RASHODI 9.000,00 1.645,42 37

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.400,00 1.590,42 72

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MAT.RASHODI

2.700,00

32211 610 Uredski materijal 2.200,00

32214 612 Sredstva za čišćenje 500,00

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 1.700,00 1.590,42 187

32251 617 Sitni inventar 1.700,00 1.590,42 187

323 RASHODI ZA USLUGE 4.600,00 55,00 2

3231 USLUGE TELEFONA.POŠTE I PRIJEVOZA 500,00 55,00 22

32313 620 Poštanske usluge . biljezi 500,00 55,00 22

3234 KOMUNALNE USLUGE 1.200,00

32343 675 Usluge sanitarne inspekcije 1.200,00

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 2.000,00

32361 609-4 Zdravstvene usluge 2.000,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 900,00

32379 663 Suglasnost. pristojbe 900,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 82.500,00 82.386,34 200

42 RASHODI ZA NAB.PROIZ.IMOVINE 17.500,00 17.386,34 199

422 POSTROJENJA I OPREMA 17.500,00 17.386,34 199

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 17.500,00 17.386,34 199

42212 641 Oprema i namještaj 17.500,00 17.386,34 199

45 RASHODI ZA DODAT.ULAG.NEFIN.IM 65.000,00 65.000,00 200

451 DODAT.ULAG.NA GRAĐ.OBJEKTIMA 65.000,00 65.000,00 200

4511 DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKIM
OBJEKT.

65.000,00 65.000,00 200
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45111 689 Dodatni radovi na građ.objektu 65.000,00 65.000,00 200

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 30.6.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE PLANIRANO IZVRŠENO INDEX

RASHODI UKUPNO 12.186.693,00 4.400.772,88 72

RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.035.950,00 907.574,42 89

RAZDJEL 02 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA
TIJELA

624.600,00 277.382,71 89

RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.707.400,00 970.139,81 114

ŠPORT 475.000,00 206.000,00 87

KULTURA 248.000,00 141.166,61 114

VJERSKE ORGANIZACIJE 100.000,00 45.000,00 90

UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE 344.400,00 192.348,00 112

ŠKOLSTVO 495.000,00 385.625,20 156

RAZDJEL 04 KOMUNALNA DJELATNOST 5.854.013.00 1.415.798,11 48

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 210.000,00 74.000,00 70

RAZDJEL 05 SOCIJALNA SKRB 270.000,00 43.848,12 32

RAZDJEL 07 PROGRAM POMOĆI U KUĆI 456.030,00 226.834.45 99

Razdjel 08 PROGRAM KOMUNALNE
DJELATNOSTI

847.200,00 367.165,47 87

RAZDJEL 09 PROGRAM BRIGE O DJECI 391.500,00 192.029,79 98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - KAPITALNA ULAGANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 30.6.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE PLANIRANO IZVRŠENO INDEX

RASHODI UKUPNO 5.440.513,00 1.334.635,05 49

RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 82.000,00 965,00 2

422 POSTROJENJA I OPREMA 82.000,00 965,00 2

RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 180.000,00 68.166,61 76

422 POSTROJENJA I OPREMA 30.000,00

KULTURA 150.000,00 68.166,61 91

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 150.000,00 68.166,61 91
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RAZDJEL 04 KOMUNALNA DJELATNOST 5.031.013,00 1.180.681,49 47

411 MATERIJALNA IMOVINA 20,000,00 14.920,00 149

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.748.603,00 89.596,19 10

422 POSTROJENJA I OPREMA 7.000,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 433.000,00 28.670,00 13

451 DODAT.ULAG.NA GRAĐ.OBJEKTIMA 2.822.410,00 1.047.495,30 74

Razdjel 08 PROGRAM KOMUNALNE
DJELATNOSTI

65.000,00 2.435,61 7

422 POSTROJENJA I OPREMA 65.000,00 2.435,61 7

RAZDJEL 09 PROGRAM BRIGE O DJECI 82.500,00 82.386,34 200

422 POSTROJENJA I OPREMA 17.500,00 17.386,34 199

451 DODAT.ULAG.NA GRAĐ.OBJEKTIMA 65.000,00 65.000,00 200

IZVRŠENJE PRORAČUNA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 30.6.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE PLANIRANO IZVRŠENO INDEX

UKUPNO RASHODI 12.186.693,00 4.400.772,88 72

Funkcija:011 3.346.010,00 1.283.288,90

Funkcija:0111 3.346.010,00 1.283.288,90

3 RASHODI POSLOVANJA 623.600,00 277.865,35 89

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 16.000,00 11.848,98 148

3239 OSTALE USLUGE 11.000,00 4.083,36 74

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela .
povjerenstava i slično

444.000,00 183.370,58 83

3292 PREMIJE OSIGURANJA 31.500,00 19.867,26 126

3293 REPREZENTACIJA 116.100,00 55.898,05 96

3294 ČLANARINE 5.000,00 2.797,12 112

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 2.722.410,00 1.005.423,55 74

4511 DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKIM
OBJEKT.

2.722.410,00 1.005.423,55 74

Funkcija:022 40.000,00 0,00

Funkcija:022 40.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00
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3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 10.000,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 30.000,00

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 30.000,00

Funkcija:032 210.000,00 74.000,00

Funkcija:032 210.000,00 74.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 210.000,00 74.000,00 70

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 210.000,00 74.000,00 70

Funkcija:041 2.620.650,00 1.117.423,23

Funkcija:0412 2.620.650,00 1.117.423,23

3 RASHODI POSLOVANJA 2.429.150,00 1.081.716,28 89

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 911.000,00 489.030,71 107

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 82.200,00 28.000,00 68

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

183.000,00 89.864,21 98

3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 23.700,00 10.098,69 85

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 21.500,00 3.532,56 33

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ I ODVOJENI ŽIVOT 111.700,00 48.414,50 87

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 9.000,00 670,00 15

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MAT.RASHODI

81.450,00 15.923,56 39

3223 ENERGIJA 229.000,00 112.215,84 98

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA
TEK.ODRŽAVANJE

155.000,00 71.014,85 92

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GU ME 16.700,00 10.392,12 124

3231 USLUGE TELEFONA.POŠTE I PRIJEVOZA 64.500,00 24.420,05 76

3232 USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJ.ODRŽAVANJA

55.000,00 6.794,12 25

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 186.000,00 55.457,11 60

3234 KOMUNALNE USLUGE 10.000,00 6.497,12 130

3235 Zakupnine i najamnine 130.000,00 63.584,43 98

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 6.500,00

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 95.900,00 18.070,50 38
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3238 RAČUNALNE USLUGE 29.000,00 13.972,00 96

3239 OSTALE USLUGE 8.000,00 1.464,00 37

3431 BANKARSKE USLUGE I USL.PLATNOG
PROMETA

20.000,00 12.299,91 123

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 191.500,00 35.706,95 37

4111 ZEMLJIŠTE 20.000,00 14.920,00 149

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 92.500,00 18.351,34 40

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 7.000,00

4225 Instrumenti. uređaji i strojevi 7.000,00

4227 Uređaji. strojevi i oprema za ostale namjene 65.000,00 2.435,61 7

Funkcija:042 370.000,00 97.631,14

Funkcija:0421 370.000,00 97.631,14

3 RASHODI POSLOVANJA 275.000,00 97.631,14 71

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 245.000,00 92.148,45 75

3523 Subvencije poljoprivrednicima . obrtnicima. malim i
srednjim poduzetnicima

30.000,00 5.482,69 37

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 95.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 95.000,00

Funkcija:045 583.603,00 89.596,19

Funkcija:0451 583.603,00 89.596,19

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 583.603,00 89.596,19 31

4213 Ceste. željeznice i slični građevinski objekti 583.603,00 89.596,19 31

Funkcija:053 159.200,00 25.400,40

Funkcija:053 159.200,00 25.400,40

3 RASHODI POSLOVANJA 159.200,00 25.400,40 32

3234 KOMUNALNE USLUGE 116.200,00 24.339,00 42

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 33.000,00 1.061,40 6

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 10.000,00

Funkcija:056 280.000,00 127.385,01

Funkcija:056 280.000,00 127.385,01

3 RASHODI POSLOVANJA 280.000,00 127.385,01 91
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3232 USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJ.ODRŽAVANJA

20.000,00 5.978,00 60

3234 KOMUNALNE USLUGE 260.000,00 121.407,01 93

Funkcija:061 1.000.000,00 0,00

Funkcija:061 1.000.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 1.000.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00

Funkcija:064 370.000,00 162.108,78

Funkcija:064 370.000,00 162.108,78

3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 162.108,78 108

3223 ENERGIJA 300,000,00 162.108,78 108

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 70,000,00

4214 Ostali građevinski objekti 70,000,00

Funkcija:065 453.000,00 28.670,00

Funkcija:065 453.000,00 28.670,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20,000,00

3232 USLUGE TEKUĆEG I
INVESTICIJ.ODRŽAVANJA

20,000,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 433.000,00 28.670,00 13

4263 Umjetnička. literarna i znanstvena djela 433.000,00 28.670,00 13

Funkcija:066 235.000,00 60.671,10

Funkcija:066 235.000,00 60.671,10

3 RASHODI POSLOVANJA 235.000,00 60.671,10 52

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 200.000,00 58.422,00 58

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 35.000,00 2.249,10 13

Funkcija:081 475.000,00 206.000,00

Funkcija:081 475.000,00 206.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 475.000,00 206.000,00 87

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 375.000,00 206.000,00 110

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100,000,00

Funkcija:082 195.000,00 88.166,61
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Funkcija:082 195.000,00 88.166,61

3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 20.000,00 89

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 45.000,00 20,000,00 89

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 150.000,00 68.166,61 91

4214 Ostali građevinski objekti 150.000,00 68.166,61 91

Funkcija:084 200.000,00 87.071,75

Funkcija:084 200.000,00 87.071,75

3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 45.000,00 90

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 100.000,00 45.000,00 90

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 100.000,00 42.071,75 84

4511 DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKIM
OBJEKT.

100.000,00 42.071,75 84

Funkcija:086 397.400,00 245.348,00

Funkcija:086 397.400,00 245.348,00

3 RASHODI POSLOVANJA 397.400,00 245.348,00 123

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 362.400,00 245.348,00 135

3812 Tekuće donacije u naravi 35.000,00

Funkcija:091 560.000,00 450.625,20

Funkcija:091 65.000,00 65.000,00

4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE 65.000,00 65.000,00 200

4511 DODATNA ULAGANJA U GRAĐEVINSKIM
OBJEKT.

65.000,00 65.000,00 200

Funkcija:0912 495.000,00 385.625,20

3 RASHODI POSLOVANJA 495.000,00 385.625,20 156

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 400.000,00 319.625,20 160

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 95.000,00 66.000,00 139

Funkcija:101 20.000,00 0,00

Funkcija:1012 20.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU

20.000,00

Funkcija:102 421.830,00 213.538,45
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Funkcija:102 421.830,00 213.538,45

3 RASHODI POSLOVANJA 421.830,00 213.538,45 101

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 348.000,00 178.500,20 103

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

50.320,00 27.667,53 110

3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 5.510,00 3.034,49 110

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MAT.RASHODI

500,00

3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA
TEK.ODRŽAVANJE

8.000,00 1.686,21 42

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 500,00

3231 USLUGE TELEFONA.POŠTE I PRIJEVOZA 5.400,00 2.650,02 98

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.600,00

Funkcija:106 80.000,00 43.848,12

Funkcija:106 80.000,00 43.848,12

3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 43.848,12 110

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU

80.000,00 43.848,12 110

Funkcija:107 110.000,00 0,00

Funkcija:107 110.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 110.000,00

Funkcija:109 60.000,00 0,00

Funkcija:109 60.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 60.000,00

3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM
OSOBAMA

60.000,00

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od

dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko - srijemske županije.

KLASA: 026-02/09-03/02
URBROJ: 2188/10-01-09-01
Stari Jankovci. 30. srpnja 2009. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivo Radić
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OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆE 

   
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 
i 36/09) i članka 22. stavak 1. Statuta Općine 
Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj: 14/01) Općinsko vijeće 
Općine Tovarnik  na svojoj 2. sjednici održanoj 
14. srpnja 2009.godine, donosi: 
 

STATUT 
 Općine Tovarnik 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

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

Članak 2. 
 Općina Tovarnik je jedinica lokalne 
samouprave.  
  

Naziv Općine je: Općina Tovarnik. 
Sjedište Općine je: Tovarnik, A.G. Matoša 2. 
Obuhvaća područje naselja Tovarnik i Ilača. 
Općina je pravna osoba. 

 
Članak 3. 

 Granice područja Općine Tovarnik idu 
katastarskim granicama naselja Tovarnik i Ilača. 
Granice Općine Tovarnik mogu se mijenjati na 
način i po postupku koji su propisani zakonom.  
 
II. OBILJEŽJA OPĆINE TOVARNIK 
 

Članak 4. 
Općina Tovarnik ima grb i zastavu.   
 
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka 

predstavlja se Općina Tovarnik i izražava 
pripadnost Općini Tovarnik.  

Način uporabe i zaštita obilježja Općine 
Tovarnik utvrđuje se posebnom odlukom  
načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom . 

 
Članak 5. 

 Grb Općine Tovarnik je povijesni grb naselja 
Tovarnik. 
Grb Općine Tovarnik čini modri štit, lemeš, 
zublje, kosa i pšenične vlati. 

 

 
Članak 6. 

 Zastava Općine Tovarnik je pravokutnog 
oblika, sa četiri jednaka zlatno-žuta i tri bijela 
polja, naizmjenično raspoređena sa početnim 
zlatno-žutim poljem. 
U sredini zastave je grb Općine Tovarnik 
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 
 

Članak 7. 
 Dan Općine Tovarnik je 13. 06. (lipanj) koji 
se svečano  slavi kao općinski blagdan. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 

iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značenja za razvitak i ugled Općine Tovarnik, a 
poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, 
tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 
djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome 
usmjerene. 
  

Članak 9. 
 Javna priznanja Općine Tovarnik su: 
1. Počasni građanin Općine Tovarnik. 
2. Nagrada Općine Tovarnik za životno djelo 
3. Nagrada Općine Tovarnik 
4. Zahvalnica Općine Tovarnik 
 

Članak 10. 
 Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov 
izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove 
dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju 
priznanja, uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA   
 LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  
 SAMOUPRAVE 
 

Članak 11. 
 Ostvarujući zajednički interes u 
unapređivanju gospodarskog, društvenog i 
kulturnog razvitka, Općina Tovarnik uspostavlja i 
održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa 
zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 12. 
 Općinsko vijeće donosi odluku o 
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju 
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i 
sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne 
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i 
trajan interes za uspostavljanje suradnje i 
mogućnosti za njezino razvijanje.  
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak 
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća 
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Članak 13. 
 Sporazum  o suradnji Općine Tovarnik i 
Općine ili grada druge države objavljuje se u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 14. 
 Općina Tovarnik 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 Tovarnik. 

 
Članak 15. 

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

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko 

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

šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje 

prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu 

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

posebnim zakonima. 
 
 Općina Tovarnik obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti 
iz stavka 1. ovog članka. 
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se 
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
   

Članak 16. 
 Općina Tovarnik može organizirati obavljanje 
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta 
zajednički s drugom jedinicom lokalne 
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, 
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim 
zakonom. 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u 
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, 
temeljem koje se zaključuje sporazum o 
zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 
uređuju  međusobni odnosi u obavljanju 
zajedničkih poslova. 

 

Članak 17. 
 Općinsko vijeće Općine Tovarnik, može 
posebnom odlukom pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine, čije je 
obavljanje od šireg interesa za građane na 
području više jedinica lokalne samouprave 
prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju, u 
skladu sa njezinim  Statutom. 

 
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE  
 GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 

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

Članak 19 . 
 Referendum se može raspisati radi 
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 
Općine Tovarnik, o prijedlogu općeg akta, radi 
prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o 
promjeni područja Općine, kao i o drugim 
pitanjima određenim zakonom. 
 
 Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju 
referenduma  iz stavka 1. ovog članka može 
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 
jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, 
polovina mjesnih odbora na području Općine i 
20% birača upisanih u  popis birača Općine. 
 

Članak 20. 
 Referendum se može raspisati  radi 
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u 
slučajevima  

- kada krše ili ne izvršavaju 
odluke Općinskog vijeća 

- kada svojim radom prouzroče 
Općini znatnu materijalnu 
štetu odnosno štetu u iznosu 
od 1% od proračuna Općine u 
tekućoj godini 

 Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika. 
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju 
razrješenja načelnika i njegova zamjenika može 
dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine. 
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od birača. 
 Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije 
proteka roka od 6. mjeseci od početka mandata 
načelnika i njegovog zamjenika . 
Ako na referendumu nije donesena odluka o 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika novi 
referendum se ne smije raspisati prije proteka 
roka od 12 mjeseci od dana održavanja 
prethodnog referenduma. 
 



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

 

160

Članak 21. 
 Općinsko vijeće je dužno razmotriti i 
odgovoriti pismeno na podneseni prijedlog za 
raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 
dana od dana prijema 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 glasovanja na referendumu imaju 

građani koji imaju prebivalište na području 
Općine Tovarnik, odnosno na području za koje se 
raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 
 

Članak 24. 
Odluka donesena na referendumu o pitanjima 

iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za 
Općinsko vijeće. 
 

Članak 25. 
Postupak provođenja referenduma i odluke 

donijete na referendumu podliježu nadzoru  
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje 
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu.  
 

Članak 26. 
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od 

zborova građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom.  

 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 

ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 
Općinskog vijeća i načelnik. 

 
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog 

iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
zaprimanja prijedloga. 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju 
se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od 
zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje 
treba dostaviti. 
 

Članak 27. 
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog 

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

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru 
građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % 
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za 
čije područje je sazvan zbor građana. 

 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je 

javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 

Članak 28. 
Građani imaju pravo predlagati Općinskom 

vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća. 

 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz 

stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis 
birača Općine. 

 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 

podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca 
od prijema prijedloga. 
 

Članak 29. 
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 

predstavke i pritužbe na rad tijela Općine 
Tovarnik kao i na rad njegovih upravnih tijela, 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 pročelnik 

jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti 
u roku od 30 dana od dana podnošenja 
predstavke, odnosno pritužbe uz prethodno 
pribavljeno mišljenje Komisije za prigovore i 
pritužbe. 

 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 

osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za 
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima 
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt 
obrascem na web stranicama, net meetingom i 
chatom). 

 
VII. TIJELA  OPĆINE TOVARNIK 
 

Članak 30. 
 Tijela Općine Tovarnik su Općinsko vijeće i  
Načelnik. 
  

1. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

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



Broj 12. “SLUŽBENI VJESNIK”       Stranica    
 

 

161

 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. 
ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, 
poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće. 
 

Članak 32. 
 Općinsko vijeće donosi: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik o radu, 
- odluku o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu 
Općine, 

- proračun i odluku o izvršenju 
proračuna, 

- godišnje izvješće o izvršenju 
proračuna, 

- odluku o privremenom 
financiranju 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina Općine 
Tovarnik čija  ukupna 
vrijednost   prelazi 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, 
odnosno čija je pojedinačna 
vrijednost veća  od 1.000.000 
kuna), 

- odluku o promjeni granice 
Općine Tovarnik 

- 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,   

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

- odlučuje o pokroviteljstvu, 
- 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 
Tovarnik. O preuzetom pokroviteljstvu 
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj 
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
 

Članak 33. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 
 
Potpredsjednici se u pravilu biraju sukladno 

strukturi Općinskog vijeća. 
 
Funkcija predsjednika i potpredsjednika 

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

Članak 34.  
 Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće 
- saziva i organizira, te 

predsjedava sjednicama 
Općinskog vijeća,  

- predlaže dnevni red 
Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani 
postupak, 

- brine o postupku donošenja 
odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici 
Općinskog vijeća, 

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

donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog 

vijeća i Načelnika, 
- brine se o zaštiti prava 

vijećnika, 
- obavlja i druge poslove 

određene zakonom i 
Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 35. 

 Općinsko vijeće čini 13 vijećnika. 
 
 Općinsko vijeće može imati i više od 13 
vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala 
odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne 
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manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom 
zakonu o pravima nacionalnih manjina. 
 

Članak 36. 
 Pripadnicima srpske nacionalne manjine, koji u 
ukupnom broju stanovništva sudjeluju s više od 
5% a manje od 15% jamči se zastupljenost u 
Općinskom vijeću na jednog (1) člana.   
 

Članak 37. 
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri 

godine. 
 
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna 

i za to vijećnik ne prima plaću. 
 
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u 

skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 

opozivi. 
 

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

- ako podnese ostavku koja je 
zaprimljena najkasnije tri dana 
prije zakazanog održavanja 
sjednice Općinskog vijeća i 
ovjerena kod javnog bilježnika 
najranije osam dana prije 
podnošenja iste, 

- ako mu je pravomoćnom 
sudskom odlukom oduzeta 
odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 

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

- ako odjavi prebivalište s 
područja Općine Tovarnik, 
danom odjave prebivališta  

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

- smrću. 
 

Članak 39. 
   Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata 
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu 
s odredbama zakona. 
 
 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. 
 
 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 40. 
 Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama 
Općinskog vijeća 

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

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

- postavljati pitanja iz 
djelokruga rada Općinskog 
vijeća, 

- postavljati pitanja načelniku i 
zamjeniku načelnika, 

- 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 vijećnika, od tijela 
Općine te u svezi s tim 
koristiti njihove stručne i 
tehničke usluge. 

 

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i 
prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti 
za glasovanje u radu Općinskog vijeća. 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, 
koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim 
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja 
dužnosti vijećnika. 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti 
utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i 
Poslovnika Općinskog vijeća.  
 

Članak 41. 
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se 

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

Članak 42. 
 Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Komisija za izbor i 
imenovanja, 

- Komisija za Statut i Poslovnik, 
- Mandatna komisija, 
- Komisija za proračun i 

financije,  
- Komisija za prigovore i 

pritužbe 

 
Članak 43. 

 Komisija za izbor i imenovanja ima 
predsjednika i četiri člana. 
    Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje 
predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Općinskog vijeća, 

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

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

 
Članak 44. 

Komisija za Statut i Poslovnik ima 
predsjednika i četiri člana. 

Komisija za Statut i Poslovnik: 
- predlaže Statut Općine i 

Poslovnik Općinskog vijeća, 
- predlaže pokretanje postupka 

za izmjenu Statuta odnosno 
Poslovnika Općinskog vijeća, 

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

- obavlja i druge poslove 
određene ovim Statutom. 

 
Članak 45. 

 Mandatna Komisija ima predsjednika i četiri 
člana. 
 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 46. 

Komisija za Proračun i financije ima 
predsjednika i četiri člana 

Komisija za Proračun i financije raspravlja o 
Proračunu i financijama Općine, zauzima 
stavove, te daje mišljenje o pitanjima koja se 
odnose: 

- općinski proračun i završni 
račun 

- porezni sustav i poreznu 
politiku 

- polugodišnje i tromjesečno 
izvješće 

- stanje o prihodima i rashodima 
Općine  

- ostala pitanja koja se tiču 
financiranja i financijskog 
poslovanja 

 
Članak 47. 

Komisija za prigovore i pritužbe ima 
predsjednika i četiri člana. 

Komisija za prigovore i pritužbe građana 
raspravlja o podnesenim prigovorima i 
pritužbama građana na zaposlene u Općini 
Tovarnik, te o drugim uočenim nepravilnostima, 
te predlažu određene mjere za otklanjanje 
uočenih nepravilnosti. 

 

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. NAČELNIK 
 

Članak 49. 
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne 

vlasti Općine. 
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Mandat načelnika traje  četiri godine 
 
U obavljaju izvršne vlasti načelnik: 

- priprema prijedloge općih 
akata, 

- izvršava i osigurava 
izvršavanje općih akata 
Općinskog vijeća 

- utvrđuje prijedlog proračuna 
Općine i izvršenje proračuna, 

- upravlja nekretninama, 
pokretninama i imovinskim 
pravima u vlasništvu Općine u 
skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i općim aktom 
Općinskog vijeća, 

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

-  upravlja prihodima i 
rashodima Općine, 

- upravlja raspoloživim 
novčanim sredstvima na 
računu proračuna Općine, 

- donosi pravilnik o unutarnjem 
redu za Jedinstven upravni 
odjel Općine, 

- imenuje i razrješava 
pročelnika jedinstvenog 
upravnog odjela, 

- imenuje i razrješava 
unutarnjeg revizora, 

- utvrđuje plan prijema u službu 
u Jedinstven upravi odjel, 

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

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

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

- daje mišljenje o prijedlozima 
koje podnose drugi ovlašteni 
predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada tijela  
mjesnih odbora, 

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

 
Članak 50. 

 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.  
Načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. 
ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-
prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 

 
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz 

stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 

 
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz 

stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži 
veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka 
zahtjeva. 

 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od 

načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju. 

 
Članak 52. 

 Načelnik u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od 
primjene opći akt Općinskog 
vijeća, ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili 
drugi propis, te zatražiti od 
Općinskog vijeća da u roku od 
15 dana otkloni uočene 
nedostatke. Ako Općinsko 
vijeće to ne učini, načelnik je 
dužan u roku od osam dana o 
tome obavijestiti  predstojnika 
ureda državne uprave u 
županiji Vukovarsko-
srijemskoj, te čelnika 
središnjeg tijela državne 
uprave ovlaštenog za nadzor 
nad zakonitošću rada tijela 
jedinica lokalne samouprave, 

- ima pravo obustaviti od 
primjene akt Mjesnog odbora 
ako ocijeni da je taj akt u 
suprotnosti sa zakonom, 
Statutom i općim aktima 
Općinskog vijeća.  
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Članak 53. 
 Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje 
načelnika u slučaju odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti duže od 
mjesec dana. 

 
Članak 54. 

Načelnik može obavljanje određenih poslova 
iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu 
time ne prestaje odgovornost za njihovo 
obavljanje. 

 
Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. 

ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika. 
 

Članak 55. 
 Načelnik i zamjenik načelnika dužnost 
obavljaju profesionalno. 
 

Članak 56. 
   Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat 
prestaje po sili zakona: 

- danom podnošenja ostavke, 
- danom pravomoćnosti odluke 

o oduzimanju poslovne 
sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske 
presude kojom je osuđen radi 
počinjenja kaznenog djela 
protiv slobode i prava čovjeka 
i građanina, Republike 
Hrvatske i vrijednosti 
zaštićenih međunarodnim 
pravom, 

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

- danom odjave prebivališta s 
područja jedinice, 

- danom prestanka hrvatskog 
državljanstva, 

- smrću. 
 

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava 
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata 
načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora 
za novog načelnika. 

 
Ako  mandat načelnika prestaje u godini u 

kojoj se održavaju redovni izbori, a prije 
njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja 
mandata obavlja zamjenik načelnika.  
 

Članak 57. 
 Načelnik i njegov zamjenik mogu se 
razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom 
člankom 20. ovog Statuta. 
 Ako na referendumu bude donesena odluka o 
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, 
mandat im prestaje danom objave rezultata 
referenduma, a Vlada Republike Hrvatske 
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske 
za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika. 
 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA  
 SRPSKE NACIONALNE  MANJINE 
 

Članak 58. 
 Pripadnici srpske nacionalne manjine u 
Općini Tovarnik sudjeluju u javnom životu i 
upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća 
srpske nacionalne manjine i predstavnika srpske 
nacionalne manjine u Općinskom vijeću.  
 

Članak 59. 
 Vijeća i predstavnik srpske nacionalne 
manjine u Općini Tovarnik imaju pravo: 

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

- isticati kandidate za dužnosti u 
tijelima Općine Tovarnik; 

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

 
 Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz 
stavka 1.  uredit će se poslovnikom Općinskog 
vijeća Općine Tovarnik. 
 

Članak 60. 
 Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih 
akata od vijeća srpske nacionalne manjine, 
odnosno predstavnika srpske nacionalne manjine 
o Općinskom vijeću za područje Općine 
Tovarnik, zatražiti mišljenje i prijedloge o 
odredbama kojima se uređuju prava i slobode 
nacionalnih manjina. 
  

Članak 61. 
Na području Općine Tovarnik, pripadnici 

srpske nacionalne manjine imaju pravo koristiti i 
isticati simbole i zastave nacionalne manjine.  

 
Zastava srpske nacionalne manjine može se 

uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine 
Tovarnik isticati na poslovnim zgradama u 
kojima srpska nacionalna manjina ima sjedište  i 
u svečanim prigodama značajnim za srpsku 
nacionalnu manjinu. 
 

Članak 62. 
 Vijeća i predstavnik srpske nacionalne 
manjine 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 
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- u zaglavljima službenih akata 
koje donose. 

 
Članak 63. 

 U svečanim prigodama važnim za srpsku 
nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili 
svečana pjesma nacionalne manjine. 
 
 Prije izvođenja himne ili svečane pjesme 
nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna 
Republike Hrvatske. 

 
Članak 64. 

 Općina Tovarnik, u skladu s mogućnostima 
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga 
koje osnivaju pripadnici srpske nacionalne 
manjine, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog 
identiteta. 
Općina Tovarnik osigurava sredstva za rad vijeća 
srpske nacionalne manjine i pripadnika srpske 
nacionalne manjine.  
 

IX. UPRAVNA TIJELA 
 

Članak 65. 
 Za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine Tovarnik, utvrđenih zakonom 
i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne 
uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, 
ustrojava se Jedinstven upravni odjel Općine 
Tovarnik. 
 

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja 
pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja 
imenuje načelnik. 

 

Članak 66. 
 Pročelnik je za svoj rad odgovoran načelniku. 
Imenovanje, razrješenje, odgovornost kao i druga 
pitanja u svezi s radom pročelnika provode se na 
način i po postupku utvrđene zakonom. 
 

Članak 67. 
Upravne, stručne i ostale poslove u 

Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju 
službenici i namještenici. 

Službenici obavljaju upravne i stručne 
poslove, a namještenici obavljaju prateće i 
pomoćne poslove. 

Prava obveze i odgovornosti kao i druga 
pitanja od značenja za rad službenika i 
namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu 
uređuju se posebnim zakonom. 
 

X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 68. 
Na području Općine Tovarnik osnivaju se 

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

 
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja 

ili više međusobno povezanih manjih naselja ili 
za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu 

cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom 
Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje 
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 

Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 69. 
 Mjesni odbori na području Općine Tovarnik 
su: 

- Mjesni odbor Tovarnik 
- Mjesni odbor Ilača 

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

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

Članak 71. 
Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka 

prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na 
način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim 
Statutom.  

 
Ukoliko 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 načelnik upućuje 
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema 
prijedloga. 
 

Članak 72. 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora 
navode se podaci o predlagatelju, području i 
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog 
odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci 
i izvori financiranja mjesnog odbora. 
 

Članak 73. 
 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. 
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 Postupak izbora vijeća mjesnog odbora 
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća  
uz shodnu  primjenu odredbe zakona kojim se 
uređuje izbor članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave. 
 

Članak 75. 
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora 
raspisuje načelnik u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju 
mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana  od 
dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća 
mjesnog odbora. 
 
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora 
ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 
dana. 
 

Članak 76. 
 Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i 
predsjednika, 5 članova. 
 
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti 
biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 
života koji ima prebivalište na području mjesnog 
odbora. 
 

Članak 77. 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika 

vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na 
vrijeme od četiri godine. 

 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i 

za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  
 

Članak 78. 
 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada 
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji 
obračun, te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog 
vijeća i Načelnika. 
 

Članak 79. 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog 
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o 
uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem 
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava 
komunalni standard građana na području mjesnog 
odbora, vođenju brige o poboljšavanju  
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih 
lokalnih potreba na svom području 
 

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

Članak 82. 
 Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima građana, te davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog 
značenja, može sazivati zborove građana. 
 

Zbor građana može se sazvati i za dio 
područja mjesnog odbora koji čini zasebnu 
cjelinu. 

 
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog 

odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg 
odredi vijeće. 
 

Članak 83. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora  obavlja Jedinstven upravni odjel 
Općine na način propisan općim aktom kojim se 
uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela 
Općine. 
 

Članak 84. 
 Inicijativu i prijedlog za promjenu područja 
mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora 
i Načelnik. 
 
 O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka 
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za 
koje se traži  promjena područja. 
 

Članak 85. 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog 

odbora obavlja Načelnik 
Načelnik može u postupku provođenja 

nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora 
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono 
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu 
poslove. 
 
XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE  
 TOVARNIK 
 

Članak 86. 
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te 
imovinska prava koja pripadaju Općini Tovarnik, 
čine imovinu Općine Tovarnik. 
 

Članak 87. 
 Imovinom Općine upravljaju Načelnik i 
Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog 
Statuta pažnjom dobrog domaćina. 
 
 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.  
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Članak 88. 
Općina Tovarnik ima  prihode kojima u 

okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 
raspolaže. 

Prihodi Općine Tovarnik su: 
- Općinski porezi, prirez, 

naknade, doprinosi i pristojbe, 
u skladu sa zakonom i 
posebnim odlukama 
Općinskog vijeća, 

- prihodi od stvari u vlasništvu  
Općine i imovinskih prava, 

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

- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta 

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

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

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

- drugi prihodi određeni 
zakonom. 

 
Članak 89. 

 Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te 
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine  
Tovarnik iskazuju se u proračunu Općine 
Tovarnik. 
 

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti 
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz 
kojih potječu. 

 
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u 

proračunu i uravnoteženi s prihodima i 
primicima. 
 

Članak 90. 
 Proračun Općine Tovarnik i odluka o 
izvršenju proračuna donosi se za proračunsku 
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 
 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. 
prosinca. 
 

Članak 91. 
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću 

proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanim zakonom.  

 
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku 

godinu ne može donijeti u propisanom roku, 

Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom 
financiranju na način i postupku propisanim 
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri 
mjeseca proračunske godine.  
 

Članak 92. 
Ako se tijekom proračunske godine smanje 

prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda. 

 
Uravnoteženje proračuna provodi se 

izmjenama i dopunama proračuna po postupku 
propisnom za donošenje proračuna. 
 

Članak 93. 
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje 

Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost 

korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire 
Ministarstvo financija. 
 
XII. AKTI OPĆINE 

 
Članak 94. 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja 
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi 
Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  
proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke. 

  
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge 

pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom 
rješava o pojedinačnim stvarima. 
 

Članak 95. 
      Načelnik u poslovima iz svog djelokruga 
donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 96. 
 Radna  tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke.  
 

Članak 97. 
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
članka 90. ovog Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.  
 

Članak 98. 
 Jedinstven 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. ovog 
članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije. 

 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se 

primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 
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Članak 99. 
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi 

razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada 
donose se u skraćenom upravnom postupku. 

 
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod 

donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o 
pravima, obvezama i interesima fizičkih i  
pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je 
Općina Tovarnik osnivač. 

 
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 

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 100. 
Nadzor nad zakonitošću općih akata 

Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 
djelokrugu obavlja ured državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna 
središnja tijela državne uprave, svako u svojem 
djelokrugu.  
 

Članak 101. 
 Detaljnije odredbe o aktima Općine Tovarnik 
u postupku donošenja akata utvrđuje se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 102. 
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, 

objavljuju  u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije.  

 
Opći akti stupaju na snagu osmog  dana od 

dana objave, osim ako nije zbog osobito 
opravdanih razloga, općim aktom propisano da 
opći akt stupa na snagu danom objave. 

 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 

XIII. JAVNOST RADA 
 

Članak 103. 
Rad Općinskog vijeća, Načelnika i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. 
 
Predstavnici udruga građana, građani i 

predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog 
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 104. 
 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 
- izvještavanjem i napisima u 

tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije i na web 
stranicama Općine Tovarnik. 

 

Javnost rada Načelnika osigurava se: 
- održavanjem konferencija za 

medije, 
- izvještavanjem i napisima u 

tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja, 

- objavljivanjem općih akata i 
drugih akata u službenom 
vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije i na web stranicama 
Općine Tovarnik. 

 
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u 
tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja. 
 
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 
Članak 105. 

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

Članak 106. 
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje 

tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju 
javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba 
interesa između privatnog i javnog interesa u 
obnašanju javne vlasti. 
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 107. 
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 

jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
Načelnik i Komisija za Statut i Poslovnik 
Općinskog vijeća. 

 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se 

predsjedniku Općinskog vijeća. 
 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih 

vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 

 
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne 

donese odluka da će se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može 
ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, 
prije isteka roka od šest mjeseci od dana 
zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

 
Članak 108. 

 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  
Statuta Općine Tovarnik i zakona, (Službeni 
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 
14/01) uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i 
zakona kojim se uređuje pojedino područje u 
zakonom propisanom roku.  
   

Članak 109. 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
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Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje 
važiti Statut Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 14/01). 
 
 
 
 

KLASA: 012/03-04/09-01 
URBROJ: 2188/12-04/09-1 
Tovarnik, 14. srpnja 2009.godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Stipo Mijić 
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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE BABINA GREDA 

 
Temeljem čl. 32. st. 3. Zakona o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 
gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 109/07 i 
125/08), Općinsko izborno povjerenstvo Općine 
Babina Greda donosi cjelovito financijsko 
izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu 
promidžbu, sastavljeno prema podacima 
prikupljenim do 23. srpnja 2009. 
 
1. Kandidat – Pavo Barić 
 

 
Zamjenik kandidata – Mato Pušeljić 
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – 
HDSSB 
 
Planirani troškovi za provođenje izbora 5,300.00 
kuna 
 
Ukupan iznos dobrovoljnih priloga (donacija)  u 
obliku proizvoda ili usluga od fizičkih osoba u 
svibnju 2009. u iznosu (obrazac EDN-Mp) 
ukupno 5,300.00 kuna 
 

 davatelji donacije   opis donacije   vrijednost 
 Pavo Šarić   plakati    3,400.00   
 Mato Pušeljić   promatrači   1,500.00 
 Ivan Stojšić   korištenje automobila     400.00 
 
 
NAPOMENA: ovom je povjerenstvu dostavljeno 
prijevremeno financijsko izvješće (obrasci ED-
Mf i ED-Mp) Hrvatskog demokratskog saveza 
Slavonije i Baranje, datirano sa 10. svibnja 2009., 
koje se odnosi na donacije fizičkih i pravnih 
osoba zaprimljene u sjedištu stranke odnosno u 
Osijeku. Iz tog razloga navedeni podaci nisu 
uvršteni u ovo izvješće. 
_______________________________________ 
 
2. Kandidat – Zdravko Grljušić 
Zamjenik kandidata – Slavko Vuković 
Nezavisni kandidat 
 
Zaključno sa današnjim danom nisu dostavljena 
prijevremena niti završna izvješća o financiranju. 
________________________________________ 
 
3. Kandidat – Ivica Iljazović dipl. pravnik 
Zamjenik kandidata – Lovro Čivić 
Hrvatska seljačka stranka – HSS 
 
Zaključno sa današnjim danom nisu dostavljena 
prijevremena niti završna izvješća o financiranju. 
________________________________________ 
 
4. Kandidat - Josip Krnić 
Zamjenik kandidata - Željko Kopić 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, 
Hrvatska socijalno liberalna stranka – HSLS i 
Demokartski centar – DC 
 
Primljeni dobrovoljni prilozi (donacije) u novcu 
od fizičkih osoba u svibnju 2009. (obrazac ED-
Mf) ukupno 5,000.00 kuna  
 
 
 

 
 
Primljeni dobrovoljni prilozi (donacije) u obliku 
proizvoda ili usluga od fizičkih osoba u svibnju 
2009. (obrazac EDN-Mf) ukupno 4,500.00 kuna 
 
Primljeni dobrovoljni prilozi (donacije) U 
razdoblju od 1. siječnja – 31. prosinca 2009. 
(obrazac ED-G) ukupno 3,000.00 kuna 
    
NAPOMENA: navedeni podaci odnose se samo 
na Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP), a 
isti su samo djelomično popunjeni (bez naznake 
imena, adrese ili MB uplatitelja, te bez nadnevka 
uplate donacije). 
________________________________________ 
 
5. Kandidat – Marko Mrkonjić 
Zamjenik kandidata – Maja Vuković 
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ.  
 
Prijevremeno izvješće o izvorima i visini 
sredstava za financiranje izborne promidžbe za 
kandidata Marka Mrkonjića (jedini izvor 
sredstava Hrvatska demokratska zajednica) 
ukupno 7,000.00 kuna 
 
Prijevremeno izvješće o izvorima i visini 
sredstava za financiranje izborne promidžbe za 
zamjenika kandidata Maju Vuković (jedini izvor 
sredstava Hrvatska demokratska zajednica) 
ukupno 5,000.00 kuna 
 
NAPOMENA: navedeni podaci nisu dostavljeni 
na propisanim obrascima. 
 
Izvori i visina sredstava za financiranje izborne 
promidžbe za kandidata Marka Mrkonjića 
 

izvor sredstava    vrsta prihoda   ukupno 
Hrvatska demokratska zajednica  iz proračuna prema Zakonu  12,000.00 kn 
     o financiranju pol. stranaka 
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Troškovi izborne promidžbe za kandidata Marka 
Mrkonjića 
-promidžbeni materijal            3,598.12 kuna 
-elektronski mediji           2,287.50 kuna 
ukupno                            5,886.62 kuna 
 
NAPOMENA: navedeni podaci nisu dostavljeni 
na propisanim obrascima te ne sadrže datum 
izračuna. 

 
Uz navedeno ovom izbornom povjerenstvu 
dostavljeni su i računi od; 
-Hrvatskog radija Županja, br. 05-0326/09 od 14. 
svibnja 2009., za kupca Županijski odbor HDZ-a, 
za promidžbene emisije u iznosu od 1.372,50 
kuna, 
-tiskarskog obrta Zebra, br. 899 od 4. svibnja 
2009., za kupca Županijski odbor HDZ-a, za 
plakat A3 u iznosu od 280.60 kuna, 
-tiskarskog obrta Zebra, br. 924 od 7. svibnja 
2009., za kupca Županijski odbor HDZ-a, za 
tiskanje plakata u iznosu od 1,000.40 kuna, 
-tiskarskog obrta Zebra, br. 955 od 12. svibnja 
2009., za kupca Županijski odbor HDZ-a, za 
tiskanje letaka u iznosu od 2,647.40 kuna, 

-tiskarskog obrta Zebra, br. 1006 od 15. svibnja 
2009., za kupca Županijski odbor HDZ-a, za 
tiskanje letaka u iznosu od 1,317.60 kuna, 
________________________________________ 
 
Budući da svi kandidati zaključno sa današnjim 
danom nisu dostavili financijska izvješća, a 
dostavljena prijevremena i završna izvješća nisu 
sastavljena na propisanim obrascima niti su 
sadržavala sve potrebne podatke, općinsko 
izborno povjerenstvo općine Babina Greda nije 
bilo u mogućnosti ranije objaviti završno izvješće 
u javnim glasilima odnosno u sredstvima javnog 
priopćavanja. 
 
Babina Greda, 23. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  
IZBORNOG POVJERENSTVA 

Lidija Mišković 
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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE BOŠNJACI 

 
 Temeljem čl. 32. st. 3. Zakona o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 
gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne 
novine“ Republike Hrvatske broj: 109/07 i 
125/08-nastavno Zakona), Općinsko izborno 
povjerenstvo Općine Bošnjaci donosi cjelovito 
završno izvješće o izvorima i visini sredstava za 
izbornu promidžbu svih kandidata.  
 

I. 
A. Kandidat za načelnika Andrija Juzbašić ispred 
političkih stranaka: Hrvatske demokratske 
zajednice(HDZ), Hrvaske seljačke stranke (HSS), 
Hrvatske stranke umirovljenika(HSU) i Posavsko 
slavonske stranke (PSS) : 
 
-  nabava promotivnog materijala 4.550,00 kuna 
-  nabava pića i hrane 2.406,65 kuna 
-  tiskanje letaka i plakata 2.989,00 kuna 
- radijsko emitiranje emisija i spota 2.067,90 
kuna 
 
sveukupno 12.013,55 kuna, financirano 
sredstvima Hrvatske seljačke stranke Općinske 
organizacije Bošnjaci i Županijske organizacije 
HSS-a, prema potvrdi HSS Općinska organizacija 
Bošnjaci od 28. svibnja 2009.g. 

 
B. Kandidat za zamjenika načelnika Ivica 
Majstorović ispred političkih stranaka: Hrvatske 
demokratske zajednice (HDZ), Hrvatske seljačke 
stranke (HSS), Hrvatske stranke 
umirovljenika(HSU) i Posavsko slavonske 
stranke(PSS): 
 
-  račun 971 Zebra-plakat 1.500,60 kuna 
-  račun 56 Media Mrak-plakat 1.464,00 kuna 
- račun 351 Pauk d.o.o.-kolor letak A-4 800 
komada 976,00 kuna 
  
sveukupno 7.219,96 kuna, prema podacima 
izvještaja podnesenog po predsjedniku OO HDZ 
Bošnjaci, sa službenim pečatom HDZ, dok izvor 
financiranja nije vidljiv. 
 

II. 
 Kandidat za načelnika Mato Lenić- nezavisni 
kandidat:  

- izrada pečata Obrta za izradu pečata i graviranje 
Vinkovci 120,00 kuna 
- tiskanje letaka Tiskara Sigra Županja 1.500,00 
kuna 
- tiskanje plakata i letaka Admiral Tisak Cerna 
2.562,00 kuna 
- emitiranje radio spota Hrvatski radio Županja 
1.659,20 kuna  
 
-  emitiranje radio spota Hrvatski radio Županja 
190,32 kuna  
-  trošak goriva INA d.d. Zagreb 304,97 kuna 
-  dnevnice promatračima 1.800,00 kuna 
- naknade ostalom pomoćnom osoblju 1.500,00 
kuna 
-  potrošni materijal 300,00 kuna 

 
sveukupno 10.268,33 kuna, financirano iz 
vlastitih izvora sredstava kandidata, prema 
potvrdi nezavisnog kandidata od 01. lipnja 
2009.g. 

 
III. 

 Kandidat za načelnika Mato Horvat i 
kandidata za zamjenika načelnika Stjepana 
Maršić ispred političke stranke Hrvatski 
demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB), 
priložen izvadak iz kojeg su vidljivi nazivi 
uplatitelja donacija za političku stranku HDSSB, 
s tim da nisu dostavljeni podaci iz kojih bi bio 
vidljiv izvor i visina sredstava za izbornu 
promidžbu kandidata za načelnika Matu Horvat i 
kandidata za zamjenika načelnika Stjepana 
Maršić. 

 
IV. 

  Kandidat za načelnika Luka Vinković  i 
kandidat za zamjenika načelnika Vojo Iličić 
ispred političke stranke Socijaldemokratske 
partije (SDP) nije dostavljeno završno izvješće u 
zakonskom roku  iz čl.32.st.2. Zakona. 

 
Županja, 22. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  
IZBORNOG POVJERENSTVA 

Anica Pastović 
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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE  STARI  MIKANOVCI 

 
 Na temelju članka 32. Zakona o izborima općinskih 
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika 
Grada Zagreba  („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske broj: 109/07 i 125/08.) Općinsko izborno 
povjerenstvo Općine Stari Mikanovci  objavljuje: 
 

ZAVRŠNO  IZVJEŠĆE 
O IZVORIMA I VISINI SREDSTAVA ZA  

FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE 
KANDIDATA ZA NAČELNIKA I 

ZAMJENIKA NAČELNIKA 
OPĆINE STARI MIKANOVCI 

 
Kandidat:  ŽELJKO ĐEREK nije dostavio izvješće 
Zamjenik kandidata: ŽELJKO ŠIPIĆ nije dostavio 
izvješće                                
 
Kandidat: MATO KIRCHBAUER nije dostavio 
izvješće 
Zamjenik kandidata: ANTUN BATINIĆ                   
nije dostavio izvješće   
                                                                                       
Kandidat:  TADIJA ORLOVIĆ HDZ  
 
 
 
 
 

 
– iz donacija 2.461,10 kn 
HDZ – iz Proračuna po Zakonu o financiranju 
političkih Stranaka i propisa o određivanju visine 
naknade troškova izborne promidžbe                              
18.000,00 kn 
U k u p n o :  20.461,10 kn 
                                                                             
Zamjenik kandidata:        IVAN KONJAREVIĆ                       
HSS  
- iz Proračuna po Zakonu o financiranju                             
političkih  stranaka 2.000,00 kn 
                                               
Kandidat:  ĐURO ŠKRGET nije dostavio izvješće 
Zamjenik kandidata: ZVONKO LJUBAS  nije 
dostavio izvješće 
 
Kandidat:  SLAVKO ŽGELA nije dostavio izvješće 
Zamjenik kandidata: IVAN UGARKOVIĆ  nije 
dostavio izvješće. 
 
KLASA:  013-03/09-01/01     
URBROJ: 2188-11-09-01-13 
Stari Mikanovci, 8. lipnja 2009. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

IZBORNOG POVJERENSTVA: 
Ivan Begonja 
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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE ŠTITAR 

 
 Na temelju članka 32., stavka 3., Zakona o 
izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, 
župana i gradonačelnika grada Zagreba 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 
109/07 i 125/08.), Općinsko izborno povjerenstvo 
Općine Štitar, objavljuje: 
 

Završno izvješće o izvorima i visini 
sredstava za izbornu promidžbu 

kandidata i zamjenika kandidata za 
načelnika Općine Štitar 

 
Kandidat za načelnika Općine Štitar, ispred 

političkih stranaka: Hrvatske demokratske 
zajednice(HDZ) i Hrvaske seljačke straneke 
(HSS), gospodin Marko Bikić, za financiranje 
izborne promidžbe dobio je sredstva Hrvatske 
demokratske zajednice, iz proračuna sukladno 
Zakonu o financiranju političkih stranaka, u 
iznosu od 4.700,00 kn, a od navedenog iznosa 
utrošio je na promidžbeni materijal iznos od 
1.464,00 kn, te na tiskovne medije iznos od 
500,00 kn, dakle ukupno iznos od 1.964,00 kn.  
 

Kandidat za zamjenika načelnika Općine 
Štitar, ispred političkih stranaka: Hrvatske 
demokratske zajednice(HDZ) i Hrvatske seljačke 
stranke (HSS), gospodin Branko Dominković, 
nije nadležnom, Općinskom izbornom 
povjerenstvu Općine Štitar, podnio izvješće o 
izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu 
promidžbu. 

 
Kandidat za načelnika Općine Štitar, ispred 

političkih stranaka: Demokratski centar (DC) i 
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), 
gospodin Antun Dominković, nije nadležnom, 
Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Štitar, 
podnio izvješće o izvorima i visini sredstava 
utrošenih za izbornu promidžbu. 
  

Kandidat za zamjenika načelnika Općine 
Štitar, ispred političkih stranaka: Demokratski 
centar (DC) i Socijaldemokratska partija 
Hrvatske (SDP), gospodin Franjo Ilijašević, nije 
nadležnom, Općinskom izbornom povjerenstvu 
Općine Štitar, podnio izvješće o izvorima i visini 
sredstava utrošenih za izbornu promidžbu. 

 
Kandidat za načelnika Općine Štitar, ispred 

političke stranke: Hrvatski demokratski savez  
 

 
Slavonije i Baranje (HDSSB), gospodin Joso 
Gašparević, nije nadležnom, Općinskom 
izbornom povjerenstvu Općine Štitar, podnio 
izvješće o izvorima i visini sredstava utrošenih za 
izbornu promidžbu. 
  

Kandidat za zamjenika načelnika Općine 
Štitar, ispred političke stranke: Hrvatski 
demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB), 
gospodin Petar Toman, nije nadležnom, 
Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Štitar, 
podnio izvješće o izvorima i visini sredstava 
utrošenih za izbornu promidžbu. 
   

Kandidat za načelnika Općine Štitar, ispred 
političkih stranaka: Hrvatska stranka prava (HSP) 
i Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS), 
gospodin Željko Mrđanović, nije nadležnom, 
Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Štitar, 
podnio izvješće o izvorima i visini sredstava 
utrošenih za izbornu promidžbu. 
  

Kandidat za zamjenika načelnika Općine 
Štitar, ispred političkih stranaka: Hrvatska 
stranka prava (HSP) i Hrvatska socijalno-
liberalna stranka (HSLS), gospodin Živko 
Miličić, nije nadležnom, Općinskom izbornom 
povjerenstvu Općine Štitar, podnio izvješće o 
izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu 
promidžbu. 

 
Nezavisni kandidat za načelnika Općine 

Štitar, gospodin Ivan Pranjić, nije nadležnom, 
Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Štitar, 
podnio izvješće o izvorima i visini sredstava 
utrošenih za izbornu promidžbu. 
  

Kandidat za zamjenika nezavisnog kandidata 
za načelnika Općine Štitar, gospodin Mato 
Curić, nije nadležnom, Općinskom izbornom 
povjerenstvu Općine Štitar, podnio izvješće o 
izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu 
promidžbu. 
 
KLASA: 013-03/09-00/1 
URBROJ: 2212/09-02-09/9 
Štitar, 22. srpnja 2009. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
IZBORNOG POVJERENSTVA 

Tomislav Juzbašić 
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K a z a l o (12-od 31. srpnja 2009. godine) 
 

GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o naknadi za dogradonačelnika  3 

Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite 3 

Odluka o proglašenju 23. listopada kao neradnog dana 3 

Odluka o komunalnom redu 4 

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća vrtića 8 

Zaključak o suglasnosti o imenovanju ravnatelja vrtića 9 

Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 9 

GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA   

Odluka o imenovanju osobe za nadzor   10 

Odluka o imenovanju savjetnika 10 

Odluka o osnivanju savjetničkoga tima 10 

Odluka o ustupanju investitorskih prava. 11 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI  
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

Statut Općine Andrijaševci  12 

Poslovnik Općinskog vijeća 23 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI  
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone  
„Blace“  u Rokovcima 32 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „BLACE“ 

u Rokovcima 32 

  

OPĆINA BOROVO   
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

Odluka o ustrojavanju radnih tijela Općinskog vijeća 34 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela vijeća 34 
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Odluka  34 

Odluka  35 

Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova 35 

Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća, i osobama koje po službenoj dužnosti 
prisustvuju sjednicama 35 

Odluka  36 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave 36 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2009. godini 36 

OPĆINA BOŠNJACI  
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 38 

Rješenje o izboru potpisnika na dokumentaciji platnog prometa 38 

Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 38 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća 38 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 39 

Rješenje o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik 39 

Rješenje o izboru Povjerenstva za Proračun i financije 39 

Rješenje o izboru Povjerenstva za predstavke i pritužbe 40 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 40 

OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Gradište 41 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gradište 50 

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Općine Gradište sa rokovima čuvanja 60 

OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Statut Općine Nuštar  69 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nuštar 80 

Rješenje o izboru Odbora za proračun i financije Općine Nuštar 90 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 90 

Odluka o imenovanju tajnika Općinskog vijeća Općine Nuštar 91 

Rješenje o izboru Odbora za proračun i financije Općine Nuštar 91 
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Odluka o popisu čestica za prodaju poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Nuštar 91 

Odluka o visini mjesečne naknade za predsjednika Općinskog vijeća, načelnika, zamjenika 
načelnika i članove Općinskog vijeća Općine Nuštar 93 

OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

Odluka o imenovanju potpisnika financijske dokumentacija za žiro-račun Općine Nuštar – 
kod FINE Vinkovci 94 

OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

Odluka o izboru Mandatne komisije 95 

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 95 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Privlaka  95 

Odluka o izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Privlaka 95 

Odluka  o imenovanju potpisnika financijskih dokumenata 96 

Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općine Privlaka 96 

Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb Općine Privlaka 96 

Odluka o izboru Odbora Općine Privlaka za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske 96 

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun Općine Privlaka 96 

Statut Općine Privlaka 97 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Privlaka 107 

Odluka  o  izradi Detaljnog  plana  uređenja gospodarske zone u Privlaci 117 

OPĆINA STARI JANKOVCI  
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu 120 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 120 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 120 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Stari Jankovci 120 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Stari Jankovci 121 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 121 

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Vlastitog pogona 
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“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE” službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske 
županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, 
Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari 
Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja. 
 
IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27, telefon: (032) 344-045 
faks: (032) 344-051  
Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur., Urednica: Katarina Radman 
 
TISAK: “Bianco”  tiskarsko trgovački obrt , M. Gupca 29 32272 Cerna, telefon i fax: (032)843-129. 
 
“Službeni vjesnik” objavljuje se i na WEB stranici Vukovarsko-srijemske županije na adresi: 
www. vukovarsko-srijemska-zupanija.hr, e-mail: sluzbeni-vjesnik@hi.t-com.hr 


